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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE
Outrora criada para assegurar o devido processo legal e seus princípios 
correlatos no âmbito do processo penal, ou para possibilitar acesso ao ju-
diciário àquelas pessoas sem condições financeiras de constituir um advo-
gado privado, ou pagar as custas processuais, a Defensoria Pública tem se 
fortalecido por meio de outras tantas atuações relevantes para a sociedade 
brasileira e se constituído, de fato, em uma afiançadora de direitos.

É nesse contexto que surge a necessidade de registrar a diversidade de te-
mas com os quais defensoras e defensores públicos se deparam no seu co-
tidiano, contando para tanto com os aportes de parcerias e estudiosos/as, 
a fim de promover as reflexões necessárias acerca da efetividade de direi-
tos ou do quanto é preciso, através do registro da teoria e práxis, construir 
novas pontes ou iniciar novas lutas.

Assim, eclode a criação do selo editorial da Escola Superior da Defensoria e 
da série de revistas temáticas da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que 
desafia todas e todos a tornar nosso discurso cada vez mais potente e plural.

A série é dividida em dez áreas temáticas:

1. Cidadania e Direitos Humanos

2. Ciências Penais

3. Infância e Juventude

4. Direito das Famílias e Sucessões

5. Direito Processual e Litigância Estratégica

6. Habitação e Urbanismo

7. Direito das Mulheres

8. Diversidade e Igualdade Racial

9. Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência

10. Direito do Consumidor.

Soraia Ramos Lima 
Defensora pública da Bahia e diretora da Escola 

Superior da Defensoria Pública
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APRESENTAÇÃO DO VOLUME
Exteriorizo meu entusiasmo com o lançamento da primeira revista da Defen-
soria Pública da Bahia com ênfase na atuação da criança e do adolescente. 

A Defensoria presta atendimento especializado para promover e defender di-
reitos referentes à infância e à juventude, atuando no âmbito protetivo, socioe-
ducativo e de educação em direitos. Tem legitimidade para propor medidas 
judiciais ou extrajudiciais para a tutela de interesses coletivos ou individuais 
de crianças e adolescentes. 

Esta revista tem por objetivo ser um importante veículo de transmissão de 
informações e conhecimento jurídico para o público em geral e, particular-
mente, para defensores públicos com vivência prático-profissional em maté-
ria específica de direitos infantojuvenis.  

Além da relevância destacável, a revista cumpre à função de incentivar os co-
legas, de modo que tenham um meio de divulgar suas construções teóricas 
e compartilhar suas vivências defensoriais nessa área, de modo que possam 
divulgar suas construções teóricas e compartilhar suas vivências na defesa 
dos direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para a ampliação da 
missão institucional da defesa plena do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nós precisamos falar sobre o que defendemos, sobre os direitos das pessoas 
a quem nós damos assistência. Precisamos dar publicidade ao conhecimento 
sociojurídico que nos leva a desaprovar a redução da maioridade penal, a de-
fender a manutenção da criança com a família de origem, entre outros temas 
que levantam polêmica. Por isso, é fundamental que a Defensoria produza 
material jurídico e educativo sobre o que produz no dia a dia; que a experiên-
cia vá além do processo judicial e alcance o mundo acadêmico e a sociedade. 

Acredito que a publicação desse volume da Revista Temática faz a Defensoria 
mais forte nos seus ideias para permanecer buscando que os nossos peque-
nos possam desfrutar a infância e a adolescência com plenitude de direitos. 

Deleitem-se na leitura e tenham um bom aprendizado!

Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo 
Defensora pública da Bahia e coordenadora da Defensoria Pública 
Especializada em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente



DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E/OU DESTITUIÇÃO DO 
PODER FAMILIAR EXCLUSIVAMENTE EM 
RAZÃO DO USO DE DROGAS PELOS PAIS 
IMPOSSIBILITY OF INSTITUTIONAL ACCOMMODATION AND / 
OR DISTITUTION OF FAMILY POWER EXCLUSIVELY FOR DRUG 
USE BY PARENTS
João Mateus Silva Fagundes Oliveira1

Resumo: O presente trabalho discute os efeitos da promulgação do Marco Legal da Pri-
meira Infância para o Estatuto da Criança e do Adolescente, com ênfase na supressão 
da expressão referente ao ambiente livre do uso de drogas. Para tanto, utiliza o plura-
lismo metodológico, com a simultaneidade da Análise do Discurso de matriz francesa e 
da pesquisa bibliográfica por método dedutivo. Discorre, ademais, acerca dos institutos 
do acolhimento institucional e da destituição do poder familiar, como modalidades de 
restrição ao direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Outrossim, expõe 
a transitoriedade e excepcionalidade dessas medidas, assim como os parâmetros téc-
nicos utilizados por Nota Técnica Conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Social 
e da Saúde, assim como do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária. Além disso, aborda 
breve histórico sobre a cultura jurídica sobre drogas e sua necessidade de mudança na 
prática, para, então, propor a atuação em rede e intersetorial e o direito à convivência fa-
miliar assistida como alternativas. Conclui pela necessidade de implementação de polí-
ticas públicas para uma atuação em rede capaz de proporcionar atendimentos especia-
lizados e restaurativos aptos a embasar soluções menos drásticas aos atores envolvidos.

Palavras-chave: Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Atuação em Rede. Inter-
setorialidade. Cultura Jurídica sobre Drogas.

Abstract: This paper discusses the effects of the promulgation of the Early Childhood Law 
for the Child and Adolescent Statute, with emphasis on the suppression of the expression 
related to the environment free from drug use. For this, it uses methodological pluralism, 
with the simultaneity of Discourse Analysis of French matrix and bibliographical research 
by deductive method. It also discusses the institutes of institutional reception and the dis-

1 Servidor da DPE/BA.
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missal of family power, as modalities of restriction 
to the fundamental right to family and community 
life. It also exposes the transience and exceptiona-
lity of these measures, as well as the technical pa-
rameters used by the Joint Technical Note of the Mi-
nistries of Social Development and Health, as well 
as the National Plan for the Promotion, Protection 
and Defense of the Rights of Children and Adoles-
cents to Family and Community Living. In addition, 
it discusses a brief history about the legal culture 
on drugs and its need for change in practice, in or-
der to propose networking and intersectoral action 
and the right to assisted family life as alternatives. It 
concludes that there is a need to implement public 
policies for a network action capable of providing 
specialized and restorative care capable of suppor-
ting less drastic solutions to the actors involved.

Keywords: Right to Family and Community Living. 
Network Performance. Intersectoriality. Legal Cul-
ture on Drugs.

INTRODUÇÃO

A partir de marco teórico acerca da relação intrín-
seca entre a linguagem e suas formações discursi-
vas e ideológicas, abre-se a possibilidade de aná-
lise do texto legislativo para se compreender não 
apenas os impactos jurídicos de sua alteração, mas 
também seus impactos sobre a própria cultura ju-
rídica (ou seriam os efeitos dessa sobre aquele?).

As experiências simbólicas compartilhadas pelos 
intérpretes do fenômeno jurídico, e todos os me-
canismos materiais e instrumentais aptos a man-
tê-las como a estrutura normativa permanente e 
contínua, a condicionar, limitar e disciplinar as vi-
das das pessoas, trazem-nos a importância de se 
conhecer, discutir, criticar, revisitar e analisar as al-
terações que foram realizadas sobre os modos de 
exteriorização e vivência do Direito - seja através 
das tradicionais formas, tais como a lei, a doutrina 
e a jurisprudência, seja através de estudos que re-

conhecem em outras esferas, como na fotografia 
e na literatura, a ocorrência do fenômeno jurídico.

A promulgação do Marco Legal da Primeira Infân-
cia (Lei nº 13.257, de 2016) revigorou um contexto 
de formulação e implementação de políticas pú-
blicas direcionadas para a primeira infância, tra-
zendo, também, alterações ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990), o que in-
clui a alteração nos parâmetros para a efetivação 
do direito fundamental da criança à convivência 
familiar e comunitária, o que denota a relevância 
temática e prática do presente trabalho, a justifi-
car a sua pertinência.

Com o fim de discorrer acerca das consequên-
cias dessas alterações para os procedimentos de 
acolhimento institucional e destituição do poder 
familiar, o presente trabalho abordará, inicial-
mente, num pluralismo metodológico de conver-
gência entre a pesquisa bibliográfica de natureza 
dedutiva com a Análise do Discurso de matriz 
francesa, acerca do contexto do Marco Legal da 
Primeira Infância, discutindo suas principais dire-
trizes e formulações.

Em seguida, discorrerá acerca dos institutos jurí-
dicos do acolhimento institucional e da destitui-
ção do poder familiar, para, ao final, discutir acer-
ca da cultura jurídica sobre drogas, bem como 
acerca da impossibilidade de aplicação desses 
institutos aos genitores, exclusivamente pelo fato 
de porventura serem usuários de drogas.

PROPOSTA DE COMPREENSÃO DO 
MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

A partir do arcabouço teórico da filosofia da lin-
guagem de Mikhail Bakhtin (2009), somos capa-
zes de perceber o lugar privilegiado da enuncia-
ção enquanto realidade da linguagem. A matéria 
linguística constitui parte do enunciado. No en-
tanto, o texto diz mais: há uma parte não-verbal, a 
qual corresponde ao contexto da enunciação. Daí 
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decorre a necessidade deste trabalho abordar, 
ainda que brevemente, a Análise do Discurso.

Essa área do conhecimento tem início, segundo 
Brandão (2004, p. 15), através do estudo dos for-
malistas russos e, em seguida, dos estruturalistas. 
Ambos, no entanto, tinham como objeto o texto, 
nele mesmo e por ele mesmo. A partir de 1950, a 
Análise do Discurso ganha corpo nos Estados Uni-
dos, mas ainda não refletia seu aspecto histórico-
-social. Enquanto para a perspectiva americana, 
destaca-se a Análise do Discurso enquanto exten-
são da linguística, a vertente europeia reconhece 
a crise interna da linguística, principalmente na 
área da semântica, enveredando para a vertente 
do discurso, destacando-se a posição sócio-histó-
rica e privilegiada do locutor. 

A fase inicial da Análise do Discurso, sobretudo 
de matriz francesa, traz estudos linguísticos das 
condições de produção de um enunciado. Não 
obstante, já era possível identificar aspectos de-
limitadores e distintivos, capazes de marcar a 
especificidade da Análise do Discurso no interior 
dos estudos da linguagem. Segundo Maingue-
neau (1997, p. 111-112), trata-se do fato de esse 
estudo considerar outras dimensões, a exemplo 
do quadro das instituições em que o discurso é 
produzido – instituições essas que exercem força 
delimitadora da enunciação –; os embates histó-
ricos e sociais que se cristalizam no discurso; o 
espaço próprio configurado por cada discurso a 
si mesmo no interior de um interdiscurso.

A percepção dessas dimensões, pela Análise do 
Discurso, traz-nos a compreensão de que a lin-
guagem tem, além de formação linguística, a for-
mação ideológica em seu arcabouço. Isto é, além 
de formal, ela também é atravessada por entradas 
subjetivas e sociais, o que denota  a simultaneida-
de entre os aspectos linguístico e sócio-histórico.

Nesse sentido, a linguagem do texto legislativo 
também perpassa, para além de uma dimensão 
formal, dimensão sócio-histórica. É sob esse viés 

que se convida a uma análise do Marco Legal da 
Primeira Infância. A Lei nº 13.257/16 estabelece 
princípios e diretrizes para a formulação e a im-
plementação de políticas públicas para a primeira 
infância em atenção à especificidade e à relevân-
cia dos primeiros anos de vida no desenvolvimen-
to infantil e no desenvolvimento do ser humano, 
em consonância com os princípios e diretrizes da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

Utilizando-nos das noções de Maingueneau 
(1997), de que o estudo do discurso deve permear 
o quadro institucional e os embates históricos e 
sociais que nele se cristalizam, percebemos que 
tal dispositivo legal encontra bastante ressonân-
cia com os postulados da sociologia da infância. 
Essa área do conhecimento ganha força a partir 
da noção de que a criança reapareceu no centro 
social mundial como um sujeito de direito, capaz 
de ser considerado como cidadão. Sirota (2001, 
p. 28) destaca que a pertinência desses estudos 
não busca opor ideologias - como a da proteção à 
criança, predominante no século XX, pela autode-
terminação, sugerida pelos novos direitos políti-
cos alcançados -, mas sim de que se compreenda 
“[...] aquilo que a criança faz de si e aquilo que se 
faz dela, e não simplesmente que as instituições 
apontam para ela”.

Montandon (2001, p. 51), por sua vez, propugna 
por uma visão fenomenológica, capaz de, mais do 
que perquirir o desenvolvimento da criança, seu 
amadurecimento e integração progressiva, seja 
capaz de se interessar pela experiência das crian-
ças, por seu papel de atores, elencando uma série 
de proposições que precisam ser consideradas: a 
infância é uma construção social; é variável e não 
pode ser inteiramente separada de outras variá-
veis como classe social, sexo ou pertencimento 
étnico; as crianças são e devem ser estudadas 
como atores na construção de sua vida social e 
da vida daqueles que as rodeiam.
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Tal compreensão permite um aprofundamento 
das já conclamadas noções de criança e adoles-
cente enquanto sujeitos em peculiar condição 
de desenvolvimento, assim como da doutrina 
da proteção integral, em vigor desde a edição da 
Constituição de 1988, e com ainda mais relevân-
cia após a promulgação da Lei nº 8.069, de 1990. 
Assim, é possível uma leitura mais condizente 
com o real quadro das instituições com que foi 
produzido o artigo 25 da Lei nº 13.257, de 2016, o 
qual promoveu alteração no artigo 19 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Enquanto a redação original desse artigo dispu-
nha que “toda criança ou adolescente tem direito 
a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, asse-
gurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas depen-
dentes de substâncias entorpecentes”, a nova re-
dação do dispositivo prevê que: “toda criança ou 
adolescente tem direito a ser criado e educado 
no seio da sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência fami-
liar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral”.

Evidencia-se, pois, que o sistema de proteção dos 
direitos da criança e da adolescente optou por uma 
alteração legislativa mais condizente tanto com o 
fortalecimento da noção de sujeito de direito, pois 
à criança e ao adolescente são assegurados de for-
ma mais contundente a convivência familiar e co-
munitária, como também mais condizente com a 
própria proteção integral, já que é o seu desenvol-
vimento o objetivo propugnado pela norma. 

Assim, a restrição do direito fundamental à convi-
vência familiar e comunitária, tanto na perspectiva 
da criança quanto na perspectiva dos genitores - 
o que remonta à dupla hermenêutica da infância, 
mencionada por Montandon (2001), para quem 
proclamar um novo paradigma no estudo socioló-
gico da infância é engajar-se num processo de “re-
construção” da criança e da sociedade -, seja pela 

aplicação da medida de acolhimento institucional, 
seja pela destituição do poder familiar, exclusiva-
mente em virtude do uso de drogas pelos genito-
res, embora já fosse absolutamente criticável por 
diversos aspectos e interpretações de textos nor-
mativos, é, agora, de forma ainda mais cristalina, 
absolutamente vedada pelo ordenamento jurídico 
a partir do Marco Legal da Primeira Infância.

DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DA 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR

A compreensão da nova abordagem acerca do 
acolhimento institucional e da destituição do 
poder familiar à luz do Marco Legal da Primeira 
Infância traz a necessidade de se discutir acerca 
do direito à convivência familiar e comunitária. 
Afinal, os dois institutos em comento compõem 
verdadeiras restrições a esse direito, que possui 
natureza dúplice - tanto é um direito assegurado 
às crianças e aos adolescentes, como se destina 
aos genitores.

Entende-se que a convivência familiar e comu-
nitária compreende a possibilidade de a criança 
permanecer no meio a que pertence. O eventual 
afastamento deve ser provisório, priorizando-se a 
reintegração ou reinserção familiar. Após digres-
são acerca das dimensões dos vínculos familiares 
e comunitários, Cenise Vicente (2000) postula que 
há uma dimensão política nesses vínculos. Afinal, 
sua construção e fortalecimento dependem, tam-
bém, de investimento estatal em políticas públi-
cas voltadas à família, à comunidade e ao espaço 
coletivo (educação, saúde, habitação, assistência 
social, cultura, trabalho, segurança, desenvolvi-
mento urbano, combate à violência, ao abuso e à 
exploração de crianças e adolescentes, distribui-
ção de renda, diminuição da desigualdade social, 
meio ambiente, esporte), obrigação assumida pelo 
Estado brasileiro ao assegurar a especial proteção 
às famílias no artigo 226 da Constituição Federal.
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A Convenção sobre os Direitos da Criança, adota-
da em 1989 pelas Nações Unidas e promulgada 
pelo Brasil através do Decreto nº 99.710, de 1990, 
reconhece, em seu preâmbulo, “que a criança, 
para o pleno e harmonioso desenvolvimento de 
sua personalidade, deve crescer no seio da famí-
lia, em um ambiente de felicidade, amor e com-
preensão”. Também a Constituição Federal (arti-
go 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(artigo 4º) determinam como dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do Estado 
assegurar às crianças e adolescentes os seus di-
reitos fundamentais, incluindo, entre eles, o direi-
to à convivência familiar e comunitária.

Ao disciplinar as medidas aplicáveis às crianças 
e adolescentes que tiverem seus direitos em es-
tado de violação ou de ameaça, seja por ação ou 
omissão da sociedade, do Estado, de seus geni-
tores ou responsáveis ou, ainda, em razão de sua 
própria conduta, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente prevê a possibilidade de encaminha-
mento aos serviços de acolhimento institucional 
(artigo 98 e artigo 101, VII, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente).

O acolhimento institucional consiste, pois, numa 
espécie de medida de proteção pelo qual a crian-
ça ou adolescente é inserido numa entidade de 
acolhimento, governamental ou não, mas fisca-
lizada pela rede de acolhimento que constitui o 
Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. A permanência da criança (aqui 
tomada em sentido amplo, tal qual na Conven-
ção sobre os Direitos da Criança) é excepcional 
e transitória, devendo perdurar apenas enquan-
to o risco que levou à necessidade de separação 
da família natural ou extensa seja trabalhado. É 
obrigatória a elaboração do Plano Individual de 
Atendimento - PIA - e a revisão quanto à necessi-
dade deve ocorrer a cada três meses, segundo o 
§1º do artigo 19 da Lei nº 8.069/90, sendo o prazo 
máximo de duração 18 meses, segundo o §2º do 
mesmo dispositivo legal. Usualmente, o diretor 

da instituição acolhedora recebe a guarda provi-
sória da criança ou adolescente.

Importante a observação realizada por Zapata, 
Frasseto e Gomes (2016), que ressaltam o fato de o 
Estatuto da Criança e do Adolescente não utilizar as 
categorias da situação de risco pessoal ou social ou 
quaisquer outras situações de vulnerabilidade so-
cial para definir as crianças e adolescentes a quem 
se destinam as medidas de proteção. Pelo contrá-
rio, o Estatuto dirige a aplicação das medidas para 
fazer cessar situações de violação de direitos. 

A destituição do poder familiar, que consiste no 
conjunto de direitos e deveres atribuídos aos ge-
nitores quanto aos filhos crianças e adolescentes, 
não emancipados, quanto à pessoa e ao patrimô-
nio, também constitui restrição ao direito à con-
vivência familiar e comunitária. O artigo 1.638 e 
respectivo parágrafo único do Código Civil, com 
as alterações incluídas pelas Leis nº 13.509/2017 
e 13.715/2018, prevê que perderá por ato judicial 
o poder familiar o pai ou a mãe nas seguintes hi-
póteses: castigar imoderamente o filho; deixar o 
filho em abandono; praticar atos contrários à mo-
ral e aos bons costumes; incidir, reiteradamen-
te, nas faltas previstas no artigo 1.637 (abuso de 
autoridade; falta aos deveres paternos; ruína ao 
patrimônio dos filhos); entregar de forma irregu-
lar o filho a terceiros para fins de adoção; praticar 
homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natu-
reza grave ou seguida de morte, quando se tratar 
de crime doloso envolvendo violência domésti-
ca e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher, ou, ainda, estupro ou outro 
crime contra a dignidade sexual sujeito à pena 
de reclusão contra outrem igualmente titular do 
mesmo poder familiar; praticar esses mesmos de-
litos (ou o estupro de vulnerável) contra filho, filha 
ou outro descendente. 

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente classifica a destituição do poder familiar 
como medida aplicável aos pais ou responsáveis 
(artigo 129, inciso X), assegurando-se tanto a ob-
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servância do contraditório como a percepção de 
que a falta ou a carência de recursos materiais 
não constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão do poder familiar. Vê-se, pois, que é a 
violação de direitos (ou a sua premência) é que 
caracteriza a possibilidade de decretação da per-
da do poder familiar. Não há espaço, pois, para 
as categorias do “risco pessoal” ou do “risco so-
cial”, o que afasta a utilização de excessivos sub-
jetivismos que apenas serviriam, segundo Sodelli 
(2016) para aumentar o estigma e preconceitos 
de grupos já marginalizados, como é o caso dos 
usuários de drogas. A utilização de tais categorias 
conduziriam a culpabilizações individuais, ate-
nuando-se a esfera de responsabilidade de ou-
tros entes, como a sociedade e o Estado.

Analisando-se sob a égide da Análise do Discur-
so de matriz francesa, sobretudo o quadro das 
instituições com que tais limitações ao direito à 
convivência familiar e comunitária foram desen-
volvidas, é interessante ressaltar o retrato do tra-
tamento estatal às crianças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade no Brasil, como fazem 
Silva, Mello e Aquino (2004), para as quais há uma 
tradição de atendimento institucional. Trata-se 
de uma tradição forjada na histórica desqualifi-
cação da parcela da população a que pertencem 
tais crianças e adolescentes, geralmente pobres e 
procedentes de etnias não-brancas. 

Historicamente, as instituições de filantropia ou 
religiosas e, posteriormente, o próprio aparato 
estatal, mantiveram os esforços para se promo-
ver uma adaptação dessa população a “padrões 
aceitáveis”. Essa estratégia, segundo Silva, Mel-
lo e Aquino (2004, p. 217), não só foi incapaz de 
conferir condições de igualdade e inclusão, como 
“reforçou a ideia de sua presumida incapacidade 
para a plena inserção na sociedade - o que, de 
certa forma, tornava natural a sua condição de 
subalternidade”. A denominada “nova filantro-
pia” do início do século XX, em que pese tecesse 
críticas à assistência caritativa, ao invés de posi-

cionar-se contra os estabelecimentos asilares, 
apenas justificou sua transformação em institui-
ções mais “disciplinadas” e “disciplinadoras”. Isso 
denotou um grave caráter paternalista às entida-
des de acolhimentos, utilizadas como medida de 
“proteção”: caso preventórios, contra os “desvios” 
das condições sociais, econômicas e morais das 
famílias pobres; caso reformatórios, como me-
dida corretiva dos “desvios” verificados. Esse fe-
nômeno auxiliou a cristalização das experiências 
das chamadas instituições totais, com rígida dis-
ciplina e significativo afastamento das convivên-
cia familiar e comunitária, com todas as ativida-
des sendo realizadas intramuros.

O Levantamento Nacional das Crianças e Adoles-
centes em Serviço de Acolhimento identificou que 
mais de 80% das crianças e dos adolescentes en-
contrados nessas instituições têm família - e des-
ses, três quartos com vínculo, segundo os estudos 
de Constantino, Assis e Mesquita (2013, p. 173), o 
que ratifica a percepção feita há quinze anos por 
Silva, Mello e Aquino (2004) e que, infelizmente, 
perdura: a institucionalização segue sendo utili-
zada indiscriminadamente, como o único cami-
nho possível para a proteção infanto-juvenil.

Ora, o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente apresenta diversas medidas a serem 
aplicadas em caso de ameaça ou efetiva violação 
aos direitos da criança e do adolescente. Tais me-
didas, em verdade, antecedem e procuram pos-
tergar ou evitar a suspensão do poder familiar. É 
o caso, por exemplo, da inclusão em serviços e 
programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, da criança e do 
adolescente;   e da inclusão em programa oficial 
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamen-
to a alcoólatras e toxicômanos. Nesse rol de me-
didas preventivas ao acolhimento institucional, a 
colocação em família substituta, através da guar-
da, tutela ou adoção, surge como última opção.

O acolhimento institucional e a destituição do po-
der familiar, portanto, são medidas excepciona-



Revista Temática da Defensoria Pública da Bahia - Volume 2

14

líssimas, subsidiárias e fragmentárias, apenas ap-
tas a serem colocadas à disposição se as demais 
medidas se mostrarem plenamente incapazes de 
impedir a violação aos direitos da criança e do 
adolescente. Necessário, pois, revisitar a mudan-
ça de cultura jurídica sobre as drogas, para que se 
possa verificar a (im)possibilidade de decretação 
de tais medidas excepcionais exclusivamente em 
razão do uso de drogas pelos genitores.

DA NECESSÁRIA MUDANÇA DE 
CULTURA JURÍDICA SOBRE DROGAS

Ao discorrer especificamente sobre as mudanças 
introduzidas pelo Marco Legal da Primeira Infân-
cia ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a De-
fensoria Pública do Estado de São Paulo editou a 
Tese Institucional 122, no sentido de que o novo 
diploma legislativo criou uma proibição jurídica 
prima facie para a decretação das restrições ao 
direito à convivência familiar e comunitária em 
razão, exclusivamente, do uso de drogas pelos ge-
nitores da criança ou adolescente.

Ressalta a fundamentação da referida Tese que 
tal mudança é extremamente importante, pois, 
em que pese a inexistência da conduta de uso 
de substâncias psicoativas no rol das hipóteses 
autorizadoras da destituição do poder familiar, 
a redação originária do Estatuto da Criança e do 
Adolescente no sentido de que a criança deveria 
crescer “em ambiente livre da presença de pes-
soas dependentes de substâncias entorpecen-
tes” foi utilizada por anos para “fundamentar” a 
destituição do poder familiar de tais pessoas. Nos 
próprios fundamentos daquela Defensoria para a 
edição da Tese Institucional:

Juridicamente, as inúmeras decisões judiciais 
que determinaram o acolhimento institucional 
de crianças e adolescentes filhos/as de pais que 
apresentavam algum padrão de uso, presente ou 
pretérito, de substâncias psicoativas apresenta-
vam dois fundamentos principais: (i) o direito de 

serem criados e educados “em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substân-
cias entorpecentes” (redação original do art. 19 
do ECA); (ii) a compreensão generalizante de que 
o uso de drogas pelos genitores, por si só, consis-
te em prática negligente nos cuidados com sua 
prole, além de atentar contra a moral e os bons 
costumes (arts. 24 do ECA e 1.638, inciso III, do Có-
digo Civil). (SÃO PAULO, 2019, online).

Vê-se, pois, uma verdadeira virada na cultura 
jurídica sobre drogas. Pensar a cultura jurídica 
significa verificar o resultado das experiências 
simbólicas do Direito. Diz respeito à busca pela 
apreensão do que possam significar as formas 
simbólicas de instituições e suas representações 
ideológicas no tempo e no espaço, para que para-
fraseemos Wolkmer (2003).

Ao tratar do histórico sobre o tratamento dado 
pelo Direito ao usuário de drogas, Bacellar (2015, 
p. 32) aponta que a legislação, desde as Ordena-
ções Filipinas (1603), passando pelo Código Cri-
minal do Império (1830), Código Penal de 1890, 
Código Penal de 1940, Lei nº 6.368/1976 e demais 
dispositivos legais pertinentes, sempre transmitiu 
a ideia de ser necessário estabelecer uma “guerra 
contra as drogas”, o que repercutiu no preconceito 
de também combater, fazer mal e punir o usuário.

As transformações sociais, ambientais, econômi-
cas e tecnológicas conclamam por uma análise 
sistêmica para que busquemos frestas de enten-
dimento quanto ao ser humano no contexto das 
drogas, dada a complexidade da matéria. No en-
tanto, o combate ao uso passa a ser visto como 
uma guerra possível de ser vencida - pois dirigida 
ao usuário, desconsiderando-se a criminalidade 
moderna caracterizada pela concentração de po-
der político e econômico, pelo domínio tecnoló-
gico e pela estratégia global. Daí a “firme convic-
ção” superficializada de que “fazer mal ao usuário 
de drogas é fazer bem à sociedade”. Nas palavras 
de Bacellar (2015, p. 33): “a repetição condicionou 
e fixou a ideia de que só existem o traficante e o 
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investidor do tráfico por causa do ‘malandro do 
usuário’, por isso a guerra deve ser contra ele, que, 
‘com uma boa surra, deixará de usar droga e tudo 
se resolve’. Será?”.

A edição da Lei nº 11.343/2006 instituiu o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sis-
nad. Tal sistema afastou qualquer possibilidade de 
encarceramento ao usuário, optando pela aplica-
ção de medidas preventivas e com potencial res-
taurativo, a exemplo da advertência, da indicação 
de frequência a cursos educativos e da prestação 
de serviços, com a atenção voltada à reinserção 
social do usuário (dependente ou não). 

Em que pese o inegável avanço legislativo, tem-
-se notícia acerca da invocação do argumento do 
uso de drogas para demonstrar situações de vio-
lência, negligência, abandono e, de forma ainda 
mais grave, para que se fundamentasse o enca-
minhamento aos serviços de acolhimento institu-
cional e perda do poder familiar, como aponta a 
Defensoria de São Paulo (2019). Mais grave, pas-
sou a ser habitual às maternidades públicas, em 
cumprimento ao dever de comunicar suspeita ou 
confirmação de maus-tratos, sob pena de incorre-
rem em infração administrativa (interpretação sis-
temática dos artigos 13, 70-B e 245 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente) o envio de relatórios ao 
Ministério Público e às Varas da Infância e Juven-
tude acerca do nascimento de filhos de mulheres 
que afirmaram ter apresentado, no passado ou 
presente, algum padrão de uso de drogas. Segun-
do a Defensoria de São Paulo (2019, online), “tais 
relatórios, ainda, foram e ainda vem sendo utiliza-
dos para justificar o encaminhamento de recém-
-nascidos aos serviços de acolhimento institucio-
nal e até mesmo a destituição do poder familiar 
de seus genitores”.

O avanço da luta pelo reconhecimento dos direi-
tos da mulher, a luta antimanicomial e de respeito 
aos direitos das pessoas submetidas a tratamen-
tos em saúde mental, assim como a reformulação 
das políticas sobre drogas são fatores que con-

vergem para a contestação de tais práticas. Foi 
sob essa perspectiva que os Ministérios da Saúde 
e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(esse último hoje integrante do Ministério da Ci-
dadania) editaram a Nota Técnica Conjunta MDS/
MSaúde nº 001/2016, estabelecendo diretrizes e 
fluxograma para a atenção integral à saúde das 
mulheres e adolescentes em situação de rua e/
ou usuárias de crack/outras drogas e seus filhos 
recém-nascidos.

Segundo o posicionamento dos referidos Minis-
térios, a prolação de decisões imediatistas de 
afastamentos das crianças de suas mães, desa-
companhadas do devido apoio anterior, durante 
e posterior ao nascimento, assim como uma ava-
liação minuciosa e casuística de cada situação 
viola direitos básicos, a exemplo da autonomia 
das mulheres e da convivência familiar. 

A integridade física e a saúde das crianças tam-
bém constituem direitos básicos, e qualquer ris-
co a tais direitos deve ser evitado pelo Estado. 
Ocorre que, para sua proteção, a legislação bra-
sileira estabelece a observância de trâmites que 
priorizam a convivência familiar e comunitária em 
detrimento do afastamento da família de origem, 
natural ou extensa.

No que se refere ao acolhimento, além do ECA, 
foi editada Resolução conjunta pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te (CONANDA) - Resolução conjunta CNAS/CO-
NANDA nº 01/2006 e alterações constantes da lei 
12.010/2009 -, intitulada Plano Nacional de Pro-
moção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comuni-
tária (PNCFC). O PNCFC estabelece que a medida 
de acolhimento deve se basear em um estudo 
diagnóstico, que deve incluir uma avaliação cri-
teriosa acerca dos riscos a que estão submetidos 
a criança ou o adolescente, assim como das con-
dições da família para que supere as violações e 
possam prover proteção e cuidados. De mais a 
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mais, deve apresentar os recursos e potencialida-
des da família extensa e da rede social de apoio 
(BRASIL, 2009, p. 39).

Outrossim, o PNCFC ressalta a seriedade e as re-
percussões do acolhimento institucional e/ou 
destituição do poder familiar para o infante: 

É preciso, ainda, ter em mente que a decisão de 
retirar uma criança de sua família terá repercus-
sões profundas, tanto para a criança, quanto para 
a família. Trata-se de decisão extremamente séria 
e assim deve ser encarada, optando-se sempre 
pela solução que represente o melhor interesse 
da criança ou do adolescente e o menor prejuí-
zo ao seu processo de desenvolvimento. (BRASIL, 
2009, p. 39-40)

“Solucionar” a violação dos direitos à criança ape-
nas afastando-a da família e iniciando os procedi-
mentos para o acolhimento institucional ou para a 
destituição do poder familiar é ignorar a vulnera-
bilidade social que perpassa a família de origem. 
É salutar, pois, preservar na atenção com essa fa-
mília, inclusive com vistas à superação dos moti-
vos que levaram ao acolhimento, promovendo-se, 
sempre que possível, a reintegração familiar.

O PNCFC ressalta que “[...] ainda que condicio-
nado a uma decisão judicial, o afastamento da 
criança ou do adolescente da sua família de ori-
gem deve advir de uma recomendação técnica, a 
partir de um estudo diagnóstico, caso a caso [...]” 
(BRASIL, 2009, p. 39). Voltando-nos à compreen-
são da Análise do Discurso, que permeia a meto-
dologia deste trabalho, e atentos à dicção de que 
o discurso exterioriza, também, o lugar histórico 
de quando foi produzido, podemos perceber que 
tal recomendação técnica deriva da própria matriz 
ideológica do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. Ora, em superação ao paternalismo do “Juiz de 
Menores”, a perspectiva da multidisciplinaridade é 
que deve servir de embasamento para a conduta 
do Juízo (não apenas para se despersonalizar, mas 

para que se ratifique que há diversos outros atores 
sociais no espaço) da Infância e da Juventude.

A posição defendida pelo PNCFC é no sentido de 
que sejam fortalecidas as políticas preventivas, 
aptas a proporcionar a permanência da criança e 
do adolescente com sua família de origem. Afinal, 
o afastamento é medida excepcional, provisória, 
devendo, desde o seu primeiro momento, estar 
pautado num investimento efetivo para a rein-
tegração familiar. Ademais, a atuação entre os 
serviços de acolhimento e a Justiça da Infância e 
Juventude deve ser articulada em rede, assumin-
do-se uma defesa dos laços afetivos para a crian-
ça e o adolescente.

Esse posicionamento corrobora à recomendação 
adotada pelos Ministérios do Desenvolvimento 
Social e da Saúde, na Nota Técnica Conjunta nº 
001/2016, para os quais é essencial que se ga-
rantam os direitos sexuais e reprodutivos para as 
mulheres e adolescentes em situação de rua e/ou 
com uso abusivo de álcool, crack ou outras dro-
gas, inclusive a autonomia para decidir, de forma 
livre e responsável, sua opção por ter ou não filhos, 
quantos filhos e em que momento da vida; direito 
de viver a sexualidade de forma plena; acesso aos 
serviços de saúde com privacidade, sigilo e aten-
dimento de qualidade, sem discriminação.

A prevenção e o tratamento do uso, abuso e de-
pendência de álcool e outras drogas torna neces-
sária uma atuação de toda a rede intersetorial. 
O encaminhamento adequado para outros ser-
viços e unidades das redes auxilia na tarefa de 
superação dos motivos que podem ter levado a 
excepcional restrição ao direito à convivência fa-
miliar e comunitário. Para tanto, é indispensável a 
atuação conjunta dos Serviços da Atenção Bási-
ca - Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros 
de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua (Centro Pop), Centros de Refe-
rência de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializados em Assistência Social 
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(CREAS), Centro de Referência de Atenção à Saú-
de da Mulher em Situação de Violência (CRAM), 
entre outros (BRASIL, 2016).

A atuação conjunta da Justiça da Infância e da Ju-
ventude com a área da assistência social, da saúde 
mental e de saúde da mulher e da criança assegu-
ram a atenção à gestante e ao seu filho(a), evitando-
-se rompimento da convivência no futuro. Além de 
proteção social e construção da autonomia, a me-
todologia do serviço também deve englobar, ain-
da conforme Nota Técnica Conjunta nº 001/2016, 
questões relativas às necessidades de saúde decor-
rentes do uso de álcool e/ou crack/outras drogas e 
ao fortalecimento do vínculo e do cuidado.

Caso a recomendação técnica seja de que não 
há condições, no momento, para que os genito-
res possam assumir os cuidados da criança, deve 
ser garantido, dentre outros encaminhamentos 
possíveis, como sugere a Tese Institucional 122 
da Defensoria paulista, o direito à convivência fa-
miliar assistida. Essa possibilidade busca o refe-
renciamento dos pais e da criança a uma unidade 
de acolhimento, mantendo-se o convívio entre o 
filho e seus genitores. No mesmo sentido, o Con-
selho Regional de Psicologia da 6ª Região (apud 
SÃO PAULO, 2019) emitiu nota técnica preconi-
zando que a suposição de incapacidade de cuida-
do com a criança devido ao uso de drogas revela 
desconhecimento ao associar o uso de substân-
cias psicoativas necessariamente à ocorrência de 
violências/violações de direito. O afastamento de 
crianças e adolescentes do convívio familiar não 
deve ser utilizado como modo de persuasão à 
submissão a tratamento para o usuário de drogas. 

A solução aparentemente mais simples no âm-
bito jurídico para o usuário de drogas genitor de 
criança ou adolescente - acolher o infante ou pro-
mover a destituição do poder familiar - é, em ver-
dade, a mais danosa e complexa para reparação 
quanto aos efeitos e repercussões sobre a vida de 
todos os atores individuos. Criança, pais, rede de 
apoio. Há diversos serviços e programas oficiais 

de apoio, proteção e promoção da família, que, 
numa atuação intersetorial, podem ser capazes 
de assegurar o respeito ao direito fundamental à 
convivência familiar e comunitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de formação dos profissionais do direito 
pelo estudo de estratégias de convencimento ap-
tas à construção de teses, antíteses e sínteses sobre 
os problemas do cotidiano parece bastante apto a 
preparar-nos a guerras jurídicas em torno do con-
flito. O conflito engendrando o conflito. Busca-se, a 
todo o momento, a sucumbência do outro - o que, 
inclusive, implica no usufruto de honorários.

No entanto, há situações em que tais estratégias 
são insuficientes. Todos sucumbimos. O acolhi-
mento institucional e a destituição do poder fa-
miliar parecem estar nesta categoria. Institutos 
jurídicos que confessam a restrição de direitos 
fundamentais, sob o argumento de que fomos in-
capazes de resolver uma gama de problemas so-
ciais mais profunda, densa e heterogênea. Somos 
responsáveis - sociedade, Estado, família - tanto 
pela proteção dos direitos da criança e do ado-
lescente, como pela promoção da saúde e da in-
serção (seria audacioso demais dizer reinserção) 
social desses sujeitos de direitos e de seus pais.

As experiências relacionadas à prática jurídica 
são, tradicionalmente, pautadas em uma ritua-
lística procedimental própria, em que aquilo que 
não está nos autos do processo “não está no mun-
do”. Tal raciocínio pode até ser utilizado para fun-
damentar ações cambiárias, relações negociais, 
mas não faz qualquer sentido em procedimentos 
da Infância e Juventude. Para além das formas 
tradicionais de se ver e analisar os fenômenos 
jurídicos, a edição de novos marcos legislativos 
obriga-nos à revisitação de conceitos, tratamen-
tos e soluções. As alterações inseridas pelo Marco 
Legal da Primeira Infância ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente revigoraram a importância da 
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efetivação e proteção ao direito fundamental da 
criança à convivência familiar e comunitária.

Como vimos, a utilização do acolhimento institu-
cional e da destituição do poder familiar deve ser 
excepcionalíssima, transitória e consubstanciada 
em estudos técnicos pormenorizados que indi-
quem, inclusive, medidas capazes de solucionar 
as razões que ensejaram a sua decretação ou uti-
lização. No que se refere aos usuários de drogas, 
tal prática não pode ser tida como fundamento 
suficiente e exclusivo para a restrição ao direito 
à convivência familiar e comunitária. Isso porque 
o caminho não é afastar a criança e “solucionar” 
o problema, tirando-a de “risco”. Necessária a im-
plementação de políticas públicas para uma atua-
ção em rede capaz de proporcionar atendimentos 
especializados e restaurativos aptos a embasar 
soluções menos drásticas, a exemplo da convivên-
cia familiar assistida e da restauração de vínculos. 
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DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA 
ESPECIALIZADA NO BRASIL À 
LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO 
INTEGRAL, SOB AS PERSPECTIVAS 
DO DIREITO E DA PSICOLOGIA
Milena Ferreira Soares Carneiro de Andrade e 
Nathália Borges Barreto Melo1

Resumo: O presente artigo buscou analisar a participação infantojuvenil no sistema 
judiciário brasileiro, com destaque para a forma como ocorre a oitiva de crianças e 
adolescentes vítimas de violência, fundamentada na lei nº 13.421/17. Para tanto, tal 
pesquisa foi desenvolvida por meio de um dialogismo entre Direito e Psicologia, a fim 
de abordar a importância da doutrina de proteção integral em face da produção de 
provas e da efetiva punição do suposto agressor. Metodologicamente, foram utilizados 
pesquisa bibliográfica e dados secundários, através de uma abordagem crítico-reflexi-
va sobre a maneira como devem ocorrer os procedimentos de depoimento especial e 
da escuta especializada, previstos na lei supracitada, para que se constituam técnicas 
legais e humanizadas de inquirição em processos judiciais. Propõe-se, pois, um estudo 
sobre a necessidade de se garantir que crianças e adolescentes sejam ouvidos adequa-
damente nos tribunais brasileiros e tenham suas prerrogativas especiais asseguradas e 
sua palavra valorizada, por meio de uma conciliação entre as necessidades do sistema 
legal e a realidade do funcionamento psicológico (cognitivo e emocional) das crianças 
e adolescentes, visando, assim, a não revitimização da pessoa em desenvolvimento.

Palavras-chave: Crianças. Adolescentes. Depoimento especial. Escuta especializada.

Abstract: The present article aimed to analyze the children and youth participation in 
the Brazilian judicial system, focusing on the way that hearing of children and adoles-
cents victims of violence occurs based on the law nº 13.421/17. Therefore, this research 
was developed through a dialogism between Law and Psychology, in order to address 
the importance of the doctrine of integral protection of children and adolescents in the 
face of the production of evidence and the effective punishment of the alleged aggres-
sor. Methodologically, bibliographic research and secondary data were used through a 
critical-reflexive approach on how the special testimony and expert listening procedures, 

1 Estudantes de direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).
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provided for in the aforementioned law, to consti-
tute legal and humanized techniques of inquiry in 
court proceedings. A study is proposed on the need 
to ensure that children and adolescents are pro-
perly heard in the Brazilian courts, have their spe-
cial prerogatives assured and their word valued so 
there is a reconciliation between the needs of the 
legal system and the reality of the psychological 
functioning (cognitive and emotional) of children 
and adolescents, aiming at the non-revictimization 
of the developing person.

Keywords: Children. Adolescents. Special testi-
mony. Expert listening.

INTRODUÇÃO

Com a criação do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente em 1990 (Lei 8.096/90) e com a aprova-
ção da Convenção da ONU pelo Brasil, a parcela 
infantojuvenil da população, enquanto sujeito 
de direito, passou a contar com um sistema legal 
destinado a garantir-lhe proteção integral, sob a 
égide da prioridade absoluta. E, diante de ten-
sões entre as práticas político-jurídicas, sociais, 
culturais e econômicas, geradoras e mantenedo-
ras da desigualdade social e da violência contra 
a criança e o adolescente, em suas múltiplas fa-
cetas, fez-se necessário que passasse a haver um 
funcionamento harmônico e articulado entre as 
políticas e práticas do Estado, organizações não 
governamentais e da sociedade civil. 

No que se refere especificamente ao sistema de 
justiça, objeto de estudo do presente artigo, a ins-
trução processual tem sido uma das formas de 
geração de danos à vítima, pois os procedimentos 
do depoimento especial e da escuta especializada, 
enquanto instrumentos garantidores do direito da 
criança e do adolescente de serem ouvidos em juí-
zo e de produzirem prova, estão valorizando mais 
a busca pela efetiva punição do agressor do que a 
proteção e bem-estar dessa parcela da população.

A presença das crianças e adolescentes nos tribu-
nais brasileiros, na condição de vítimas ou teste-
munhas de violência, ocorre há muito tempo, jus-
tificada, principalmente, pelas peculiaridades das 
condições nas quais os tipos de crimes costumam 
ser praticados: às escondidas, sem a presença de 
testemunhas e, por vezes, sem vestígios físicos, 
não existindo, portanto, outras provas a conside-
rar, senão a palavra da criança ou do adolescente. 

Tal presença passou a ser garantida recentemen-
te pela Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança, de que o Brasil é signatário. Adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, 
dispõe, em seu artigo 12º, que toda criança tem 
o direito de expressar livremente sua opinião e de 
ser ouvida nos processos judiciais que lhe dizem 
respeito, seja diretamente ou através de repre-
sentante legal. Ademais, a Lei 8.096/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente -, prevê, em seu arti-
go 111, inciso V, que é assegurado ao menor o di-
reito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 
competente, reforçando a garantia que essa par-
cela da população tem de ser escutada em juízo.

Nesse sentido, diante do aumento de casos de 
participação infantojuvenil em processos judi-
ciais, foi levantada uma série de questionamen-
tos e realizadas reflexões no campo jurídico e da 
psicologia em relação à forma como é colhido o 
depoimento e realizada a escuta especializada de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência, em suas múltiplas facetas, sob a 
abordagem da doutrina da proteção integral, que 
deve prevalecer em face da produção de prova.

Tal pesquisa foi desenvolvida por meio de um dia-
logismo entre Direito e Psicologia, a fim de abor-
dar a importância da doutrina de proteção inte-
gral em face da produção de provas e da efetiva 
punição do suposto agressor.

Ademais, o presente artigo foi desenvolvido, com 
base em pesquisa bibliográfica, dados secundá-
rios e em uma abordagem crítico-reflexiva, com 
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construções teóricas acerca da presença das 
crianças e adolescentes nos tribunais brasileiros, 
de como tem sido a forma de oitiva do menor ví-
tima ou testemunha de violência, antes e depois 
da lei nº 13.431/17; e de como devem ocorrer o 
depoimento especial e a escuta especializada, a 
fim de que sejam instrumentos a serviço da pro-
teção integral e do bem-estar da criança e do ado-
lescente, que devem prevalecer sobre a produção 
de prova no sistema de justiça brasileiro, sob as 
perspectivas do Direito e da Psicologia. 

DESENVOLVIMENTO

Antes da Lei n. 13.431/2017, que previu a adoção 
do antigo depoimento sem dano e atual escuta 
especializada - procedimento de entrevista sobre 
situação de violência com criança ou adolescen-
te perante órgão da rede de proteção, limitado 
o relato estritamente ao necessário para o cum-
primento de sua finalidade - e do depoimento 
especial - procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência 
perante autoridade policial ou judiciária -, a oitiva 
de crianças e adolescentes vítimas de violência 
não era feita de maneira cuidadosa, sem obser-
vância de critérios rigorosos do ponto de vista éti-
co, técnico e científico. 

Assim, antes de tal previsão legal, os juízes já ado-
tavam amplamente o depoimento especial, com 
base na Recomendação nº 33, de 2010, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ); mas, foi a partir 
dessa lei, que surgiu uma técnica humanizada 
para oitiva de crianças e adolescentes vítimas de 
violências física, psicológica, sexual, com previsão 
de procedimentos específicos classificados como 
escuta especializada (Lei nº 13.431/2017, art. 7º) e 
depoimento especial (Lei nº 13.431/2017, art. 8º). 

No Brasil, não há idade mínima para a criança 
ser considerada como testemunha no sistema 
judiciário, com possibilidade, pois, de inquirição 
de crianças e adolescentes de qualquer idade. 

Assim, em uma dimensão ética, houve a preocu-
pação com a proteção e o bem-estar dessa par-
cela da população, que devem estar em primeiro 
lugar. Posteriormente, uma preocupação com a 
qualidade da prova testemunhal, cuja validade 
pode vir a ficar comprometida devido à forma 
como um relato é obtido. E, como, na maioria dos 
casos, o depoimento da vítima é a única prova 
possível de ser produzida, ou seja, a forma mais 
eficaz de responsabilizar o agressor, deve ser feita 
de maneira humanizada e legal.

O relato de uma violência vivenciada ou teste-
munhada tem como base os registros da memó-
ria. Dessa forma, dado o caráter transitório das 
lembranças, a passagem do tempo está entre 
os principais fatores que afetam negativamente 
a qualidade de uma recordação, haja vista que 
promove o esquecimento e potencializa a ocor-
rência de distorções da memória. À medida que o 
tempo transcorre, e novas informações vão sendo 
processadas, tende-se a olvidar informação sobre 
eventos passados. 

Assim, a transitoriedade é apontada por Schacter 
(1999) como um dos “sete pecados”, aos quais a 
memória humana está sujeita e envolve o esque-
cimento e o empobrecimento das recordações. 
Com o tempo, estas se tornam mais genéricas, 
pobres em detalhes e com menor vivacidade, ge-
rando um campo fértil para ocorrência de outros 
“erros” e distorções da memória, observados tan-
to em adultos quanto em crianças e adolescentes.

O empobrecimento dos registros mnemônicos 
torna-se um problema, no âmbito jurídico, já 
que este exige a apreensão de um relato deta-
lhado e preciso, uma prova válida. A riqueza de 
detalhes de uma recordação tem sido enfatizada 
não somente pelo maior poder informativo, mas 
também porque alguns estudos científicos têm 
apontado que tal característica pode servir como 
indicador da veracidade de uma memória (John-
son & Raye,1981; Pezdek & Taylor, 2000).
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Além da passagem tempo, as técnicas de entre-
vista utilizadas para coletar um depoimento, da 
mesma forma, constituem-se em um dos fatores 
que mais influenciam a qualidade de um relato, 
especialmente com crianças. Isso ocorre porque 
a lembrança de um evento passado pode sofrer 
interferências e mesmo falsificações decorrentes 
da forma como uma criança ou adolescente é en-
trevistado. Por conseguinte, a formação de falsas 
memórias, ou seja, a lembrança de experiências 
que de fato não aconteceram, é um processo que 
pode ocorrer de forma espontânea, fruto dos pro-
cessos normais do funcionamento da memória, 
ou pode ser provocada, a partir de influências 
externas, tendo como base a sugestionabilidade 
pelo agente inquiridor. 

Entre os fatores que contribuem para maior vul-
nerabilidade das crianças pequenas à sugestiona-
bilidade, estão a maior dificuldade apresentada 
pelas crianças em tarefas de recordação livre (sem 
algum estímulo ou pista), o fato das crianças serem 
especialmente deferentes às crenças e vontades 
dos adultos e a maior dificuldade em discriminar 
as fontes das suas memórias (se sua recordação 
corresponde a algo que foi visto, ouvido, imagina-
do, etc) (Melnick, Crossman & Scullin, 2007; Poole 
& Lindsay, 2002; Saywitz & Lyon, 2002).

Há muitas formas possíveis de se sugerir uma in-
formação falsa ou distorcida a uma criança. Ceci, 
Bruck e Battin (2000) referem três meios através 
dos quais um entrevistador pode vir a sugerir um 
padrão de respostas às crianças (gerais ou espe-
cíficas): (1) o estilo particular de questionar (ou 
seja, o tipo de pergunta formulada); (2) as carac-
terísticas globais ou a “atmosfera” da entrevista; 
e (3) a utilização de determinados estímulos e/ou 
técnicas, que suscitam, segundo os autores, “ex-
periências fabricadas” (tais como o uso de bone-
cos anatômicos e outros recursos).

Ademais, a repetição de perguntas dentro de uma 
mesma entrevista, com frequência, compromete 
a memória de uma criança pequena, mormen-

te quando se trata de uma pergunta sugestiva, 
bem como se a pergunta for feita num tom de voz 
ameaçador. E a organização do ambiente físico, in-
cluindo a sala na qual uma criança irá prestar seu 
depoimento, também pode contribuir para gerar 
um clima intimidador, desigual e estressante.

Por isso, a presença de tecnologias em um am-
biente mais amistoso para as crianças tem se 
mostrado útil nos processos de investigação, 
sem intimidação da vítima. Nesse sentido, dispõe 
a Lei 13.431/17, em seu artigo 10º, que a escuta 
especializada e o depoimento especial serão rea-
lizados em local apropriado e acolhedor, com 
infraestrutura e espaço físico que garantam a pri-
vacidade da criança ou do adolescente vítima ou 
testemunha de violência. Além disso, o acesso a 
equipamentos de áudio e vídeo pode ser fator de 
redução de traumatização secundária para as víti-
mas, uma vez que as gravações podem ser usadas 
nos tribunais, evitando-se que a criança tenha 
que testemunhar pessoalmente. A gravação per-
mite ainda saber em que circunstâncias foi reco-
lhida a informação e se houve ou não sugestiona-
bilidade por parte do entrevistador. 

Outra alternativa é, por exemplo, o uso de salas de 
espelho de uma só face, que permite que estejam 
presentes à entrevista diferentes pessoas indispen-
sáveis ao processo, sem oprimir a criança. Apesar 
de separadas por espelho, estas partes podem es-
tar seguras de que as informações de que precisam 
na entrevista serão coletadas, uma vez que podem 
acessar o entrevistador por sistema de áudio, a 
qualquer tempo, durante a entrevista formal.

O depoimento de crianças envolve aspectos rela-
tivos ao funcionamento cognitivo, bem como ao 
funcionamento emocional. Quanto ao primeiro, 
os estudos têm apontado para a competência da 
criança em recordar experiências passadas, as-
sim como as dificuldades envolvidas nesse pro-
cesso. Do ponto de vista cognitivo, levando em 
conta as habilidades lingüísticas, memória para 
fonte da recordação, construção de referências 
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espaciais e temporais, a tarefa de relatar um epi-
sódio passado com detalhes, de forma precisa, é 
de alta complexidade, tanto para crianças, quan-
to para adultos, já que, por exemplo, o funcio-
namento normal da memória envolve perda de 
detalhes e esquecimento.

Do ponto de vista emocional, o relato de crian-
ças em contexto forense envolve a recordação de 
experiências que são, muitas vezes, traumáticas, 
geradoras de tensão e apreensão. Nesse sentido, 
estudos demonstram que as crianças relutam e 
tendem a retardar a revelação de situações de 
violência sexual, não por razões de memória, mas 
por fatores emocionais (Goodman-Brown, Eldels-
tein, Jones & Gordon, 2003; Leander, Christianson 
& Granhag, 2007; Leander, Granhag & Christian-
son, 2005; London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005). 
Além disso, a resistência em relatar abusos se-
xuais é ainda maior em situações de abusos intra-
familiares, em que, frequentemente, há o envol-
vimento da criança/adolescente pelo abusador 
na chamada síndrome de segredo, por meio de 
culpabilização e ameaças (Furniss, 1993).

Segundo o Sinan, Sistema de Informações do 
Ministério da Saúde, em 2016, o sistema de saú-
de registrou 22,9 mil atendimentos a vítimas de 
estupro no Brasil. Em mais de 13 mil deles - 57% 
dos casos - as vítimas tinham entre 0 e 14 anos. 
Dessas, cerca de 6 mil vítimas tinham menos de 
9 anos. Assim, crianças e adolescentes de até 14 
anos são mais vulneráveis à ocorrência de estu-
pro, principalmente na esfera doméstica, sendo 
os agressores, na maioria das vezes, familiares e 
pessoas conhecidas do menor. 

Com isso, depreende-se que o fato da maior parte 
dos casos de abusos - físicos e sexuais - vir das 
próprias famílias, ser intrafamiliar, torna o proble-
ma ainda mais complexo e difícil de ser resolvido, 
já que a criança e o adolescente ficam completa-
mente desamparados e sem o apoio justamente 
de quem deveria protegê-los, de quem possui o 
dever de cuidado. 

Em 2014, os casos de violência sexual passaram a 
ter que ser imediatamente notificados, devendo 
ser comunicados à Secretaria Municipal de Saúde 
em até 24 horas após o atendimento da vítima. 
Outra ação obrigatória é a comunicação de qual-
quer tipo de violência contra crianças e adoles-
centes ao Conselho Tutelar, conforme preconiza 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Diante de todo trauma causado pré e pós-agres-
são, há uma recomendação de que a criança seja 
vista o mínimo de vezes necessário e pelo menor 
número possível de pessoas, sendo de funda-
mental importância que as instituições de aten-
dimento compartilhem registros e informações, 
evitando a duplicação de esforços e o estresse 
desnecessário para a criança e o adolescente. 
Isso ocorre porque entrevistas repetidas, com 
técnicas inadequadas e com pessoas diferentes 
podem provocar o aumento ou o reaparecimento 
de sintomas, uma vez que levam a vítima a revi-
venciar um acontecimento traumático, podendo 
desencadear sentimentos de culpa, conflitos intra 
e interpessoais e confusão.

Ademais, quando no papel de testemunha, e a 
criança tem de se cruzar com o suspeito, a situa-
ção pode tornar-se ainda mais dramática, poden-
do ter efeitos irreparáveis. Por isso, dispõe a Lei 
13.431/17, em seu artigo 9º, que a criança ou o 
adolescente será resguardado de qualquer conta-
to, ainda que visual, com o suposto autor ou acu-
sado, ou com outra pessoa que represente amea-
ça, coação ou constrangimento.

A fim de evitar que as crianças vítimas de violência 
não sofram ainda mais, em razão de insensíveis 
constrangimentos legais, a ONU, no relatório ela-
borado a partir do “Estudo Sobre Violência contra 
as Crianças” (Pinheiro, 2006), pontuou a importân-
cia de todas as nações desenvolverem um traba-
lho sistemático e multifacetado para responder à 
violência contra a criança, com a criação de estra-
tégias nacionais, coordenadas por agências com a 
capacidade de envolver múltiplos setores, legais, 
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policiais, de planejamento e programas, baseados 
no conhecimento científico corrente, estendendo-
-se, também, para vítimas adolescentes.

Cabe frisar alguns aspectos que devem ser respei-
tados para que a escuta qualificada seja parte da 
política de atendimento à criança e ao adolescen-
te, e não haja a revitimização destes. Dentre esses, 
estão a necessidade de se garantir que entre o fato 
e o momento da inquirição do menor decorra o 
menor período de tempo possível, primando pela 
realização da diligência a título de “produção an-
tecipada de prova”; de se respeitar o “tempo da 
criança”, pois nem sempre esta ou o adolescente 
estará em condições de revelar o que ocorreu na 
data marcada para entrevista, devendo, assim, ha-
ver flexibilidade para sua realização; de se estabe-
lecer uma relação de confiança com a vítima e de 
se respeitar o sigilo de informações, de modo que 
esta se sinta à vontade para revelar o acontecido. 

Ademais, há a necessidade de se respeitar a opi-
nião da criança/adolescente, inclusive o seu direi-
to de não falar sobre o que ocorreu, já que a vítima 
jamais deve ser “forçada” a relatar o que sofreu, 
sob pena de ferir as suas prerrogativas, como seu 
direito de permanecer calada ou, ainda, de não se 
manifestar em juízo; e de produzir provas obtidas 
por meio ilícito. Diante de sua eventual recusa/re-
sistência em revelar os fatos, o agente responsá-
vel por obter seu relato deve postergar/interrom-
per a diligência, reforçando, com eventual apoio 
da “rede de proteção à criança e ao adolescente” 
local, o trabalho de preparação.

Também deve haver a habilitação técnica espe-
cífica, obtida mediante a realização de cursos 
de qualificação funcional, para realizar a escuta, 
considerando, inclusive, as diversas formas de 
violência e as possíveis interferências externas, 
que incidem, muitas vezes, para fazer com que a 
vítima negue o fato ou mude o relato original, evi-
tando-se o improviso e o amadorismo; e há a ne-
cessidade de normatização, a partir da análise da 
matéria sob a ótica interdisciplinar, estabelecen-

do alguns parâmetros e cautelas mínimos para o 
procedimento, respeitada, em qualquer caso, a 
liberdade de atuação e manifestação sob o ponto 
de vista técnico dos responsáveis pela escuta, já 
que não há uma única “forma” de realizar a escuta 
qualificada, devendo-se, acima de tudo, procurar 
evitar os equívocos que permeiam a matéria.

Por fim, a escuta qualificada deve ser gravada, 
preferencialmente em vídeo, com a elaboração, 
ao final, de um relatório ou laudo circunstancia-
do, que seja o quanto possível conclusivo, sob o 
ponto de vista técnico, abrangendo as respostas 
aos eventuais quesitos formulados pelo juiz e pe-
las partes. Depreende-se, portanto, que a escuta 
especializada deve ser realizada de forma quali-
ficada e sob as diretrizes da não-revitimização e 
do respeito à condição da vítima, incluindo a não 
obrigatoriedade de seu depoimento.

Na jurisprudência, encontrou-se também a jus-
tificativa de que o relato infantil seria detentor 
de presunção de veracidade, como demonstra o 
trecho a seguir: 

Nos crimes sexuais, secretos pela própria na-
tureza, a palavra da ofendida muitas vezes é 
a única prova de que pode se valer a acusa-
ção, assume papel preponderante e goza de 
presunção de veracidade, sempre que ve-
rossímil, coerente e amparada por incensu-
rável comportamento anterior. (Apelação nº 
990090737190, p. 7, TJSP). 

Junto com a presunção da veracidade do relato 
da vítima era recorrente o argumento de ausência 
de motivos, por parte da criança, para incriminar 
injustamente o réu.

 A palavra da vítima, em casos como dos au-
tos, assume papel preponderante e goza da 
presunção de veracidade, assumindo espe-
cial relevância [...], merecendo total crédito, 
não sendo crível à condição humana que 
alguém incrimine inocente - quão mais pela 
ingenuidade inerente à idade da vitima – dai 
porque seu relato ser merecedor de todo o 



Revista Temática da Defensoria Pública da Bahia - Volume 2

26

crédito, mesmo porque amparado pelo con-
junto probatório. (Apelação nº 990080599330, 
p. 5, TJSP). 

Destarte, a inquirição de crianças encontra justifica-
tiva no combate à impunidade, na inexistência de 
outras provas e na constatação de solidez de seus 
relatos, que passam a ser vistos como detentores 
de presunção de veracidade, deslocando o valor 
das provas materiais para um patamar secundário.

Além disso, o Código de Processo Penal Brasileiro 
(CPP) traz, em seu artigo 208, que os menores de 
14 anos não prestam compromisso de dizer a ver-
dade quando chamados a testemunhar, indica-
ção mantida no projeto de lei nº 156, de 2009, do 
Senado Federal, que dispõe sobre a reforma do 
Código de Processo Penal. Este novo projeto, to-
davia, prevê, no capítulo II, Seção III, as “Disposi-
ções Especiais Relativas à Inquirição de Crianças 
e Adolescentes”, com descrição de procedimento 
semelhante ao Depoimento Sem Dano. Nota-se, 
porém, que, mesmo antes da possível aprovação 
desse projeto de lei, o testemunho de crianças em 
processos judiciais vinha sendo obtido por meio 
de técnicas que teriam como proposta colher o 
depoimento infantil sem prejuízos, ou seja, sem 
dano, sem trauma e sem revitimização, técnicas 
denominadas de depoimentos especiais.

Uma equipe multidisciplinar ou intersetorial, for-
mada pelo assistente social, psicólogo e outros 
profissionais, atua no cenário de realização da 
escuta especializada, analisando conjuntamente 
situações, atendendo as vítimas e opinando tec-
nicamente, a fim de buscar a proteção das prer-
rogativas do menor. Nesse sentido, vale ressaltar 
o papel do Conselho Federal de Psicologia, que 
já se manifestou contrário à realização do proce-
dimento da escuta especial e de qualquer outro 
semelhante. Direcionando-se por uma dimensão 
ética, o psicólogo busca a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, auxiliando o juiz em sua 
prestação jurisdicional, ao emitir pareceres e lau-

dos, quando solicitado, considerando seu preparo 
“técnico-metodológico” e “técnico-interventivo”.

Há, porém, muitas vezes, uma confusão entre a 
competência da técnica psicológica com a jurídi-
ca, pois, por um lado, existe a busca, por parte do 
judiciário, da verdade material, da produção de 
provas e da efetiva prestação jurisdicional, com 
a punição do infrator; e, por outro lado, o psicó-
logo, subordinado tecnicamente ao juiz, realiza 
a escuta especial, tentando diminuir a violência, 
o constrangimento e a revitimização que sofre o 
titular do direito violado, ou seja, suprindo a lacu-
na na função estatal para a realização humaniza-
da de tal procedimento. Assim, o psicólogo atua 
munido de comprometimento com o respeito à 
dignidade, à liberdade e à integridade do ser hu-
mano, direitos consubstanciados pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Refletindo sobre a questão, percebe-se que as no-
vas formas de oitiva de crianças e adolescentes – 
depoimento especial e escuta especializada - não 
apenas traduzem um espaço físico mais acolhe-
dor, mas representam uma nova postura do judi-
ciário brasileiro, mediante o surgimento de um es-
tilo de inquirição mais adequado para o convívio 
respeitoso e de um posicionamento que melhor 
corresponde às necessidades humanas e sociais, 
que não se fecha dentro do subsistema jurídico.

Desse modo, é fundamental que os profissionais 
sejam altamente qualificados na nova técnica, 
uma vez que, com a participação de uma equipe 
de psicólogos, assistentes sociais e profissionais 
de outras áreas capacitados, há um aumento na 
confiança dos relatos. Assim, demonstra-se uma 
urgência de que todos os operadores do direito 
e, principalmente, aqueles preocupados com as 
questões da infância, unam esforços para que o 
mais breve possível sejam instaladas as Salas de 
Depoimentos Especiais em todos os tribunais no 
Brasil, contribuindo para a não revitimização da 
criança e do adolescente.
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O principal objetivo da escuta especializada, antigo 
depoimento sem dano, é a garantia dos direitos da 
criança e do adolescente, para que sejam ouvidos e 
tenham sua palavra valorizada. Assim, aspira-se ob-
ter uma captação mais segura, do relato, evitando 
que a criança ou adolescente tenha que o repetir 
por diversas vezes e para diversas, o que poderia re-
sultar em uma memória/lembrança confusa.

Além disso, através da gravação de áudio ou ví-
deo, é garantido o fácil acesso ao depoimento da 
vítima e, ao evitar a repetição, reduz o sofrimento 
de uma persecução nos âmbitos cível, criminal e 
administrativo. Dessa forma, a melhoria da pro-
dução da prova produzida significa uma oitiva 
mais segura, menos dramática e menos confusa.

Nesse sentido, Daltoé Cezar afirma que, na grande 
parte dos casos, via-se que “as informações presta-
das na fase policial não se confirmavam em juízo”, 
levando a “situações de constrangimento e des-
conforto para todos os que participavam das sole-
nidades, principalmente para as crianças e adoles-
centes apontados como abusados” (2007, p.59-60).

As crianças e adolescentes submetidos à escuta 
especializada se sentem mais seguros para expor, 
depondo de maneira mais detalhada sobre os 
fatos. Sendo isso comprovado em Porto Alegre, 
cidade na qual o projeto foi implementado pela 
primeira vez no Brasil, onde o índice de condena-
ções chega a 59%, seis vezes mais que a média 
nacional (ARANHA, 2010, p. 02). 

É necessário salientar que, atendendo primor-
dialmente ao superior interesse da criança e do 
adolescente, é proposto que o juiz direcione as 
perguntas diretamente para o técnico capacitado, 
e não para o menor, no intuito de proteger este 
de questionamentos inadequados, constrange-
dores ou sugestionáveis. Observa-se, então, que 
o afastamento do magistrado é apenas físico, ha-
vendo somente modificação no modo como as 

perguntas são direcionadas às crianças ou aos 
adolescentes, com a intenção de diminuir as con-
sequências que esses relatos podem trazer à pe-
culiar condição de desenvolvimento.

CONCLUSÃO

Diante da abordagem do tema, verifica-se ser pre-
ciso que o sistema jurídico brasileiro, nos moldes 
das práticas já amplamente realizadas em outros 
países e também recomendadas pela ONU, bus-
que conciliar as necessidades do sistema legal à 
realidade do funcionamento psicológico (cogniti-
vo e emocional) das crianças e adolescentes. Para 
tanto, a busca de práticas consubstanciadas em 
estudos científicos, deve ser, além de um objetivo 
a ser perseguido, uma exigência a ser cumprida 
por todos os agentes envolvidos na busca da pro-
teção dos direitos da criança e do adolescente.

O meio de prova será lícito, como prega a Cons-
tituição Federal, quando houver a conciliação 
do “dever” estatal de proporcionar a “proteção 
integral e prioritária” à criança e ao adolescente, 
assegurando direitos, como à intimidade e à pri-
vacidade; bem como de preservar sua integridade 
psíquica/emocional e colocá-los a salvo de situa-
ções potencialmente vexatórias ou constrange-
doras - em observância, inclusive, ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, com a necessidade 
da coleta de provas destinadas à responsabiliza-
ção, em todas as esferas. 

A doutrina da proteção integral, inaugurada por 
comando constitucional (art. 227, CF) e alber-
gada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(art. 1º, Lei 8.069/1990) ganha importante reforço 
normativo, na medida em que a novatio legis in-
trinsecamente impõe, quando da ocorrência de 
qualquer forma de violência contra criança ou 
adolescente, a observância dos direitos ineren-
tes à população infantojuvenil, desde os direitos 
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fundamentais inerentes à pessoa humana até 
garantias específicas decorrentes de sua peculiar 
condição de pessoa em desenvolvimento. Assim, 
não basta que haja a eficiente produção de pro-
va, mas que o sistema de justiça desempenhe 
seu papel de forma articulada com a rede de pro-
teção à criança e ao adolescente.

Pode-se concluir que a escuta especializada, ape-
sar de ser algo novo no Brasil, tem como objetivo 
principal resguardar a condição da criança e do 
adolescente, buscando evitar a chamada revitimi-
zação, garantindo os seus direitos e melhorando 
a qualidade da produção da prova. Portanto, as 
oitivas realizadas através do antigo depoimento 
sem dano são mais eficazes, possuem mais rique-
za de detalhes e dão maior confiabilidade.

Importa evidenciar que se demonstra impres-
cindível que os psicólogos, assistentes sociais e 
profissionais de outras áreas tenham capacitação 
adequada para realizar a oitiva, pois, através de 
uma abordagem respeitosa, visa-se salvaguardar 
as integridades física, psíquica e emocional da 
criança e do adolescente.

Por meio da Lei nº 13.431/17, houve um importan-
te avanço no ordenamento jurídico brasileiro, as-
sim cumprindo com a premissa de evitar que uma 
perda da memória dos fatos prejudique a apura-
ção da verdade real, sendo uma proposta válida no 
enfrentamento de qualquer violência, bem como 
uma forma de valorização da criança e do adoles-
cente dentro da dinâmica do sistema judiciário.

Assim, a participação de crianças e adolescentes 
em depoimentos, enquanto meio de produção 
de prova para se punir quem viola direitos, dá-
-se, também, em defesa de direitos. Portanto, 
deve haver uma compatibilidade entre a preo-
cupação com a qualidade da prova testemunhal 
e a proteção e bem-estar da criança e do adoles-
cente, a fim de que sejam garantidos determina-
dos direitos em casos concretos, sem que outros 
sejam desrespeitados.

Propõe-se, pois, um estudo sobre a necessidade 
de se garantir que crianças e adolescentes sejam 
ouvidos adequadamente nos tribunais brasileiros 
e tenham suas prerrogativas especiais assegura-
das e sua palavra valorizada, por meio de uma 
conciliação entre as necessidades do sistema le-
gal e a realidade do funcionamento psicológico 
(cognitivo e emocional) da população infantoju-
venil, visando, assim, a não revitimização da pes-
soa em desenvolvimento. Nesse sentido, busca-se 
trazer à baila a maneira como ocorriam e devem 
ocorrer, pós-lei nº 13.431/17, os procedimentos 
de depoimento especial e da escuta especializa-
da, a fim de que sejam técnicas legais e humani-
zadas de inquirição em processos judiciais.
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A LÍNGUA DE SINAIS: UM DIREITO 
DA CRIANÇA SURDA PARA O 
APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
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SIGN LANGUAGE A DEAF CHILD'S RIGHT TO LEARN THE POR-
TUGUESE LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE.
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LA NO CONTEXTO DO SURDO; 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS; 5 REFERÊN-
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Resumo: O presente artigo busca refletir sobre o impacto do aprendizado da língua de 
sinais desde a tenra idade no âmbito familiar para o desenvolvimento da linguagem 
da criança surda, filha de pais ouvintes. Apresenta um histórico da defesa dos direitos 
de cidadania desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até os atuais marcos 
legais, que visam ampliar o acesso aos direitos das pessoas com deficiência e reflete 
sobre a dificuldade na aquisição da língua majoritária numa sociedade oral, quando a 
não utilização da linguagem de sinais na comunidade escolar se constitui numa barrei-
ra para o aprendizado formal da Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Direitos. Criança. Linguagem de Sinais.

Abstract: This article seeks to reflect on the impact of sign language learning from an 
early age in the family environment to the development of the language of the deaf child, 
the daughter of the hearing parents. It presents a history of the defense of citizenship rights 
from the Universal Declaration of Human Rights to the current legal frameworks that aim 
to broaden access to the rights of people with disabilities and reflects on the difficulty in 
acquiring the majority language in an oral society, when the non-use of sign language in 
the school community, constitutes a barrier to the formal learning of the Portuguese lan-
guage.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de analisar o impacto do apren-
dizado da língua de sinais como língua materna 
para a aquisição da Língua Portuguesa a partir do 
contexto familiar, esse estudo questiona: como 
aprender a Língua Portuguesa na escola quando 
as práticas sociais de letramento que ocorrem em 
famílias de ouvintes aos surdos são negadas?

Numa perspectiva inclusiva de educação, pre-
tendeu-se referenciar este estudo também na 
observação da defesa dos direitos de cidadania 
das pessoas com deficiência. A família e a esco-
la foram instituídas, no recorte deste trabalho, 
como pretensos espaços inclusivos, respaldados 
pelos movimentos internacionais e nacionais, em 
prol da remoção de barreiras e na valorização das 
capacidades e acesso digno a uma educação de 
qualidade, tendo como pressuposto a educação 
em direitos humanos.

Numa abordagem qualitativa de substância teóri-
co-conceitual, o estudo buscou pautar-se na revi-
são de literatura usando indexadores recomenda-
dos para periódicos nacionais e internacionais e 
também publicações relevantes ao tema como a 
que cita importantes marcos político-legais da edu-
cação especial, proclamados em congressos e ins-
tituições internacionais, assim como uma análise 
da literatura atual, fundamentada em autores clás-
sicos ou específicos ao tema da deficiência como 
Bobbio (1992), Diniz (2007,2010), Freire (1979), Qua-
dros (1997), Skliar (1998,2013), Piaget (2007) e Vy-
gotsky (1989). O resultado da investigação à luz das 
questões relativas ao aprendizado da Língua Por-
tuguesa como segunda língua (L2) e a importância 
da aquisição prévia da LIBRAS – Língua Brasileira 
de Sinais, indica que as práticas familiares de letra-
mento quando não envolvem o filho surdo impe-
dem a interação efetiva nos eventos do cotidiano 
escolar ou social, dificultando a aprendizagem da 
língua majoritária em situação formal.

Na trajetória como professora de Língua Portu-
guesa em classes regulares no ensino médio e 
fundamental, a inquietude nos move no sentido 
de tornar as aulas, de fato, inclusivas, o que não 
se constitui uma tarefa fácil, nem satisfatória em 
nossa atuação profissional no decorrer dos cin-
quenta minutos. Apesar de se contar em alguns 
momentos, não em todos, com a presença do in-
térprete e do Atendimento Educacional Especiali-
zado no contraturno, as dificuldades são grandes, 
especialmente nos trabalhos em grupos, uma vez 
que os colegas da classe não dominam a Libras. 
O respaldo na Lei de Inclusão Nº nº 13.146 de 6 de 
julho de 2015, determina:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, 
criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar:

III - projeto pedagógico que institucionaliza 
o atendimento educacional especializado, 
assim como os demais serviços e adaptações 
razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu 
pleno acesso ao currículo em condições de 
igualdade, promovendo a conquista e o exer-
cício de sua autonomia;

V - adoção de medidas individualizadas e 
coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos 
estudantes com deficiência, favorecendo o 
acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino.

Nas classes iniciais, o entrelaçamento entre os 
componentes afetivo-emocional e cognitivo-in-
formacional é a raiz motivadora que impulsiona 
o letramento. O interesse pelas contribuições ad-
vindas da família para o aprendizado da Língua 
Portuguesa reveste-se do apelo sofrido expresso 
no olhar do surdo e também dos profissionais de 
educação para a superação da principal barreira 
existente na comunicação do surdo: o direito a 
aprender primeiro a linguagem de sinais, língua 
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materna e natural e se utilizar dela como uma 
base nutriz, um solo fecundo para a apropriação 
da segunda língua.

Segundo Skliar (1998), o oralismo é considerado 
pelos estudiosos uma imposição social de uma 
maioria linguística sobre uma minoria linguística.

Ter o direito a uma língua possibilita o exercício 
da faculdade da linguagem. Como não ter esse 
direito? O direito do sujeito surdo está no respeito 
às suas necessidades naturais e específicas de se 
utilizarem de um sistema linguístico que o pos-
sibilite desde uma tenra idade a expressar suas 
ideias, sentimentos e ações.

NA LETRA DA LEI

Diante de textos consagrados internacionalmen-
te, percebe-se há muito os esforços realizados por 
países do mundo inteiro, no sentido de se assegu-
rar a todos o direito à educação.

Tomando como marco o século XX, o grande do-
cumento a expressar a preocupação com a defe-
sa dos princípios fundamentais e extensivos a to-
dos os homens, está na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, proclamada e adotada a 10 
de dezembro de 1948, em Assembleia Geral das 
Nações Unidas em Paris, França. Tomando como 
imagem metafórica o sistema solar, pode-se ima-
ginar essa declaração, como sendo o centro des-
se sistema que emite “raios luminosos” para o al-
cance dos vários segmentos sociais. Essa imagem 
nos é concedida, com muita propriedade, na obra 
de Bobbio (1992):

A linguagem dos direitos tem indubitavel-
mente uma grande função prática, que é em-
prestar uma força particular às reivindicações 
dos movimentos que demandam para si e 
para os outros a satisfação de novos careci-
mentos materiais ou morais, mas ela se torna 
enganadora se obscurecer ou ocultar a dife-
rença entre o direito reivindicado e o direito 
reconhecido e protegido. (BOBBIO, 1992 p.10)

No tocante à educação das pessoas com deficiên-
cia, a reivindicação de direitos em vista das neces-
sidades especiais não desconsidera ou modifica o 
reconhecimento dos direitos fundamentais justos 
ou naturais, a proteção e a garantia de seus cum-
primentos. Não se pode deixar de perceber que 
o grande desafio reside justamente no ponto em 
que se deve lutar para que esses direitos não exis-
tam apenas na teoria, mas que sejam de fato con-
sagrados na prática. A educação é, antes de mais 
nada, educação, seja para deficientes ou não.

Até final da década de 70, a educação para a pes-
soa com deficiência tinha por base o modelo da 
reabilitação. Passar por centros de reabilitação se 
apresentava como um direito conquistado, uma 
oportunidade e única alternativa para se capaci-
tar e conquistar a tão almejada inclusão social. A 
partir daí, em 1979, o Movimento Histórico e Polí-
tico das Pessoas com Deficiência no Brasil revela 
que só então essas pessoas saem da invisibilida-
de e começam a promover ações e a se organiza-
rem em movimentos “de” e “para” pessoas com 
deficiência. O que se observa então é a atitude de 
denúncia contra a violação da dignidade dessas 
pessoas e um fraco impulso de controle a essa 
violação por falta de políticas sociais mais efeti-
vas e contundentes. A discussão acerca dos Direi-
tos Humanos é tensa e as lutas por tais direitos 
são lutas de coletivos humanos, qualquer tenta-
tiva de se trabalhar o individual será um contras-
senso para os direitos humanos.

Vários autores apresentam as evoluções dos con-
ceitos de deficiência nas sociedades hegemônicas. 
Diniz (2007) discorre sobre como as conceituali-
zações de “corpo perfeito” auxiliaram na cristali-
zação da diferença nos modelos corporais. Para 
o modelo biomédico, a deficiência consta como 
um atributo individual, localizado no corpo e que 
provocaria uma série de “desvantagens” para os 
indivíduos por ele “acometido”. A deficiência seria 
uma limitação dada no corpo e nas suas funções e 
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estruturas e dessa limitação viriam as consequên-
cias na vida do indivíduo em sua totalidade.

O modelo social que concebe a surdez, considera 
que os esforços da visão biomédica na tentativa 
de corrigir a surdez, como o exemplo do implan-
te coclear, desconsidera a natureza e enfraquece 
a identidade surda. O foco na doença enfatiza a 
parte em detrimento do todo que constitui o ser. 
De acordo com Skliar (2013):

Criamos a categoria da normalidade para 
melhor controlarmos o que está fora dela. 
Dessa maneira, se funda uma identidade 
pela oposição surdo- mudo versus ouvinte 
falante, fruto de uma ciência interessada na 
correção do desvio, na humanização do 
selvagem, na reabilitação do paciente. 
(SKLIAR, 2013 p.41)

Ainda que só se enxergasse o surdo pelo viés da 
reabilitação de forma positiva, sem considerar as 
graves repercussões psíquicas e sociais na tenta-
tiva da “normalização” do surdo, há de se consi-
derar as difíceis condições econômicas em que 
vive a maioria dos surdos, sem dispor de recursos 
financeiros para tais providências.

O que se vê de forma tão persistente é a negação 
da cidadania ao coletivo das pessoas com defi-
ciência. Mas, então, onde se pode pensar as afir-
mações sobre os direitos humanos? A partir dos 
movimentos que reagem a essas negações, como 
no exemplo acima do Movimento Histórico e Polí-
tico das Pessoas com Deficiência no Brasil.

Em 1982, observando a ordem cronológica de 
eventos de direitos e recomendações internacio-
nais atentos à garantia do direito de todos, sem 
exceção, ao acesso a uma educação de qualida-
de, aconteceu o Programa de Ação Mundial para 
Pessoa com Deficiência, aprovado pela ONU e 
teve como finalidade servir de fonte permanente 
de consulta a todos os países interessados na luta 
pela defesa dos direitos de cidadania das pessoas 
com deficiência.

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em vi-
gor e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (Lei nº 9394/96) estabelecem que a educa-
ção é direito de todos, garantindo atendimento 
educacional especializado – AEE às pessoas com 
deficiência.

Em caráter internacional, houve na Tailândia, no 
ano de 1990, a Conferência Mundial sobre Educa-
ção para Todos, ano em que no Brasil foi criado 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8069/90), o qual garante “o atendimento educa-
cional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino”, no Artigo 54, III deste estatuto.

No ano de 1993 foram aprovadas em Assembleia 
da ONU, pela resolução nº 48/96, as Normas Uni-
ficadoras sobre a Linguagem de Oportunidades 
para a Pessoa Portadora de Deficiência. Tais nor-
mas buscaram traduzir as obrigações dos Estados 
com vistas à igualdade de oportunidades. Estas 
normas hoje teriam o seu título modificado, em 
virtude da discussão recente em torno do vocá-
bulo “portador”, uma vez que este, remete à ideia 
de se portar ou não um objeto, o que não corres-
ponde ao sentido atribuído à deficiência.

Na esteira dos acontecimentos, é de alta relevân-
cia em 1994, a Conferência Mundial sobre Neces-
sidades Educacionais Especiais que ocorreu em 
Salamanca, na Espanha. Nessa conferência, foi 
aprovada a Declaração de Salamanca, cujos prin-
cípios norteadores são: o reconhecimento das di-
ferenças, o atendimento às necessidades de cada 
um, a promoção da aprendizagem, o reconheci-
mento da importância de “escolas para todos” e a 
formação dos professores.

Uma escola para todos deve possibilitar a todo e 
qualquer estudante a difusão de ideias e valores que 
lutem contra a lógica voltada para a homogeneidade.

No século XXI, os avanços relacionados à efeti-
vação dos direitos das pessoas com deficiência 
são registrados em novos marcos normativos, em 
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consonância com a Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 
ONU em 2006. Um novo conceito de deficiência 
se dá como sendo o resultado da interação entre 
as pessoas com deficiência e as barreiras nas ati-
tudes e nos ambientes que impedem a sua ple-
na participação na sociedade em condições de 
igualdade com as outras pessoas.

Desta forma, o Estado brasileiro como membro 
signatário desta convenção, assume o compro-
misso da inclusão em todos os níveis da educa-
ção brasileira: a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é 
o documento elaborado pelo grupo de trabalho 
nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de 
junho de 2007 e objetiva o acesso, a participação 
e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares 
para orientações e promoção de demandas acer-
ca das necessidades educacionais especiais.

Com a finalidade de ampliar a oferta do atendi-
mento educacional especializado, o suporte legal 
foi o Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado complementar ao ensino regular. 
Nesta via, o Decreto nº 6949/2009 ratifica a Con-
venção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência com status de Emenda Constitucional 
e a Resolução nº 4/2009 do Conselho Nacional de 
Educação institui as diretrizes operacionais para 
este atendimento.

Com referência à temática principal deste artigo, 
o argumento legal que se refere especificamente 
ao ensino e interação pedagógica está pautado 
na Lei nº 10436/2002, regulamentada pelo Decre-
to nº 5626/05, que dispõe sobre a Libras e dentre 
outras determinações, assegura o ensino da Lín-
gua Portuguesa como segunda língua para alu-
nos surdos e fomenta a necessidade da educação 
bilíngue no ensino regular. A inclusão só será pos-
sível, de verdade com a participação dos poderes 

públicos, instituições sociais, família e escola. A 
Lei 13.146/15, já citada na introdução deste es-
tudo, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, 
LBI, em seu cap. IV art. 27 institui:

A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, assegurado sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis e aprendi-
zado ao longo de toda a vida, de forma a al-
cançar o máximo desenvolvimento possível 
de seus talentos e habilidades físicas, sen-
soriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de 
aprendizagem (BRASIL, 2015).

Dessa forma, o art. 27 acima não deixa dúvidas so-
bre a quem cabe a responsabilidade de educar: “É 
dever do Estado, da família, da comunidade escolar 
e da sociedade assegurar educação de qualidade à 
pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 
forma de violência, negligência e discriminação”.

A FAMÍLIA E A ESCOLA NO 
CONTEXTO DO SURDO

As crianças surdas ingressam na escola com pou-
co desenvolvimento da linguagem, sem se apro-
priarem de uma língua. Isso se constata no dia a 
dia escolar e ocorre na realidade da grande maio-
ria dos surdos de família ouvinte. Esses sujeitos, 
ao conviverem inicialmente com a língua oral, o 
português falado, ficam impossibilitados do aces-
so pleno à linguagem, devido à sua condição de 
surdo. É pela língua de sinais que o trânsito des-
sas crianças com o mundo será pleno, uma vez 
que a natureza viso-gestual da língua não exige 
do sujeito funções auditivas.

Assim sendo, a língua de sinais é tida como língua 
materna, L1, por esta ser a língua que é aprendi-
da naturalmente, constituindo-se, desse modo, 
um direito da criança surda. A língua que não é 
aprendida naturalmente será adquirida mais tar-
de como segunda língua, L2. É a partir da língua 
materna que teremos a base para a construção 
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de um sujeito, a segunda língua ou outras que 
porventura sejam de seu interesse, mas construí-
das a partir dessa base.

Sabe-se da grande dificuldade da família brasi-
leira hoje, que vem permanecendo no contexto 
social através da sua persistente busca coletiva 
de estratégias de sobrevivência e cidadania para 
a manutenção da igualdade, do respeito e dos di-
reitos humanos. Partindo de uma reflexão que se 
atualiza, Freire(1983) observa:

 A partir das relações do homem com a reali-
dade, resultantes de estar com ela e de estar 
nela, pelos atos de recriação e decisão, vai 
ele dinamizando o seu mundo. Vai domi-
nando a realidade. Vai humanizando-a. Vai 
acrescentando a ela algo de que ele mesmo 
é o fazedor. (FREIRE, 1983 p. 43)

Com toda a “batalha” que se trava no dia-a-dia, é 
indispensável a participação da família na vida es-
colar de seus filhos, que esteja em harmonia com 
os projetos e objetivos escolares, utilizando literal-
mente a mesma língua. Uma boa relação entre a 
família e a escola deve estar presente em qualquer 
trabalho educativo que tenha como principal alvo 
o aluno. A escola deve também exercer sua função 
educativa junto aos pais, discutindo, informando, 
orientando e buscando informações, principal-
mente em relação à comunicação intrafamiliar no 
caso do surdo. Piaget (2007) considera:

[...] se toda pessoa tem direito à educação, 
é evidente que os pais também possuem o 
direito de serem, senão educados, ao me-
nos informados no tocante à melhor edu-
cação a ser proporcionada a seus filhos. 
(PIAGET, 2007, p.50)

Para nos fundamentar acerca da importância da 
interação para a construção da linguagem nos 
sujeitos, recorremos a Vygotsky (1989), que con-
firma ser a linguagem um instrumento interativo, 
e que é por meio do outro que a criança terá aces-
so às relações sociais e culturais mediadas pela 
língua, só assim a relação poderá ser partilhada 

pelos pares. Afirma ainda sobre a centralidade da 
linguagem para a compreensão do ser humano 
social e histórico. Segundo o autor, “a função pri-
mordial da fala é a comunicação, o intercâmbio 
social.” (VYGOTSKY, 1989 p. 5).

Essa interação se efetivará quando houver um 
código partilhado, no caso dos surdos, quando 
a aquisição da Libras acontecer em um ambien-
te onde eles possam interagir e constituir-se por 
ela, a linguagem de sinais. No momento em que a 
criança adquire sua linguagem natural, ela se tor-
na capaz de realizar o aprendizado de uma segun-
da língua, tornando-se um ser bilíngue.

É na família que a sociedade se inicia, é a família 
o agente primário de socialização, as primeiras 
relações de afeto e esse papel da família contri-
buirá para que o filho tenha uma aprendizagem 
humanizada ou não, desenvolva sua autoimagem 
e se relacione com a sociedade. É por isso que a 
aquisição mais tenra possível da linguagem como 
forma de comunicação se confirma como uma 
prioridade para se assegurar um bom desenvol-
vimento linguístico, cognitivo e socioemocional.

 Ao ingressar na escola, com uma base linguísti-
ca solidificada pela aquisição da Libras, ainda no 
contexto familiar, a criança surda torna-se efetiva-
mente capaz de mergulhar no mundo da leitura 
e da escrita por processos visuais de significação 
na língua de sinais. Aprender o português escrito 
como L2, decorrerá do significado que essa língua 
assume nas práticas sociais, principalmente as 
escolares para as crianças e jovens surdos. O valor 
dessas práticas sociais só poderá ser conhecido 
por meio da aquisição da língua de sinais. Sobre 
este ponto, Fernandez (1996) nos diz:

Cuando hablamos de biligüísmo para La 
educación de niños sordos nos remitimos 
a las conclusiones de La Conferência Inter-
nacional de Bilinguismo celebrada en Esto-
colmo en 1992, que respaldó este modelo 
educativo para los niños sordos, estable-
ciendose en las siguientes etapas: (1) Len-
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gua de signos; (2) Lengua escrita; (3) Lengua 
hablada. (FERNANDEZ, 1996 p. 79)

A Conferência de Estocolmo destaca a prioridade 
da aprendizagem da linguagem de sinais aos es-
tudantes surdos, e para que o processo do letra-
mento se efetive apropriadamente, há que se re-
pensar as metodologias atualmente utilizadas na 
escola, que ignoram as singularidades linguísticas 
dos surdos e seguem reproduzindo as estratégias 
baseadas na oralidade e na audição como refe-
renciais para apropriação da leitura e da escrita.

Sendo a educação um direito fundamental, há de 
se pensar então que todos, em igualdade de con-
dições, terão direito à aprendizagem. Essa igual-
dade deve considerar que para a pessoa com 
deficiência um suporte diferenciado se faz mis-
ter, o que no caso do surdo será a aquisição da 
linguagem de sinais e sua utilização na família e 
na escola, a igualdade nas diferenças. O contrário 
dessa condição se reveste então de uma realida-
de opressora que no dizer de Freire (1979) afirma:

Somente quando os oprimidos descobrem, 
nitidamente, o opressor, e se engajam na 
luta organizada por sua libertação, começam 
a crer em si mesmos, superando, assim sua 
“conivência” com o regime opressor. Se esta 
descoberta não pode ser feita em nível pu-
ramente intelectual, mas da ação, o que nos 
parece fundamental, é que esta não se cinja 
a mero ativismo, mas esteja associada a sério 
empenho de reflexão, para que seja práxis. 
(FREIRE, 1979 p. 56)

 A luta pela libertação dos oprimidos se dá pela via 
da reflexão e ação, de sentir-se sujeito e capaz de 
reconhecer-se como igual em relação aos demais. 
Não somente aos seus pares mas também dota-
dos de habilidades fortes e importantes o suficien-
te para aprender como qualquer outra pessoa que 
possui capacidades diferenciadas e não inferior ou 
superior. Freire (1979), também destaca que “Dizer 
que os homens são pessoas e, como pessoas são 
livres, e nada concretamente fazer para que essa 

afirmação se objetive é uma farsa.” Se sabemos 
da existência de barreiras físicas, discriminatórias 
e atitudinais, temos consciência que o ambiente 
desfavorece e desrespeita as características indivi-
duais do educando, seja ele, surdo ou não, o que 
nos cabe é a ação transformadora dessa realida-
de. O reconhecimento dos limites impostos pela 
sociedade opressora é o ponto de partida para a 
superação desses próprios limites.

A escola, juntamente com a família, deve procurar 
as possibilidades dessa criança ou jovem. Quan-
do a concepção da surdez se dá a partir de uma 
visão socioantropológica, a surdez será com-
preendida a partir da tônica da diferença. Esta 
visão aborda o paradigma social, cultural e antro-
pológico da surdez e aprofunda os conceitos de 
bilíngue e bicultural, partindo do acesso das duas 
línguas, a L1 e a L2 como meio de integração à so-
ciedade ouvinte. Partindo do acesso das duas lín-
guas, o sujeito desenvolve-se inserido numa rede 
bicultural. Para Skliar (1988), estar inserido numa 
rede bicultural por sua vez não resolve o proble-
ma da supremacia ouvinte, mas dá ao surdo uma 
condição paralela de constituir-se culturalmente:

Os surdos, como tantos outros grupos hu-
manos, são definidos apenas a partir de su-
postos traços negativos e percebidos como 
desvios da normalidade. Mas os processos 
de construção das identidades não depen-
dem de uma maior ou menor limitação 
biológica, mas sim de complexas relações 
linguísticas, históricas, sociais e culturais. 
(SKLIAR, 1998:45)

É preciso reconhecer que o sujeito surdo tem o 
direito de adquirir e aprender a Libras, e por isso, 
a concepção bilíngue linguística e cultural deve 
ser adotada para que este sujeito possa de fato 
se integrar na sociedade. A partir de uma língua 
estruturada para ele, se tornará muito mais leve a 
aquisição da segunda língua (majoritária), o que 
possibilitará o acesso à cultura ouvinte e a opor-
tunidades e participação ativa no convívio da sua 
própria comunidade e cultura surda.
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Há a necessidade de se construir um ambiente 
mais significativo para a educação do surdo, que 
o respeite e que não limite as expectativas para o 
seu pleno desenvolvimento humano e a aprendi-
zagem de formas de comunicação e usos da lin-
guagem. As dimensões pedagógicas do processo 
educacional representam apenas uma das inú-
meras questões que envolvem o reconhecimento 
dos direitos do sujeito surdo e que permitam o 
seu livre e igual acesso aos meios sociais, como 
garante a legislação internacional e nacional da 
educação inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação da pessoa surda deve estar adunada 
na perspectiva dos direitos humanos, a começar 
pelos currículos dos cursos de formação de pro-
fessores. Faz-se emergente a necessidade de se 
garantir os direitos das pessoas com surdez, com 
vistas a uma educação de qualidade.

O respeito à linguagem natural do surdo, por 
meio da aquisição e valorização da Libras, é uma 
questão de direitos humanos já definida pela De-
claração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) 
com ecos de respeito às diferenças desde a Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem de 1948.

A família precisa estar consciente a respeito da 
legislação e em constante contato com a escola, 
obter esse tipo de informação que irá se revestir 
de compromisso e responsabilidade para com a 
educação do seu surdo.

Urge a necessidade de se ressignificar concepções 
e ações, pois não é só a legislação que irá garan-
tir a inclusão e a autonomia linguística do sujeito 
surdo, mas sim todas as ações daqueles que têm 
a possibilidade de educar, a começar pela família. 
É preciso que se assegure a toda criança surda o 
direito de aprender prioritariamente a língua de 
sinais e, após essa, também a Língua Portuguesa 
e outras línguas. Para alfabetizar o surdo, o ponto 

de partida é saber a língua de sinais. Quando a 
família interage, criando um ambiente alfabeti-
zador, que relaciona a palavra escrita com o que 
se mostra ou vê, aí sim, se estabelece a parceria 
necessária entre família e escola, com vistas ao 
pleno desenvolvimento intelectual e psicossocial 
do sujeito surdo. Esse é o desejo de toda família 
de surdo que, paradoxalmente, não por maldade, 
mas principalmente por ignorância, delega toda 
a responsabilidade da educação formal e ensino 
da Língua Portuguesa escrita à escola, especial-
mente aos professores que sabem Libras, como 
se sozinhos pudessem dar conta tanto do ensino- 
aprendizagem dos seus filhos, como também da 
sobrevivência e autonomia deles numa socieda-
de notadamente excludente.

Há de se esperar então da família e da escola uma 
visão de educação que descarte o olhar segre-
gador que categorize a pessoa como sendo de 
“baixas possibilidades e incompleta” , pela visão 
de seres que apresentam diferenças individuais e 
que exijam do meio social a eliminação de barrei-
ras e respostas educativas com melhor qualidade.
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O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO 
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 
E SUAS PERSPECTIVAS
Joyce Fidelis Santos1

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar se, no contexto sociopolítico 
atual, é possível vislumbrar alguma possível solução para diminuir o número de crian-
ças e adolescentes atualmente em envolvimento no tráfico de drogas no Brasil. Trata-
-se, portanto, de um trabalho quantitativo e qualitativo, realizado através do método 
dedutivo. Para tanto, o artigo se inicia estabelecendo o referencial teórico seguido no 
desenvolvimento da pesquisa. Os dados foram obtidos através de pesquisa documen-
tal e bibliográfica. Com base nesses dados, buscou-se verificar os motivos pelos quais 
as crianças e adolescentes ingressam no mercado ilícito, bem como os seus direitos 
que mais são violados em razão da realização da atividade. Além disso, foram examina-
das algumas medidas tomadas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia na proteção 
do público analisado. Por fim, tentou-se apontar possíveis soluções, a médio e longo 
prazos, para diminuir, gradativamente, o número de crianças e adolescentes na rede do 
tráfico de drogas.

Palavras-chave: Ato Infracional; Tráfico de Drogas; Trabalho Infantil; Defensoria Públi-
ca; Violação de Direitos; Soluções.

ABSTRACT: This article aims to analyze if, in the current sociopolitical context, it is pos-
sible to glimpse any solution to reduce the number of children and adolescents cur-
rently involved in drug trafficking in Brazil. It is therefore a quantitative and qualitative 
work, done through the deductive method. To this end, the article begins establishing 
the theoretical framework followed in the development of the research. The data were 
obtained through documentary and bibliographic research. Based on these data, we 
sought to verify the reasons why children and adolescents join the illicit market, as well 
as their rights that are most violated due to the performance of the activity. In addition, 
some measures of the Public Defense of the State of Bahia for protection of the analy-
zed public were examined. Finally, we tried to point out possible solutions, in medium 
and long term, to gradually decrease the number of children and adolescents in drug 
trafficking network.

Keywords: Juvenile Crime; Drug Traffic; Child Labor; Public Defender; Rights Violation; Solutions.

1 Assistente Jurídica - Acolher.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o tráfico de drogas tem sido 
um dos temas mais discutidos e pesquisados no 
Brasil, tanto pelas instituições públicas e privadas 
quanto pela sociedade civil. A permanência do 
debate sobre o tema não pode levar ao engano, 
entretanto, de que já foi inteiramente analisado, 
tendo em vista as severas mudanças que tem so-
frido com o passar dos anos.

O incremento das tecnologias, principalmente de 
produção e transporte, a facilitação da comunica-
ção mundial, a adaptação das legislações: todos 
esses são aspectos que trazem novas perspecti-
vas de análise à temática. Nesse trabalho, uma 
das alterações que mais nos importa é o aumen-
to da participação de crianças e adolescentes nas 
redes de execução do tráfico.

Com efeito, a última pesquisa apresentada pelo Ob-
servatório das favelas indicou que 54,5% das/os en-
trevistadas/os ingressaram no tráfico de drogas dos 
13 aos 15 anos. Os dados se agravam quando apura-
do que o número de pessoas com ingresso entre os 
10 e os 12 anos passou de 6,5% em 2006 para 13% 
em 2017 (NASCIMENTO; SILVA; WILLADINO, 2018).

Ante ao exposto, diversos questionamentos acer-
ca do tema surgem, sobretudo no que se refere às 
causas do ingresso precoce na rede do tráfico de 
drogas, aos direitos violados com a participação 
na atividade e às possíveis soluções para que esse 
número retorne a índices mais baixos.

A importância do estudo aumenta sobremanei-
ra quando considerado o elevado clamor social 
e político por uma redução da maioridade penal, 
tendo em vista que, cada vez mais, chega à mí-
dia o envolvimento deste público em atividades 
ilícitas. Dessa forma, buscamos demonstrar que 
outras medidas seriam muito mais eficientes para 
a finalidade de inibir a prática de atos infracionais 
que a tradicional repressão.

Percebe-se ainda que, nada obstante a quantidade 
de trabalhos elaborados sobre o tema, ainda são 
poucos os que buscam focar na criança ou adoles-
cente como sujeito principal, em vez de como ins-
trumento utilizado por um adulto para a consecu-
ção de determinado fim. Não só isso, mas também 
não encontramos muitos escritos que relacionem 
todas as variáveis apontadas, tendo a maioria de-
les analisado cada uma separadamente.

Em razão da complexidade da análise do ser hu-
mano e de suas relações, entendo que a pesquisa 
qualitativa é o tipo de investigação mais adequado 
para orientar este trabalho, por possibilitar a análi-
se multifacetada do objeto. Apesar disso, há que se 
ressaltar que as conclusões apresentadas à frente 
seriam ainda mais fidedignas à realidade caso hou-
vesse tempo hábil para a realização de uma pesqui-
sa de campo, através do procedimento indutivo.

Dito isso, utilizaremos o método dedutivo, tendo 
como premissas maiores os dados e estatísticas 
obtidos, sobretudo, em três pesquisas sobre o 
tema: “Crianças no narcotráfico, um diagnóstico 
rápido”, “Caminhada de crianças, adolescentes 
e jovens na rede do tráfico de drogas no varejo 
do Rio de Janeiro, 2004-2006” e “Novas configu-
rações das redes criminosas após a implantação 
das UPPs”. Em que pese a indiscutível importân-
cia da abordagem qualitativa, em alguns momen-
tos utilizaremos também o formato quantitativo 
de análise dos dados.

Além da pesquisa documental, será utilizada tam-
bém a tradicional pesquisa bibliográfica, a fim de 
demarcar o referencial teórico utilizado e como 
forma de interpretação dos fenômenos analisados. 

Seguindo a linha de trabalhos anteriores, também 
neste artigo registro a escolha pela manutenção 
da classificação binária dos sexos, ressaltando 
sempre que possível2  a presença feminina, em ra-

2  Faço questão de frisar que a compatibilização será feita “sem-
pre que possível”, uma vez que, como restará demonstrado no decorrer do 
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zão de ainda não ter identificado critério mais in-
clusivo de escrita (o que não impede o reconheci-
mento por esta pesquisadora da coexistência das 
mais diversas orientações sexuais e de gênero).

Em linhas gerais, o objetivo central deste traba-
lho é analisar se, no contexto sociopolítico atual, 
é possível vislumbrar alguma possível solução 
para diminuir o número de crianças e adolescen-
tes atualmente em envolvimento no tráfico de 
drogas no Brasil.

Como objetivos específicos podemos citar: pes-
quisar o tratamento atual dado ao ato infracional 
análogo a tráfico de drogas; analisar julgados so-
bre o tema; analisar o perfil das crianças e ado-
lescentes atualmente envolvidas/os com o tráfi-
co; identificar possíveis motivos para o ingresso 
na atividade ilícita; verificar as violações sofridas 
pelo público durante o período de trabalho no 
tráfico; bem como elencar possíveis soluções, a 
médio e longo prazos, para a questão.

Estruturalmente, o artigo foi dividido em quatro 
capítulos. No primeiro, serão estabelecidos os pa-
radigmas teóricos de onde parto para a constru-
ção do trabalho, analisando também as atribui-
ções da Defensoria Pública com relação ao tema. 
No segundo capítulo, serão analisados os argu-
mentos mais sedimentados para justificar o envol-
vimento do público alvo com o tráfico de drogas. 
No terceiro, serão analisadas algumas das viola-
ções sofridas pelas crianças e adolescentes que 
se envolvem com a atividade em análise. Por fim, 
no último capítulo, serão discutidas as soluções 
visualizadas pela pesquisadora para a problemá-
tica, analisando suas respectivas efetividades.

REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme exposto na introdução, uma das prin-
cipais técnicas de pesquisa utilizadas neste artigo 

trabalho, o grupo de crianças e adolescentes no qual focaremos é consti-
tuído, em sua grande maioria, de pessoas do sexo masculino.

foi a pesquisa documental e bibliográfica, de for-
ma que se faz necessário apresentar ao leitor os 
conceitos, teorias e trabalhos nos quais nos em-
basaremos na elaboração da pesquisa.

ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO 
TRÁFICO DE DROGAS 

Como se sabe, a criança ou adolescente não pra-
tica crime, mas ato infracional análogo a crime. 
Se criança, deverá ser-lhe aplicada uma das me-
didas protetivas previstas no artigo 101 do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente; se adolescen-
te, por outro lado, a aplicação deve ser de uma 
das medidas socioeducativas previstas no artigo 
112 no Estatuto, podendo ser aplicado também o 
mencionado artigo 101.

Muitos entendem que é justamente esse trata-
mento, supostamente mais brando, dado à/ao 
adolescente quando comparado a um adulto nas 
mesmas condições, que sugestiona a cooptação 
de menores de idade para a rede do tráfico de 
drogas. Além disso, há que se notar que os en-
volvidos no tráfico, em razão do alto risco a que 
estão submetidos diariamente, não costumam 
atingir as expectativas de vida médias, sendo que 
a tendência é que, quanto antes ingressem, antes 
tenham suas vidas ceifadas.

Como exemplo, podemos citar o documentário 
“Falcão – Meninos do Tráfico”. Dos dezessete ado-
lescentes que participaram do filme, cujas grava-
ções se iniciaram em 1998, dezesseis morreram 
violentamente até o seu lançamento, em 20063.  
Do mesmo modo, dos 230 (duzentos e trinta) en-
trevistados pela Pesquisa “Caminhada de crian-
ças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de 
drogas no varejo”, entre junho de 2004 e outubro 
de 2006, 45 (quarenta e cinco) haviam sido mor-

3 Dados amplamente noticiados pela imprensa, como se vê em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1504200618.htm e https://
oglobo.globo.com/rio/unico-sobrevivente-de-falcaomeninos-do-trafico-
-comeca-aulas-no-circo-de-beto-carrero-4583340.



Infância e Juventude: direitos da criança e do adolescente

43

tos, sendo que mais da metade das mortes foram 
atribuídas a policiais (SILVA, 2006, p. 58).

Apesar de não se tratar de crime hediondo, o tráfi-
co de drogas foi àquele equiparado pela Lei de Cri-
mes Hediondos (Lei nº 8.072/1990, art. 2º), pelo re-
conhecimento de sua gravidade e reprovabilidade. 
Contudo, não há que se olvidar que, por si só, não 
se trata de ato praticado com violência ou grave 
ameaça, de forma que não deverá incidir automa-
ticamente a medida socioeducativa de internação. 

Nesse esteio, o Superior Tribunal de Justiça edi-
tou a Súmula nº 492, a qual prevê justamente que 
“o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, 
por si só, não conduz obrigatoriamente à imposi-
ção de medida socioeducativa de internação do 
adolescente”. Diante disso, muitas são as mano-
bras jurídicas realizadas por membros do Minis-
tério Público e magistrados, pelos mais diversos 
motivos, a fim de justificar a aplicação da medi-
da mais gravosa quando, legalmente, não seria a 
mais adequada.

Um dos argumentos que costuma ser citado é o 
mau comportamento do/a adolescente, como é 
possível verificar no julgado abaixo colacionado:

O estudo social sugere a internação, eis que 
liberdade assistida não foi capaz de co-
locar a menor no caminho do bem.  Mas 
grave mesmo é o comportamento pós-liber-
dade. E isto causa espanto. Ofício datado de 
01 de dezembro de 2016 e oriundo do Espa-
ço Acolhedor Aylton Batista dá conta que A L, 
que ali está acolhida, foi autora de ameaças; 
e evadiu-se do local. Outro ofício, este data-
do de 25 de novembro de 2016, mostra que 
a menor não cumpre as normas da entidade 
de acolhimento. Passa noites fora. Foi vista 
com uma faca na mão e possivelmente pico-
tou roupas de outras crianças da entidade de 
acolhimento. A jovem faz ameaças e já usa 
linguajar marginal. Realmente há pes-
soas que não tem limite, não tem qual-
quer senso de responsabilidade. A menor 
realmente testa os limites o tempo todo. É 

um desejo inconsciente de ser internada. 
Não há outra explicação para que a jovem 
negligencie tanto as oportunidades que lhe 
são dadas. Ela pede o confronto com sua fal-
ta de postura. E como se pedisse socorro. A 
entidade de acolhimento é o que tem a me-
nor. É quem a ela abriu os braços. Mas pra A 
L isto não serve. Não é algo que ela dê valor, 
de modo que não existe outra alternativa que 
não aquela de atender ao sugerido pelo es-
tudo social. A internação dará a ela sensação 
de responsabilidade e armas para enfrentar 
esta tendência de proximidade às drogas. 
E ajudará, tomara, a acalmar a rebeldia. Se 
era limite que ela queria encontrar, en-
tão e limite que será dado. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE esta ação para o fim de 
aplicar a A L S S a medida sócio-educativa de 
internação. (BRASIL, 2017, grifos nossos)

Aqui, o mais importante é perceber o caráter ex-
tremamente maniqueísta da fundamentação do 
juízo. Em momento algum são consideradas pela 
magistrada as experiências pelas quais a ado-
lescente passou. A lei não é utilizada como bali-
za para a decisão, mas o seu próprio juízo sobre 
aquilo que é certo e devido à infratora. O envol-
vimento com o tráfico é tratado ora como “rebel-
dia”, ora como determinismo, que deve ser con-
trolado e resolvido pelo Estado paternalista.

De lado diametralmente oposto, encontra-se o ar-
gumento tutelar, de que a internação é a medida 
mais benéfica ao próprio adolescente, como se vê:

Assevera o agravante que, em que pese a 
grave infração praticada não conter em si ele-
mentos diretos de violência ou grave amea-
ça a pessoa, a decisão agravada não atentou 
à realidade trágica dos autos, a demandar 
atuação estatal firme no sentido de asse-
gurar proteção integral a jovens em conflito 
com a lei, com vistas a retirá-los de situação 
penosa, que a família já demonstrou ser 
incapaz de contornar, de total desampa-
ro e vulnerabilidade à ação de quadrilhas 
aliciadoras da juventude e infância para 
o tráfico e consumo de entorpecentes. 
Defende que, apesar de o caso em exame 
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não se enquadrar, em princípio, formal-
mente nas hipóteses do art. 122 do ECA, 
não se poderia olvidar que o magistrado 
singular entendeu por bem determinar a 
internação para preservar a própria inte-
gridade física e psíquica do adolescente, 
apreendido com considerável quantidade 
e variedade de drogas, sendo que os am-
bientes familiar e escolar mostraram-se 
absolutamente ineficientes ao resgate 
de valores sociais perdidos. [...] Assim, sus-
tenta que, além do fato da traficância em si, 
existem patentes circunstâncias graves 
reconhecidas pelas instâncias ordinárias, 
suficientes para justificar a internação, 
impondo-se ao Estado a obrigação de as-
sumir a paternidade e a responsabilidade 
pela formação, segurança e futuro do me-
nor infrator. (BRASIL, 2016, grifos nossos)

Apesar de reconhecer a situação de vulnerabili-
dade em que o adolescente se encontra, em mo-
mento algum o membro do Ministério Público re-
conhece o Estado como causador das violações, 
tampouco reconhece a sua obrigação em ofere-
cer políticas aptas a reduzir o desamparo a que 
está submetido: seu papel se encontra unicamen-
te na repressão.

Mais que isso, retorna à visão tutelar do Código 
de Menores, tão rechaçada pelo vigente Estatuto 
da Criança e do Adolescente, defendendo que o 
dever do Poder Público é “assumir a paternidade” 
do “menor infrator”. Mesmo que inconsciente-
mente, o que o Parquet defende é que, exceto a 
internação, o Estado não possui nenhuma outra 
estratégia para garantir a segurança do adoles-
cente ou o seu desenvolvimento.

A questão que se impõe é que, nada obstante 
eventual gravidade do ato cometido pela/o ado-
lescente, o intuito da aplicação de uma medida 
socioeducativa deve ser, precipuamente, a sua 
função pedagógica frente ao desenvolvimento 
da/o menor de idade e não qualquer outra justi-
ficativa que se possa encontrar para subsidiar a 
aplicação de medida escolhida arbitrariamente.

Com isso, não se quer defender que a/o adolescen-
te que pratica um ato infracional não deve ser res-
ponsabilizada/o, o que iria de encontro inclusive ao 
ECA, mas que, tratando-se de medidas restritivas 
de direitos, devem ser interpretadas restritivamen-
te e aplicadas de acordo com a estrita legalidade.

Com relação a isso vamos ainda mais longe, lem-
brando o estado de abandono e despreparo da 
grande maioria das instituições que executam a 
medida socioeducativa de internação, a exemplo 
da CASE Salvador, que apresenta formato ainda 
em muito contrário ao previsto pelo SINASE – Sis-
tema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SANTOS, 2018).

TRÁFICO E TRABALHO INFANTIL

Além do tratamento muitas vezes ilegal ou ilegíti-
mo concedido ao adolescente suspeito de come-
ter ato infracional análogo ao tráfico de drogas, 
indispensável mencionar a resistência do Poder 
Público e da sociedade civil em geral em reconhe-
cer a atividade como hipótese de trabalho infan-
til, ensejando a aplicação de todas as medidas 
protetivas cabíveis.

O tráfico de drogas foi reconhecido pela Lista TIP4  
como uma das piores formas de trabalho infantil: 
extensas jornadas de trabalho, incluindo trabalho 
noturno; extrema exposição à violência policial e 
a armas de todo gênero; incompatibilidade com 
os estudos; contato com substâncias tóxicas e ar-
riscadas; dentre outros agravantes.

É fácil constatar, como aponta Cabistani (2017), 
que o tráfico, como atividade tipicamente comer-
cial, convive em harmonia com a desigualdade 
estrutural, uma vez que pressupõe, ao mesmo 
tempo, a existência de mão de obra barata e 

4  A Lista TIP identifica a Lista das Piores Formas de Trabalho In-
fantil, instituída no Brasil pelo Decreto nº 6.481/2008, que regulamentou a 
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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“descartável”5 e de um público disposto (e apto) 
a pagar pelo produto ilícito posto em circulação. 
Explicam Jailson de Souza e André Urani (2002, p. 
66) que “o uso de menores na atividade mantém 
os custos mais baixos do que se adultos partici-
passem em seu lugar, particularmente quando 
ocorrem prisões. Uma vez que o tempo de prisão 
dos menores é mais curto, o apoio ao trabalhador 
“inativo” demanda um menor custo”.

Segundo Silva (2006), apesar de o envolvimento 
de crianças e adolescentes na rede para o tráfico 
não ser novidade, o que preocupa atualmente é 
o grau de envolvimento destes, bem como a di-
versificação das funções assumidas dentro da 
atividade, permitindo a execução de tarefas ain-
da mais arriscadas e complexas, às quais corres-
ponde o pagamento de um salário, ao passo que, 
antigamente, o comum era que a contraprestação 
fosse dada através de presentes ou auxílios. 

Apesar disso, a questão é tratada, majoritariamen-
te, como se envolvesse apenas o cometimento de 
um ilícito e não como carecedora de estratégias 
protetivas por parte do Estado, principalmente a 
elaboração de políticas públicas específicas para 
esse público alvo.

ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

No que tange à atuação da Defensoria Pública, 
é possível identificar alguns momentos em que 
esta se relaciona com o tema deste trabalho. O 
primeiro e mais evidente deles é quando a Defen-
soria realiza a defesa técnica de um adolescente 
em um processo de apuração de ato infracional 

5  Infelizmente, dado o alto risco que envolve a participação 
no mercado ilícito, o índice de mortes costuma ser muito alto, como é 
possível verificar no Gráfico 2 da pesquisa “O adolescente pobre e o en-
volvimento com o tráfico de drogas em Salvador-BA” (MAYO, 2016, p. 77). 
Essa característica gera uma grande rotatividade dos cargos inerentes à 
atividade, exigindo a existência de um exército de reserva capaz de assu-
mir as funções vagas. Por óbvio, quanto menos comoção social houver 
com relação ao falecimento ou desaparecimento de uma dessas pessoas, 
melhor para o gestor da atividade, de forma que é preferida a utilização 
de crianças e adolescentes de classes socioeconômicas menos favoreci-
das, em condição de extrema vulnerabilidade e, se possível, com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados (SOUZA; URANI, 2002).

análogo a tráfico de drogas. Aqui, trata-se de um 
trabalho que ocorre, na maioria das vezes, quan-
do a violação já ocorreu, objetivando a minoração 
de seus efeitos ou que se repita.

Analisando esse primeiro viés da atuação, impor-
tante ressaltar a sua extrema importância também 
como instrumento de reparação, uma vez que o 
fato de não poder arcar com os custos de uma de-
fesa técnica particular não pode caracterizar uma 
defesa de menor qualidade. Esse apontamento se 
faz necessário quando considerado o número de 
adolescentes em cumprimento de medida socioe-
ducativa ou respondendo a processos judiciais 
cuja defesa é realizada pela Defensoria.

Por isso, entendemos que, diante da priorida-
de absoluta, deve haver um compromisso ainda 
maior da Administração com a distribuição de 
atribuições, a fim de que a carga de trabalho não 
atrapalhe a adequada execução das funções do 
defensor responsável pela atividade ora analisada.

De outro lado, temos a atuação protetiva, judi-
cial e extrajudicial, a qual julgamos caber, espe-
cialmente, a atividade preventiva, a fim de que 
a atuação anterior sequer seja necessária. Aqui 
pensamos serem ainda mais necessários investi-
mentos em educação em direitos, a atuação nos 
Conselhos de Direitos e a realização de audiên-
cias públicas, tal qual preceituado pelo artigo 4º 
da Lei Complementar nº 80/1994.

A relevância dessas atuações reside, sobretudo, 
na necessidade de empoderamento do público 
alvo, participando do processo de construção de 
cidadania e formação política, bem como para a 
elaboração, sugestão e implementação de polí-
ticas públicas específicas, cuja importância será 
mais aprofundada à frente.

Dessa forma, pensamos que a instituição deve 
apresentar, cada vez mais, apropriação do valor 
de suas atribuições extrajudiciais, com fomento 
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de iniciativas nesse sentido, que busquem preve-
nir a carência da atuação judicial stricto senso.

Por fim, há que se falar na Curadoria Especial, fi-
gura mantida e ainda mais explorada pelo Código 
de Processo Civil de 2015, à qual cabe a represen-
tação do incapaz sem representação legal ou em 
conflito com seus representantes. Diante dessa 
especial condição de pessoa cuja capacidade, 
de fato, se encontra restringida, entendemos que 
ao/à Curador/a Especial cabe, também, a certifica-
ção de que os direitos de suas/seus assistidas/os 
estão sendo garantidos, tomando todas as medi-
das cabíveis, inclusive em busca ativa6, para tanto.

No que se refere a crianças e adolescentes em en-
volvimento com o tráfico de entorpecentes, será 
demonstrado no decorrer deste trabalho a ampla 
gama de direitos que são violados com o ingresso 
na atividade, que também é a maior responsável 
pela mortandade da juventude no contexto social 
atual, de forma que a Defensoria deve estar aten-
ta e disposta a empreender esforços em medidas 
específicas para este público, desde a conscien-
tização das/os envolvidas/os à mobilização do 
Poder Público para a implementação de políticas 
públicas.

DIREITO E SELETIVIDADE

Em qualquer trabalho que se deseje realizar a aná-
lise de alguma questão social, impossível que não 
se perpasse pelo tema do racismo institucional, 
característica fundante da sociedade brasileira. A 
conceituação de racismo institucional é perfeita-
mente estabelecida por Kwame Ture e Charles Ha-
milton em “Black Power: the politics of liberation”.

O racismo é, ao mesmo tempo, evidente e 
encoberto. Ele pode conter duas formas rela-
cionadas entre si: indivíduos brancos agindo 

6  Aqui consideramos busca ativa a atuação em que o/a pró-
prio/a Defensor/a vai à procura da/o sua/seu assistida/o, considerando 
que, no geral, esta/e não terá essa iniciativa por si só, seja por um desco-
nhecimento de seu direito (típico da pessoa em desenvolvimento), seja 
pela dificuldade em acessar a instituição.

contra indivíduos negros e atos cometidos 
pela comunidade branca contra a comuni-
dade negra. Nós as chamamos racismo in-
dividual e racismo institucional. A primeira 
consiste em atos evidentes cometidos por 
indivíduos, que podem causar a morte, injú-
ria ou a violenta destruição da propriedade. 
Esse tipo pode ser registrado pelas câmeras 
da televisão [...]. O segundo tipo é menos evi-
dente, muito mais sutil, menos identificável 
em termos de ações individuais específicas. 
Mas não é menos destruidor da vida huma-
na. O segundo tipo se origina da operação 
das forças estabelecidas na sociedade e, por-
tanto, recebe bem menos condenação pú-
blica que o primeiro tipo. (HAMILTON; TURE, 
1992, p. 20, tradução nossa)

Principalmente no Brasil, em que foi estabelecido 
o mito da democracia racial7, é comum que as ex-
pressões do racismo se deem, cada vez mais, de 
forma velada, de forma que muitas pessoas negras 
podem passar por toda a vida sem identificar terem 
sofrido um ato de racismo. Apesar disso, é impor-
tante reconhecer que, em razão do caráter histórico 
e estrutural do racismo na sociedade brasileira, tra-
ta-se de fenômeno que comumente é reproduzido 
por todas as instituições, públicas ou privadas.

O maior exemplo que podemos citar é o sistema 
penal, principalmente quando considerado o hi-
perencarceramento da população negra no Bra-
sil, o que inclui as/os adolescentes em cumpri-
mento de medida socioeducativa. Aqui, o racismo 
institucional se torna um dos maiores motes da 
seletividade penal.

Com efeito, segundo a pesquisa “Crianças no nar-
cotráfico: um diagnóstico rápido” (SILVA; URANI, 
2002, p. 58), 85% das/os menores de idade entre-
vistadas/os eram negros ou pardos. Do mesmo 

7  Gilberto Freyre, em muitas de suas obras, principalmente 
“Casa Grande & Senzala” (2003), sustentou que, em razão de a formação 
da sociedade brasileira ter se dado por meio da intensa miscigenação, 
criando o que ele denomina de meta-raça, o Brasil desconheceria o fenô-
meno do racismo, pois todas as pessoas teriam um pouco de cada raça e 
etnia. Viveríamos, portanto, uma democracia racial.
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modo, na pesquisa “Novas configurações das 
redes criminosas após a implantação das UPP’s” 
(NASCIMENTO; SOUZA; WILLADINO, 2018, p. 47), 
72% das/os entrevistadas/os se declaram como 
pretas/os ou pardas/os.

Considerando o abandono das teorias lombro-
sianas de outrora, adotamos o entendimento de 
que a seletividade é apenas mais uma estratégia 
de higienização social da população negra e po-
bre pelas classes sociais privilegiadas. Trata-se de 
fenômeno explicado e aprofundado pelas teorias 
criminológicas do etiquetamento social (labeling 
approach theory).

Segundo a mencionada teoria, não se pode ana-
lisar o crime ou criminoso sem, antes, analisar a 
reação social a eles, isto é, a perspectiva construí-
da socialmente acerca de determinados sujeitos 
e atos. “O que é a criminalidade se aprende, de 
fato, pela observação da reação social diante de 
um comportamento, no contexto da qual um ato 
é interpretado (de modo valorativo) como crimi-
noso, e o seu autor tratado consequentemente. ” 
(BARATTA, 1999, p. 95).

Analisando o desenvolvimento do direito penal 
e processual penal brasileiro, país de histórico 
escravagista, não é difícil notar que as/os ne-
gras/os e as/os pobres sempre foram alvo dos 
fenômenos de criminalização, como foi visto na 
tipificação do crime de vadiagem, cujo principal 
objetivo, evidentemente, era resolver a questão 
das/os negras/os recém libertas/os. O mesmo 
caminho tem sido seguido pelos crimes previs-
tos na Lei de Drogas, dotados de alto índice de 
subjetividade e discricionariedade8.

Uma enganosa publicidade apresenta o sis-
tema penal como um instrumento voltado 
para a proteção dos indivíduos, para a evita-
ção de condutas negativas e ameaçadoras, 
para o fornecimento de segurança. Esse dis-
curso encobre a realidade de que a interven-

8  Nesse sentido, recomendamos a obra de Jonas Lunardon (2015).

ção do sistema penal é mera manifestação 
de poder, servindo tão somente como ins-
trumento de que se valem os mais diversos 
tipos de Estado para obter uma disciplina ou 
um controle sociais que resultem funcionais 
para a manutenção e reprodução da organi-
zação e do equilíbrio global das formações 
sociais historicamente determinadas nas 
quais surgem. (KARAM, 2007, p. 185)

O funcionamento e as consequências dos estig-
mas dentro da sociedade são bem analisadas por 
Goffman (2004, p. 118):

A   estigmatização  daqueles  que  têm  maus  
antecedentes  morais  pode, nitidamente, 
funcionar como um meio de controle social 
formal; a estigmatização de membros de cer-
tos grupos raciais, religiosos ou étnicos tem 
funcionado, aparentemente, como um meio  
de  afastar  essas  minorias  de  diversas  vias  
de  competição[...].

A estigmatização seria, portanto, o primeiro gran-
de passo do processo de etiquetamento. Gran-
de exemplo consiste na diferenciação feita pela 
imprensa entre “traficantes” e “jovens”. Quase 
sempre que a/o acusada/o é pobre ou negra/o, 
o título dado pelas/os jornalistas é de traficante, 
ao passo que em se tratando de pessoa de classe 
média, o vocabulário utilizado passa a ser muito 
mais selecionado9. 

Nessa linha, extremamente oportuna é a lição de 
Shecaira (2008, p. 291), quando pontua que

9 Apenas para ilustrar, traremos quatro notícias buscadas no 
dia 30/07/2019. “Traficante é preso em flagrante na avenida Centená-
rio” disponível em: < http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/
2077547-traficante-e-preso-em-flagrante-na-avenida-centenario>. “Tra-
ficante acusado de homicídios em Dias D’ávila é preso com comparsa 
em Salvador” disponível em: < https://bahialigada.com.br/traficante-a-
cusado-de-homicidios-em-dias-davila-e-preso-com-comparsa-em-salva-
dor/>. “Jovem de 20 anos que vendia drogas por WhatsApp é preso no DF” 
disponível em: < https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguran-
ca-df/jovem-de-20-anos-que-vendia-drogas-por-whatsapp-e-preso-no-
-df>. “Jovem é preso com 30 pinos de cocaína em Ouro Fino” disponível 
em: < https://observatoriodeourofino.com.br/2019/06/19/jovem-e-preso-
-com-30-pinos-de-cocaina-em-ouro-fino/>. 
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Relativas são as condutas humanas e as rea-
ções a essas condutas; alguns homens que 
bebem em demasia são chamados de al-
coólicos, outros não; alguns homens que se 
comportam de forma excêntrica são chama-
dos de loucos e enviados a manicômios, ou-
tros não; alguns homens que não tem meio 
aparente de subsistência são processados 
em um tribunal, outros não. A sociedade se-
para e cataloga os múltiplos pormenores das 
condutas a que assiste.

Dessa forma, demarcamos que, neste trabalho, na 
maioria das vezes, estaremos focados nas crian-
ças e adolescentes em situação de vulnerabilida-
de, não porque são as/os únicas/os que partici-
pam ativa ou passivamente do narcotráfico, mas 
porque os seus efeitos malignos lhes afetam mais 
intensamente que às/aos demais, como restará 
demonstrado nos tópicos seguintes.

O INGRESSO NO TRÁFICO

Para encontrar possíveis estratégias para diminuir 
a participação de crianças e adolescentes no tráfi-
co de drogas, faz-se indispensável, antes, analisar 
os motivos que os levam a ingressar na atividade 
a princípio. Por óbvio, não defendemos que uma 
escolha como essa possa ser feita com base em 
justificações únicas e simplificadas, mas entende-
mos que é possível individualizar, pelo menos, o 
fenômeno instigador da ideia.

A determinação do motivo pelo qual uma 
criança entra ou não para o tráfico somente 
pode ser analisada por meio de uma combi-
nação de diversos fatores. Assim, o curso das 
vidas de indivíduos de diversos grupos so-
ciais é determinado com base nas influências 
recíprocas dos atributos subjetivos pessoais 
e os da rede social à qual eles pertencem. 
(SILVA; URANI, 2002, p. 61)

É interessante notar também que, em se tratan-
do de pessoas em condição de desenvolvimento, 
não é raro que a situação seja analisada superfi-
cialmente, dando ensejo a decisões impulsivas 

ou precipitadas. Entretanto, muitas vezes, quan-
do ocorre a reflexão acerca de suas consequên-
cias, não mais é cabível o abandono da atividade, 
como será exposto à frente.

Feitas essas considerações, elencaremos a seguir 
alguns dos principais motivadores das crianças e 
adolescentes para a associação ao tráfico.

 VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA

O primeiro motivo que costuma ser citado é a 
vulnerabilidade socioeconômica a que estão in-
seridas estas crianças e adolescentes. Segundo a 
pesquisa “Crianças no narcotráfico: um diagnós-
tico rápido” (SILVA; URANI, 2002, p. 58), 8 (oito) 
dos menores de idade entrevistados informa-
ram que a razão para terem se envolvido com o 
narcotráfico foi prover ajuda financeira à família. 
Por sua vez, a pesquisa “Caminhada de crian-
ças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de 
drogas no varejo do Rio de Janeiro, 2004-2006” 
(SILVA, 2006, p. 17) aponta que 23% dos entrevis-
tados indicaram como fator motivador ajudar as 
famílias e 9,1% relatam dificuldade em conseguir 
qualquer outro emprego. Por fim, na pesquisa 
“Novas configurações das redes criminosas após 
a implantação das UPP’s” (NASCIMENTO; SOUZA; 
WILLADINO, 2018, p. 47), 62% dos entrevistados 
informaram ter sido motivados para ajudar a fa-
mília e 9,2% registraram dificuldade em conseguir 
outro emprego com a mesma renda.

Outro dado muito importante trazido por SILVA 
e URANI (2002) se refere ao fato de que, após o 
costume com as altas quantias recebidas através 
do tráfico, aumentando o poder de compra e pos-
sibilitando certa ascensão social, se torna ainda 
mais difícil o desapego da atividade ilícita. Ape-
sar disso, permanece vivo em muitos o desejo de 
juntar um montante considerável de dinheiro e 
investir em alguma atividade legítima, o que, infe-
lizmente, dificilmente se concretiza, em razão dos 
gastos exorbitantes, principalmente com a polícia 
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e com o sistema de justiça, o que leva a um ciclo 
vicioso do qual a maioria não consegue sair.

Mencionar a dificuldade financeira e o acesso a 
políticas públicas, muitas vezes, inevitavelmente 
leva o leitor a realizar uma relação de causa e efei-
to, como se todas as pessoas que estão vinculadas 
ao tráfico de drogas estivessem em condição de 
vulnerabilidade socioeconômica ou se todos esses 
indivíduos fossem traficantes em potencial. Dessa 
forma, ressalta-se que discordamos veemente-
mente de qualquer associação feita nesse sentido, 
o que acabaria por invisibilizar todo o caráter alta-
mente seletivo do sistema penal brasileiro.

Além disso, a vulnerabilidade socioeconômica 
não serve para explicar o índice razoável de en-
volvimento de adolescentes de classe média e 
classe média alta no tráfico de drogas do varejo. 
Fingir que essas pessoas não existem é concordar 
com a associação que acabamos de rechaçar no 
parágrafo anterior. O fato de serem mais dificil-
mente alcançadas pelo sistema repressivo reside 
principalmente no racismo institucional já expos-
to, bem como no fato de não estarem presentes, 
em regra, nas favelas e periferias, foco da ativida-
de policial. Segundo Carolina Grillo (2008), isso se 
dá em razão do fato de que o traficante “da pis-
ta”10 não precisa ser reconhecido por um ponto 
geográfico, uma vez que a sua rede de venda está 
baseada em relações de amizade, o que ela con-
ceitua “territorialidade alternativa”: uso estratégi-
co da internet, de lugares públicos, etc.

ESTRURA CULTURAL X ESTRUTURA SOCIAL

Outro motivo que pode ser elencado é o fenôme-
no da anomia tal qual construída por Robert King 
Merton (2004), quando justifica que esta se trata 
de um fenômeno que ocorre quando há uma in-
compatibilidade entre a estrutural cultural da so-

10  Segundo a autora, o traficante da pista é aquele que desen-
volve a atividade comercial fora das chamadas “bocas de fumo”, em con-
traponto ao traficante do morro, que exerce as mesmas funções, só que 
dentro da própria favela.

ciedade (objetivos que devem ser perseguidos por 
seus membros) e a sua estrutura social (meios ofe-
recidos para que os objetivos sejam alcançados). 

O efeito dessa incompatibilidade seria o abando-
no desses meios institucionais por parte da popu-
lação impossibilitada de acessá-los, a qual passa-
ria a buscar outros meios alternativos para atingir 
os objetivos socialmente impostos.

Evidentemente, trata-se de conceito intimamente 
ligado à sociedade de consumo capitalista, prin-
cipal responsável por instigar na comunidade os 
desejos de êxito econômico (viabilizando o aces-
so a bens e serviços) e de ascensão social (ligada 
ao status obtido com o alcance de cada um des-
ses objetivos individualizados).

Dessa forma, ao contrário da posição tradicional 
de Durkheim, a anomia de Merton nada (ou quase 
nada) tem que ver com a ausência de normas, mas 
com o destaque dado às metas socioculturais, vin-
culando-as à própria razão de existir do indivíduo. 
Na prática, isso significa que o ingresso no tráfico, 
para algumas pessoas, está muito relacionado 
com o desejo de alcançar um padrão de vida mais 
alto e ser enxergado como alguém dotado de sta-
tus; a estratégia utilizada, portanto, seria a inova-
ção, segundo os conceitos do referido autor.

Segundo a pesquisa “Crianças no narcotráfico: 
um diagnóstico rápido” (SILVA; URANI, 2002, p. 
58), 8 (oito) das/os menores de idade entrevista-
das/os informaram que a razão para terem se en-
volvido com o narcotráfico foi o desejo de ganhar 
dinheiro e 7 (sete), o prestígio e o poder. Por sua 
vez, a pesquisa “Caminhada de crianças, adoles-
centes e jovens na rede do tráfico de drogas no 
vareja do Rio de Janeiro, 2004-2006” (SILVA, 2006, 
p. 17), aponta que 33% das/os entrevistadas/os 
indicaram como fator motivador ganhar muito 
dinheiro e 7,8% trazem o prestígio e o poder. Por 
fim, na pesquisa “Novas configurações das redes 
criminosas após a implantação das UPP’s” (NAS-
CIMENTO; SOUZA; WILLADINO, 2018, p. 47), 47,5% 
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das/os entrevistadas/os informaram ter sido mo-
tivados pela vontade de ganhar muito dinheiro e 
6,1% registraram o desejo de poder e o status.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Alguns bairros e comunidades brasileiros se en-
contram em situação de vulnerabilidade tama-
nha que a ideia de ascensão social acaba sendo 
muito restrita para boa parte de seus moradores. 
Com efeito, poucas são as crianças e adolescen-
tes oriundas desses locais que enxergam como 
possibilidade para seus futuros a realização de al-
guma atividade intelectual ou acadêmica, tendo 
em vista que, muitas vezes, este acaba se tornan-
do um cenário muito distante de suas realidades.

Tomando como exemplo as ligações familiares e 
comunitárias de uma criança ou adolescente en-
volvida com o tráfico, segundo a pesquisa “Cami-
nhada de crianças, adolescentes e jovens na rede 
do tráfico de drogas no vareja do Rio de Janeiro, 
2004-2006” (SILVA, 2006, p. 17), 20,4% dos pais tra-
balha na área da construção civil e 57,9% das mães 
realiza atividades domésticas. A informação tam-
bém é trazida por Nascimento, Souza e Willadino 
(2018, p. 40): “a maior parte das profissões desen-
volvidas pelos responsáveis pela criação dos en-
trevistados diz respeito a atividades profissionais 
ligadas principalmente ao trabalho doméstico, co-
zinha, serviços gerais e construção civil”.

A consequência é que, muitas vezes, a perspectiva 
mais bem-sucedida que uma criança ou adoles-
cente nessas condições pode idealizar para seu 
futuro é a atividade de traficante, principalmente 
quando considerado que grande parte se afastou 
dos estudos ainda cedo e que as atividades líci-
tas, em regra, exigem algum investimento a mé-
dio ou longo prazo, de forma que esse contexto 
se constitui em um dos grandes impulsionadores 
para o ingresso à rede.

Para indivíduos que são repetidamente re-
jeitados no mercado de trabalho ou que se 
negam a sujeitar-se a trabalhos de escravo 

sem possibilidade de ascensão social, que 
os privam de dignidade porque envolvem 
tarefas servis e pagam salários de fome, sem 
incluir benefícios, as atividades subterrâneas 
podem transformar-se facilmente num em-
prego de tempo integral. Para eles, o crime 
predatório constitui uma espécie de peque-
no empresariado no qual podem empregar 
seus únicos ativos valiosos – a força física e 
um conhecimento funcional do mundo das 
ruas (WACQUANT, 2005, p. 67)

Isso fica melhor explicitado quando analisado 
quais outras atividades gostariam de realizar, to-
das envolvidas em seu cotidiano de alguma forma:

[...] as aspirações profissionais são diversas, 
contemplando desde a carreira militar até 
atividades na área do esporte (“ser jogador 
de futebol”) e da cultura (“ formar um grupo 
de funk”). Em contrapartida, o desejo de vol-
tar a estudar só foi expresso por um entrevis-
tado. (SILVA, 2006, p. 53)

ACESSO FACILITADO A 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Entende-se como um dos motivos para o envol-
vimento no comércio ilícito o acesso facilitado a 
substâncias psicoativas, quando considerado que 
muitas/os crianças ou adolescentes fazem uso 
ou, ao menos, desejam conhecer os efeitos de de-
terminadas drogas.

Segundo a pesquisa “Crianças no narcotráfico: 
um diagnóstico rápido” (SILVA; URANI, 2002, p. 
55), apenas 10% das/os entrevistadas/os não 
usam nenhuma substância ilegal. Por sua vez, a 
pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes 
e jovens na rede do tráfico de drogas no varejo 
do Rio de Janeiro, 2004-2006” (SILVA, 2006, p. 26), 
aponta que 89,57% das/os entrevistadas/os infor-
maram fazer uso de alguma substância tóxica. 

Apesar da disseminação do uso de substâncias 
psicoativas, é possível perceber que esse não cos-
tuma ser um motivo determinante para o início da 
atividade. Na pesquisa “Novas configurações das 
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redes criminosas após a implantação das UPP’s” 
(NASCIMENTO; SOUZA; WILLADINO, 2018, p. 47), 
por exemplo, apenas 2,7% das/os entrevistadas/
os informaram ter sido motivadas/os pela facili-
dade para consumir drogas.

Aqui, o que é mais importante para este estudo é 
abandonar, por ora, a análise quantitativa e reali-
zar uma avaliação qualitativa desses dados. Isso 
porque, mesmo que o acesso às substâncias não 
tenha sido um dos motivadores para o ingresso 
na rede, inevitavelmente, a maior proximidade fa-
cilita demasiadamente o uso de drogas por essas 
crianças e adolescentes, causando inúmeros da-
nos ao seu desenvolvimento.

Desses prejuízos, o mais grave deles, certamente, 
é a dependência, que costuma apresentar alto 
índice de ocorrência, principalmente quando en-
volve o uso da cocaína e do crack. Além disso, a 
intoxicação e a overdose também se apresentam 
como fatores de alto risco no caso de uso abusivo 
ou irresponsável (muito comum em adolescentes 
em razão do baixo conhecimento sobre os efeitos 
das substâncias).

Por fim, Marques e Cruz (2000) demonstram que 
o fato de se tratarem de usuários em condição 
de desenvolvimento traz diversos perigos adicio-
nais, principalmente no que tange ao maior risco 
de acidentes e situações de violência, na medida 
em que as crianças e adolescentes diminuem sua 
preocupação com relação a estratégias de auto-
preservação, que naturalmente já é mais reduzida 
que em adultos.

Dessa forma, quaisquer políticas de prevenção 
do envolvimento de crianças e adolescentes na 
rede do tráfico de drogas precisam também vir 
acompanhadas de estratégias de educação so-
bre o uso de substâncias psicoativas e de ações 
de redução de danos, lembrando sempre que se 
trata de um público carecedor de proteção inte-
gral de acordo com a Lei Maior.

TRAJETÓRIAS MARCADAS POR 
DIREITOS VIOLADOS

Além do alto risco de morte precoce e de apreen-
são policial, é possível apontar várias outras viola-
ções causadas às crianças e adolescentes envol-
vidas/os com a rede de tráfico de drogas. Diante 
do princípio da proteção integral, entendemos 
que, em que pese a caracterização do tráfico de 
entorpecentes constituir ato infracional análogo 
a crime previsto em lei especial, deveria ensejar, 
antes, medidas enérgicas do Poder Público, a fim 
de coibir essas violências.

Por essa razão, destacaremos neste tópico algumas 
das violações que consideramos mais graves, exi-
gindo uma mudança severa de tratamento, tanto 
por parte do Estado, quanto por parte da sociedade 
civil, a fim de que seja cumprido o que prevê a Cons-
tituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

LIMITAÇÃO DO ACESSO À CIDADE 

O direito à cidade se trata de um direito difuso11, 
de natureza indivisível, do qual são titulares to-
dos as pessoas de todas as gerações, presentes 
e futuras12. Trata-se de um direito complexo por 
abarcar, em seu núcleo essencial, um feixe de ou-
tros direitos, dentre os quais os direitos de habi-
tação, de uso dos espaços públicos e de partici-
pação na sua construção.

Com efeito, no direito brasileiro, o direito à ci-
dade foi previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001), sendo compreendido como “o direi-
to à terra urbana, à moradia, ao saneamento am-
biental, à infraestrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001).

11  O direito difuso é uma das hipóteses de direitos coletivos, os 
quais ultrapassam o âmbito da proteção estritamente individual.

12  Pode-se dizer inclusive que abarca também as gerações pas-
sadas, por prever a proteção também do patrimônio histórico e cultural 
da localidade.
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Deve-se estar atento, contudo, ao fato de que a ci-
dade também é um espaço de reprodução das re-
lações de poder, de forma que o direito à cidade, 
tal qual fundado por Henri Lefebvre (2011, p. 113) 
há mais de 50 anos, deve ser entendido como um 
direito que deverá ser especialmente exercido por 
algumas parcelas da sociedade, tendo em vista 
que os espaços são socialmente construídos para 
contribuir com a sua segregação e opressão.

A estratégia urbana baseada na ciência da ci-
dade tem necessidade de um suporte social 
e de forças políticas para se tornar atuante. 
Ela não age por si mesma. Não pode deixar 
de se apoiar na presença e na ação da classe 
operária, a única capaz de pôr fim a uma se-
gregação dirigida essencialmente contra ela. 
Apenas esta classe, enquanto classe, pode 
contribuir decisivamente para a reconstru-
ção da centralidade destruída pela estraté-
gia de segregação e reencontrada na forma 
ameaçadora dos “centros de decisão”.

Com o ingresso de uma criança ou adolescente 
na rede do tráfico, diversos são os prejuízos ao 
seu acesso à cidade, em suas mais variadas face-
tas. O primeiro aspecto que deve ser notado é a li-
mitação geográfica da cidade, tendo em vista que 
o trânsito do indivíduo muitas vezes é restringido 
pela fuga da polícia ou de facções rivais.

Fora do território do tráfico há um risco la-
tente de confrontação com a polícia ou com 
grupos rivais. Saídas da comunidade devem 
ser preparadas com antecedência. Os indi-
víduos ficam restritos a áreas nas quais os 
vendedores de drogas locais são aliados. 
Quanto mais alguém permanece no tráfico, 
mais difícil é ter passagem livre na cidade, o 
que reforça os laços locais e as rotinas. (SIL-
VA; URANI, 2002, p. 57)

Além disso, os próprios signos e singularidades 
da existência acabam por afastar esses jovens 
do restante da sociedade, por serem a expressão 
do estigma de criminoso estabelecido social e 
juridicamente. Aqui estão incluídas a forma de 
se vestir, o vocabulário, os interesses culturais... 

todo o arcabouço que constitui a formação de 
uma criança ou adolescente da favela. É o que 
podemos chamar de marginalização e criminali-
zação da periferia. 

Quando citamos a criminalização da periferia, há 
que se ressaltar também quem são as pessoas 
que nela residem, ratificando, mais uma vez, o 
caráter racista da organização social estabelecida 
no Brasil desde a escravidão até os dias atuais:

E por séculos seguindo as marcas, os estig-
mas, as cicatrizes dos grilhões da escravidão, 
permaneceu a ideia do “não civilizado” com 
a figura do negro, o marginal. Como estigma 
racial a cor da pele preta, como estigma sócio 
espacial zonas periféricas de alta concentra-
ção populacional e baixos índices de desen-
volvimento humano. Nos centras das cidades 
continuaram as “Casas Grandes” e nas mar-
gens as “Senzalas”, e em cada lugar continua-
ram alocadas, salvas exceções, as mesmas 
pessoas de outrora. (FILHO, 2016, p. 70-71)

Por consequência, a vida da criança ou da/o ado-
lescente de periferia, sobretudo aquela/e que 
exerce alguma função no tráfico de drogas, mui-
tas vezes acaba se restringindo à própria comuni-
dade em que vive ou trabalha, tendo em vista que 
é o espaço no qual tem livre trânsito e com o qual 
estabelece sensação de pertencimento.

O discurso ideológico do medo do outro for-
talece o clamor popular pelo recrudescimen-
to do controle punitivo do inimigo social — o 
jovem, pobre, negro e desempregado e coop-
tado pela economia ilegal do tráfico de dro-
gas, que se transpõe nas ações diretas de ex-
termínio executado ou não em nome da lei e/
ou de discursos ideológicos que levam a con-
ceber a pobreza como ameaça e a impregnar 
esses sentimentos com “conteúdos racistas, 
xenófobos, violentos, repressivos e autoritá-
rios”, como a defesa da política da tolerância 
zero,  da  redução  da  idade  penal,  das  tor-
turas  em  cárceres  e  delegacias,  das  bati-
das e detenções arbitrárias e da militarização 
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dos territórios (Longo e  Korol, 2008, p. 48).  
(DURIGUETTO, 2017, p. 109-110)

O esvaziamento da relação com a “cidade”, isto 
é, os territórios fora do espaço de sua residência, 
levam à compreensão de que não são responsá-
veis por esses ambientes e de que não possuem 
qualquer ligação com as pessoas que neles habi-
tam. É o que SILVA (2006, p. 82) denomina “parti-
cularização da existência”:

Outra característica é a particularização da 
existência dos moradores de setores popula-
res. Eles tendem a localizar a sua vida muito 
no espaço particular e com isso assumem 
um conjunto de códigos muito dirigidos para 
experiências locais. Muitos dizem que favela 
é favela e asfalto é asfalto, e determinadas 
coisas são consentidas. [...] As pessoas ten-
dem na cidade a assumir códigos muito par-
ticulares de existência, e aí passam a tratar o 
seu semelhante como o seu vizinho e o grau 
de intolerância em relação àquele que não 
é com ele identificado cresce cada vez mais. 
[...]  O grande desafio para construirmos uma 
sociedade diferenciada e uma cidade liberta, 
que consiga ser muito mais igual e justa, pas-
sa pela ampliação do tempo e espaços so-
ciais, em particular, a dos moradores dos es-
paços populares, que é o tema que trabalho.

Em que pese a perspectiva colocada neste tra-
balho, esse fenômeno não ocorre só nas fave-
las, mas em quaisquer outros espaços nos quais 
ocorra uma desvinculação com o exterior, como, 
por exemplo, os condomínios fechados ou algu-
mas tribos isoladas. A consequência é um enor-
me descompromisso dos jovens crescidos nesses 
espaços com o exercício da cidadania ou com 
questões afetas à coletividade; “a esfera política 
parece não ser percebida pela maioria como um 
espaço de participação ou de possibilidade de in-
tervenção na realidade social” (SILVA, 2006, p. 14) 
e aqui torna-se ainda mais difícil o acesso ao di-
reito à cidade suscitado por Lefebvre.

 VIOLÊNCIA POLICIAL

Além da violência potencial e sofrida no cotidiano 
da atividade e dos diversos conflitos com outros 
grupos criminosos e facções, as crianças e adoles-
centes envolvidas no tráfico estão constantemen-
te sujeitas à violência policial, seja ela física, seja 
psicológica. Isso sem falar nas extorsões pratica-
das pelas polícias e milícias para a manutenção 
da atividade (SILVA; URANI, 2002, p. 20).

Reiterando os dados apurados nas pesquisas ante-
riores, de acordo com Nascimento, Souza e Willa-
dino (2018, p. 54), 75,9% dos entrevistados afirma-
ram que já sofreram agressões físicas perpetradas 
pela polícia. Desses, 37,9% cinco ou mais vezes!

Na opinião de 85,7% dos entrevistados, a polícia 
é a maior responsável pelas mortes ocorridas en-
tre os envolvidos no tráfico (SILVA, 2006, p. 41). 
Inevitavelmente, quem está mais sujeito a essas 
violências são os mais novos, cuja maioria está 
atrelada à execução das atividades mais simples, 
mais expostas à rua.

Ciente dessa cultura, a Defensoria Pública do Es-
tado da Bahia lançou no dia 13 de junho de 2019, 
a Cartilha “O que você precisa saber sobre abor-
dagem policial”, em um evento que ressaltou os 
efeitos nefastos do racismo estrutural no contexto 
sociojurídico brasileiro. Iniciativas como essa de-
monstram como a Defensoria pode (e deve) cola-
borar com a garantia dos direitos da população 
sem, necessariamente, a exigência de um proces-
so judicial em trâmite, consoante analisado no 
momento pertinente13.

AFASTAMENTO DA ESCOLA

Concluíram Nascimento, Souza e Willadino (2018, 
p. 44) que a grande maioria (78,2%) das/os entrevis-
tadas/os abandonaram a escola. O principal motivo 

13 Dados disponíveis em: http://www.defensoria.ba.def.br/arqui-
vo/noticias/defensoria-lanca-cartilha-sobre-abordagem-policial-com-pa-
lestra-sobre-racismo-estrutural.
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para tanto é a indisponibilidade de tempo, tendo 
em vista que o tráfico demanda enorme período de 
tempo livre para a execução das atividades delega-
das, ao tempo em que, com a exaustão ocasionada 
pelo trabalho, as horas gastas na escola passam a 
ser precariamente aproveitadas e proveitosas.

É esse, inclusive, o maior problema do trabalho 
infantil (do qual o tráfico de drogas é uma das 
piores formas), tendo em vista que ocupa o tem-
po da criança ou adolescente com atividades que 
não são benéficas ao seu desenvolvimento, difi-
cultando o exercício das demais tarefas que lhes 
são imprescindíveis, como o estudo, o lazer e o 
descanso adequados.

Tendo por análise a atuação da Defensoria Pú-
blica, especialmente a Curadoria Especial da 
Criança e do Adolescente, imprescindível que 
seja tomado como prioridade a verificação da fre-
quência escolar das crianças e adolescentes em 
acolhimento institucional ou em cumprimento 
de medida socioeducativa, tanto para fins estatís-
ticos e de pesquisa, quanto para tentar colaborar, 
de alguma forma, com a permanência do vínculo 
com a instituição educacional. 

Ademais, o modelo de educação e de escola no 
geral tem se mostrado pouco atrativo para os alu-
nos. Se, na dinâmica educacional atual, para uma 
criança ou adolescente de classe média, às vezes, 
já é cansativo se manter na escola, imagine para 
uma criança ou adolescente que precisa se preo-
cupar com a sua subsistência e de sua família.

Mais que nunca é preciso se repensar o objetivo 
da instituição educacional na sociedade contem-
porânea, priorizando-se o processo de autono-
mia do adolescente e respeitando suas particu-
laridades, como forma de abandono do modelo 
de educação com base no temor e na disciplina 
exacerbada. Além disso, a educação não pode es-
tar desvinculada de um projeto pedagógico e cul-
tural, que inclua propostas esportivas, artísticas e 
científicas, incluindo o indivíduo na comunidade.

Os principais pontos negativos da escola são 
informados como sendo a disciplina em ex-
cesso, ter que estudar e ficar parado por lon-
gos períodos de tempo e, de certa forma, a 
atitude dos diretores. A dificuldade no apren-
dizado e a falta de importância do que está 
sendo ensinado são dois outros pontos ne-
gativos mencionados pelos entrevistados.

Infelizmente, no contexto sociopolítico brasileiro 
atual, tal conjuntura se demonstra deveras inal-
cançável, tendo em vista que a militarização das 
escolas foi colocada como prioridade do governo 
em vigência14. 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Exploradas algumas das razões para o ingresso da 
criança ou da/o adolescente no tráfico de drogas, 
bem como as principais violações aos seus direi-
tos em decorrência da realização da atividade, 
necessário nos debruçarmos sob as estratégias 
vislumbradas para diminuir a participação do pú-
blico no narcotráfico, ou, ao menos, atenuar as 
consequências sofridas em razão desta escolha.

INVESTIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Invariavelmente, a discussão sobre tráfico de dro-
gas na infância e juventude deve perpassar pela (in)
existência de políticas públicas disponíveis para as 
crianças e adolescentes no contexto brasileiro. É o 
que se denomina mudança estrutural, que se refe-
re ao investimento na melhoria das condições de 
vida de cada uma dessas pessoas, efetivando os 
direitos que lhes são garantidos, principalmente 
educação, lazer e emprego e renda.

14  Em janeiro deste ano, foi publicado decreto presidencial pre-
vendo a implantação de um novo tipo de escola pública no Brasil. Apesar 
de não descrever exatamente as suas características, o modelo deve ser 
pautado nos “valores cívico-militares”. No Distrito Federal, por exemplo, 
já foi editada portaria autorizando a Polícia Militar e o Corpo de Bombei-
ros do DF a gerirem disciplinar e administrativamente os espaços escola-
res. No mínimo, a medida pode ser entendida um retrocesso na medida 
em que afronta a diversidade e a autodeterminação das crianças e dos 
adolescentes sob sua responsabilidade, podando suas manifestações de 
identidade e representatividade.
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O que se pretende é que a atividade ilícita não 
seja buscada como uma saída para a vulnerabili-
dade ou o ócio, o que só pode ser alcançado com 
a disponibilização de alternativas de trabalho, de 
assistência e de cultura.

Partindo desse reconhecimento, foi possível 
constatar que a Curadoria Especial da Criança e 
do Adolescente do Estado da Bahia tem realiza-
do, desde 2018, grupos de estudos sobre políticas 
públicas afetas à área da infância e juventude15.

Consoante já afirmado neste trabalho, isso não 
quer dizer que no tráfico de drogas só estejam en-
volvidas pessoas em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. Não se pode cair na armadilha 
do “paradigma da ausência”, enunciado por Silva e 
Urani (2002, p. 72), que “compreende as comunida-
des populares pelo que pretensamente lhes falta”.

É necessário quebrar a visão de que a condição de 
pobreza ou desigualdade, de alguma forma, reti-
ra a capacidade de autonomia desses indivíduos, 
retornando a uma espécie de determinismo em 
que a condição social seria o fator mais influente 
para o cometimento de atos ilícitos, o que recha-
çamos veementemente nesse trabalho.

O que se pretende é simplesmente que esse as-
pecto específico, no futuro, não seja mais apre-
sentado como justificativa para o desvio, por-
quanto o Estado tenha cumprido com o seu papel 
de garantir satisfatoriamente os direitos dos quais 
cada um/a é titular.

No que tange ao envolvimento com o tráfico de 
drogas, pensamos que o investimento em um 
tipo de política é especialmente necessário: a 
redução de danos. Diante da dependência oca-
sionada pelo uso problemático de algumas subs-
tâncias psicoativas, não pode ser perdido de vista 

15 Dados disponíveis em: http://www.defensoria.ba.def.br/ar-
quivo/noticias/defensoria-publica-da-bahia-discute-sobre-advocacy-e-
-politicas-publicas e http://www.defensoria.ba.def.br/arquivo/noticias/
aproximacao-dos-adolescentes-na-formacao-de-politicas-publicas-e-te-
ma-de-encontro-do-grupo-de-estudos-acolher.

que muitas/os usuárias/os acabam se envolven-
do com o tráfico para quitar suas dívidas ou ter 
acesso facilitado à droga.

Além disso, os toxicômanos são alvos fáceis dos 
traficantes, por caracterizarem a maior garantia 
de dinheiro que estes possuem, uma vez que, 
em razão da relação destrutiva com a substância, 
muito dificilmente não haverá demanda.

A Redução de Danos enquanto um paradig-
ma que desenvolveu uma articulação com as 
políticas públicas de saúde, com a legislação 
e a atenção psicossocial e integral dos usuá-
rios dos serviços especializados e da Atenção 
Básica preconizada pelas instâncias gover-
namentais devendo ser entendido, portanto, 
como uma diretriz geral da atenção e da ges-
tão da política pública sobre o uso problemá-
tico de crack, álcool e outras drogas. Nesse 
sentido, o paradigma orienta um determina-
do conjunto de práticas públicas segundo 
coordenadas éticas e políticas concernen-
tes a um campo problemático heterogêneo, 
onde se fazem presentes diversos modos de 
experimentar e produzir cuidados com as 
pessoas que usam drogas. (NASCIMENTO; 
SOUZA; WILLADINO, 2018, p. 84)

DESARMAMENTO

Analisando a complexidade do problema do trá-
fico de drogas, bem como a dificuldade de se 
elaborar políticas de erradicação da atividade, é 
necessário focar em questões incidentais, que, 
apesar de não atingirem o objetivo principal (fim 
da atividade ilícita), apresentam benefícios evi-
dentes a curto e a médio prazos.

Dada a configuração do tráfico de drogas em vare-
jo no Brasil, um dos aspectos mais lesivos da ati-
vidade é, sem dúvidas, o acesso em quantidade a 
armas de todo gênero, especialmente as de fogo. 
São utilizadas principalmente como instrumento 
de dominação na comunidade local, de controle 
da própria rede e nos conflitos com policiais e ou-
tros grupos criminosos.
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O segundo princípio que deve sustentar uma 
política de segurança cidadã deve se basear 
no combate estratégico e permanente do 
controle de armas pelos grupos criminosos. 
Esse combate deve se dar através da inves-
tigação e prisão dos intermediários e chefes 
das organizações e do combate à corrupção 
policial, grande responsável pelo retorno ao 
mercado das armas apreendidas. Significa 
trocar a “guerra às drogas” pela “guerra às 
armas”, sejam de grande ou pequeno calibre. 
Nesse caso, a proibição do comércio de ar-
mas, a criação de mecanismos de controle 
de circulação daquelas permitidas e o desar-
mamento progressivo dos grupos criminosos 
são iniciativas básicas para a diminuição da 
violência letal. O combate às drogas passaria 
a ter como eixo central a prevenção e a redu-
ção de danos, com a transferência da respon-
sabilidade de seu enfrentamento ao conjun-
to das organizações sociais e não apenas à 
polícia. (SILVA, 2006, p. 60-61)

Infelizmente, também nesse aspecto, o atual con-
texto político não é favorável, tendo em vista que 
o atual Governo teve como uma das principais 
bandeiras o armamento da população, facilitan-
do ainda mais o trânsito bélico nas cidades, le-
vando, por consequência, a índices ainda mais al-
tos de homicídios decorrentes de armas de fogo.

FIM DA GUERRA ÀS DROGAS

Após uma análise mais detida acerca da conjun-
tura de envolvimento das crianças e adolescen-
tes envolvidas com o tráfico de drogas no Brasil, 
é possível concluir que quaisquer políticas dirigi-
das a diminuir a sua participação na rede seriam 
contingenciais, sobretudo quando considerado 
os mais diversos motivos que levam esse público 
a participar da atividade ilícita.

Evidentemente, o anúncio dessa conclusão não 
quer dizer que somos contra a adoção dessas 
estratégias; pelo contrário, durante esse trabalho 
perpassamos por algumas ações que considera-
mos ser importantes e até urgentes para o trata-
mento à questão ora analisada.

Apesar disso, sentimos que, quando analisada a 
magnitude dos efeitos sociais do tráfico de drogas 
no contexto brasileiro, torna-se imprescindível 
uma mudança integral na estratégia de comba-
te utilizada até o presente momento pelo Poder 
Público e também pelas demais instituições (a 
exemplo da família e da escola).

A “guerra às drogas”, caracterizada pelo intenso 
proibicionismo e tratamento da questão como 
tema de segurança pública, mesmo depois de 
tantos anos, não foi capaz de diminuir o consumo 
de drogas, tampouco a atividade comercial de 
substâncias ilícitas. O resultado é a superlotação 
das prisões e os altíssimos investimentos públi-
cos na política repressiva (BURGIERMAN, 2011).

Diante do exposto, não restam dúvidas de que a con-
tinuidade da guerra as drogas serve apenas à manu-
tenção de um status quo, baseado na dominação 
pelas classes dominantes das demais, aqui incluí-
dos principalmente as/os não brancas/os e pobres.

Dito isso, imprescindível notar que, mesmo com 
a disponibilização de políticas públicas bastan-
tes a atender todas as crianças e adolescentes 
brasileiras/os, o tráfico de drogas sempre vai 
conseguir cooptar muitas/os delas/es, como es-
tratégia rápida de enriquecimento e de prestígio, 
de forma que a única medida que consideramos 
realmente eficaz para impedir o envolvimento 
do público com a atividade ilegal seria o fim do 
proibicionismo, com a implementação de outros 
modos de combate às substâncias ilícitas, sobre-
tudo a redução de danos.

Não se quer dizer com isso que a legalização deve 
ser feita de qualquer maneira ou que, sem a proi-
bição o mercado clandestino se extinguirá. As ex-
periências internacionais tem demonstrado que, 
o comércio legítimo tem sido preferido pelas/os 
usuárias/os, mesmo à custa de preços mais altos, 
desmonetarizando o mercado ilegal. 
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No Uruguai, por exemplo, em dezembro de 2017, 
apenas cinco meses após a regulamentação do 
comércio em farmácias, o governo divulgou que 
o mercado do narcotráfico encolheu 18%16. Nos 
Estados Unidos, por outro lado, onde 99% das 
substâncias eram produto do narcotráfico mexi-
cano, no início desta década, um quilo de maco-
nha custava entre $60 e $90. Poucos anos depois 
esse preço diminuiu para $30, $40. Isso sem falar 
na qualidade da droga cultivada legalmente, obri-
gando o comércio ilícito a melhorar as substân-
cias postas em circulação17.

A regulamentação das drogas não só seria capaz 
de gerar um montante considerável de capital 
para o Estado como é a única possibilidade que 
vislumbramos para viabilizar a diminuição do ge-
nocídio negro nas periferias, bem como da par-
ticipação das crianças e adolescentes brasileiras/
os no tráfico de drogas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos dados construídos nas pesquisas ana-
lisadas por este trabalho é possível perceber que 
as razões do ingresso das crianças e das/os ado-
lescentes na rede do tráfico de drogas no contexto 
sociopolítico brasileiro são muito diversas, de for-
ma que não é possível vislumbrar uma estratégia 
única para impedir que esse ciclo se repita.

Além disso, pode-se notar também como ainda 
se tem uma visão muito estigmatizada dessas 
crianças e adolescentes, esquecendo que, ape-
sar de se tratar de um ato infracional análogo a 
crime, o envolvimento no tráfico de drogas tam-
bém constitui uma das piores formas de trabalho 
infantil, levando à violação de dezenas de direitos 

16  Dados disponíveis em: https://revistagalileu.globo.com/So-
ciedade/noticia/2018/01/feiras-aquecem-mercado-de-maconha-no-uru-
guai-onde-trafico-caiu-18.html?utm_source=facebook&utm_medium=-
social&utm_campaign=post.

17 Dados disponíveis em: https://www.npr.org/sections/paral-
lels/2014/12/01/367802425/legal-pot-in-the-u-s-may-be-undercutting-
-mexican-marijuana.

fundamentais que deveriam estar sendo garanti-
dos, de acordo com a Constituição, pelo Estado, 
pela família e pela sociedade18.

A constante exposição a armas e a substâncias 
psicoativas/tóxicas; as gravíssimas situações de 
violência a que estão submetidas/os durante os 
confrontos com outros grupos criminosos e den-
tro da própria organização como forma de contro-
le e disciplina; os episódios de violência policial, 
física ou psicológica; o afastamento gradativo e 
definitivo da escola; a limitação do trânsito no es-
paço geográfico da cidade.

Com tantas violações, por que permanece a im-
pressão de que o Poder Público não tem priori-
zado a elaboração e execução de medidas que 
possam diminuir a participação das crianças e 
adolescentes na atividade ilícita? 

Concluído este artigo, é possível afirmar que o ra-
cismo institucional e a criminalização da pobreza 
tem sido fortes aliados do tráfico de drogas, ao 
permitir a legitimação de uma política repressiva 
que não apresenta nenhum resultado positivo, co-
laborando para a marginalização e invisibilização 
das crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade, principalmente nas favelas e periferias.

É necessário, portanto, uma completa mudança 
de perspectiva, que possibilite que essas passem 
a ser vistas como sujeitos cujas trajetórias foram 
amplamente violadas, inclusive pelo Estado, 
dignas/os de todas as garantias elencadas pela 
Constituição e pela legislação especial, o que so-
mente será possível através de políticas de rein-
serção e ressignificação de seus seres.

Dessa forma, defendemos, como estratégias cir-
cunstanciais, a elaboração e execução massiva 
e emergencial em políticas públicas de saúde, 
educação, assistência, emprego e renda e lazer e 
o investimento em táticas de desarmamento da 

18  Artigo 227 da Constituição Federal de 1988.
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população, através de medidas capazes de preve-
nir e punir adequadamente as situações de cor-
rupção policial e de contrabando de armamento.

Por outro lado, assumimos a posição de que a 
única estratégia que atualmente viabilizaria a 
diminuição substancial do número de crianças 
e adolescentes envolvidas/os com o tráfico de 
drogas seria a legalização e regulamentação das 
substâncias psicoativas, por meio de um proces-
so de abolição da criminalização daquelas/es 
que venham a estabelecer alguma relação com 
as drogas, seja ela uma relação de uso ou uma 
relação comercial.

Destarte, consideramos ser emergencial a ampli-
ficação dos debates acerca do processo de des-
criminalização das drogas ilícitas, de maneira a 
possibilitar, paulatinamente, a modificação do 
tratamento dado ao tema, passando da seara da 
segurança pública, onde já demonstrou o seu fra-
casso, para a da saúde pública.
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OS MECANISMOS INDIRETOS DE 
PENALIZAÇÃO DA POBREZA NAS AÇÕES 
DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
INDIRECT MECHANISMS OF POVERTY PENALIZATION IN AC-
TIONS FOR DESTITUTION OF FAMILIAL POWER
Renata Gomes da Silva1

Sumário: Mecanismos indiretos de penalização da pobreza; Riscos 
dentro de casa, riscos fora de casa; Vulnerabilidade das famílias mais 
pobres e vigilância; Dificuldade no acesso à justiça; Falhas nas políti-
cas públicas; Considerações finais; Referências bibliográficas.

Resumo: Apesar da proibição do uso da pobreza como fator de suspensão ou perda 
do poder familiar, diversos mecanismos indiretos de penalização da insuficiência de 
recursos são utilizados para burlar a limitação do artigo 23 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Palavras-chave: infância, pobreza, poder familiar

Abstract: Poverty can not be considererd as a factor for suspension or loss of familial po-
wer. Nevertheless, several indirect mechanisms for penalizing the lack of means are used 
to circumvent the limitation established by article 23 of the Child and Youth Statute.

Key-words: children, poverty, familial power

1 Defensora pública da Bahia.
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O direito à convivência familiar é direito da crian-
ça e do adolescente, previsto na Convenção so-
bre os Direitos da Criança (art. 9.1), bem como na 
Constituição Federal em seu artigo 227.

Na definição de DIGIÁCOMO e DIGIÁCOMO:

Trata-se de um dos direitos fundamentais 
a serem assegurados a todas as crianças e 
adolescentes com a mais absoluta priorida-
de, tendo a lei criado mecanismos para, de 
um lado (e de forma preferencial), permitir a 
manutenção e o fortalecimento dos vínculos 
com a família natural (ou de origem) e, de ou-
tro, quando por qualquer razão isto não for 
possível, proporcionar a inserção em família 
substituta de forma criteriosa e responsável, 
procurando evitar os efeitos deletérios tanto 
da chamada “institucionalização” quanto de 
uma colocação familiar precipitada, desne-
cessária e/ou inadequada.2

Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro pri-
vilegia a manutenção na família natural ou extensa, 
e, apenas excepcionalmente, a colocação da crian-
ça3 em  família  substituta. O art. 39 do E.C.A. traz 
a previsão da adoção como medida excepcional: 
“Com tais mecanismos, o legislador tenta reverter 
uma tendência um tanto quanto perversa e precon-
ceituosa, além de equivocada, de parte da doutrina 
e da jurisprudência de “demonizar” a paternidade 
biológica em favor da socioafetiva.”4

2 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatu-
to da criança e do adolescente anotado e interpretado. Curitiba. Ministé-
rio Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias da Criança e do  Adolescente, 2017. 7ª Edição, p. 32.

3 O artigo utilizará a expressão criança como correspondente à 
pessoa menor  de 18 anos, como definido pela convenção  sobre os direi-
tos da criança, não se identificando com a divisão feita pelo estatuto: “Art. 
1 Para efeito da presente Convenção, considera-se como criança todo ser 
humano com menos de 18 anos de idade, salvo quando, em conformida-
de com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.”

4 DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara Amorim. Estatu-
to da criança e do adolescente anotado e interpretado. Curitiba. Ministé-
rio Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias da Criança e do  Adolescente, 2017. 7ª Edição, p. 58.

A lei 12.010/2009, lei da adoção, incluiu o conceito 
de família extensa5 e deixou clara a excepcionali-
dade da adoção, havendo a necessidade de esgo-
tamento dos recursos de manutenção da criança 
na família natural ou ampliada. Incluiu entre os 
princípios das medidas protetivas: a preferência 
da família e a responsabilidade parental.

A redação original do Estatuto da Criança e do 
Adolescente já trazia a seguinte redação: “Art. 23. 
A falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a sus-
pensão do pátrio poder.” Ou seja, a pobreza não 
devia ser motivo suficiente para a decretação da 
perda do poder familiar. E nesse sentido também 
foram as leis posteriores ao estatuto.

A lei 12.962/2014 acrescentou o parágrafo pri-
meiro ao artigo 23, que trata da necessidade de 
inclusão das famílias vulneráveis em programas 
oficiais de auxílio, ou seja, o Estado não apenas 
não pode prejudicar a convivência familiar por 
falta de recursos materiais, como também deve 
auxiliar essa família para que ela possa superar 
essa dificuldade.

A lei 13.257/2016, lei da primeira infância, excluiu 
a necessidade do ambiente familiar ser livre da 
presença de pessoas dependentes de substân-
cias entorpecentes, medida bastante necessária, 
já que apenas o uso não oferece um diagnóstico 
completo sobre as condições de vida da família. 
Além disso, abreviou o prazo de reavaliação do 
acolhimento e do tempo máximo do acolhimen-
to institucional respectivamente em 3 meses e 18 
meses. Todas essas leis têm um viés bastante cla-
ro: a priorização da família natural.

A única alteração legislativa que vai no sentido con-
trário é a lei 13.509/2017: ”Serão cadastrados para 
adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não 

5 Artigo 25, parágrafo único: “Entende-se por família extensa ou 
ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 
ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.”
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procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado a partir do dia do acolhimento.”

O paradigma da proteção integral adotado após a 
promulgação do Estatuto da Criança  e do Adoles-
cente visava a superação do Código de Menores 
(lei 6.697/1979), que estabelecia o menor em situa-
ção irregular como aquele: “privado de condições 
essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente”, “vítima de 
maus tratos ou castigos imoderados impostos pe-
los pais ou responsável”, “em perigo moral devido 
a encontrar-se em ambiente contrário aos bons 
costumes” ou “exploração em atividade contrária 
aos bons costumes”, “privado de representação 
ou assistência legal, pela falta eventual dos pais 
ou responsável”, “com desvio de conduta, em vir-
tude de grave inadaptação familiar ou comunitá-
ria” e, finalmente, “autor de infração penal”.

Ou seja, os filhos de pessoas pobres se encontra-
vam em situação equivalente aos adolescentes 
que tivessem cometido infrações penais, sendo 
destinados à mesma instituição  na época.

No entanto, mesmo com todas as mudanças 
legais ocorridas e toda a proteção do direito à 
convivência familiar das crianças em âmbito na-
cional e internacional, é possível que outros me-
canismos estejam sendo usados na limitação do 
direito das crianças pertencentes a famílias com 
poucos recursos materiais, tanto pelas equipes 
técnicas, quanto pelos operadores do direito, ain-
da que isso não seja declarado oficialmente.

MECANISMOS INDIRETOS DE 
PENALIZAÇÃO DA POBREZA

O Código Civil é que traz os deveres dos pais em 
relação aos seus filhos. O artigo  1.637 determina 
que os pais que abusem de sua autoridade, faltan-
do aos seus deveres ou arruinando os bens dos 
filhos, podem ter seu poder familiar suspenso.

Já a perda do poder familiar ocorre nas hipóteses 
do art. 1.638:

“I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar 
o filho em abandono; III - praticar atos contrá-
rios à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 
reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 
antecedente. V - entregar de forma irregular o 
filho a terceiros para fins de adoção.”

São esses portanto os parâmetros que devem ser 
seguidos nos processos de suspensão e perda 
do poder familiar. No entanto, além de algumas 
expressões problemáticas com sentidos muito 
amplos como “moral e bons costumes”, ainda se 
utilizam juízos de valor a respeito do exercício do 
poder familiar que extrapolam as previsões legais.

A pobreza não se encontra entre os motivos que 
podem afetar o poder familiar, no entanto, a lei 
não é imune aos preconceitos e aos juízos de va-
lor das equipes técnicas e dos operadores do Di-
reito envolvidos, o que faz com que, por meio de 
mecanismos indiretos que não perseguem a po-
breza de forma declarada, mas a atingem indire-
tamente, ela continue sendo um fator de violação 
de direitos das crianças e dos adolescentes, em 
especial o direito à convivência familiar:

Entretanto, vemos que as alterações trazi-
das por essa nova legislação, que busca um 
tratamento indiferenciado para todas as 
crianças e adolescentes e não mais apenas 
para os “menores”, não garantiu totalmente 
a modificação das práticas a respeito da fa-
mília e da infância pobres. Intervenções ju-
rídicas e sociais continuam a punir a família 
pobre através da atualização do discurso da 
“família desestruturada”, já que não há mais 
na legislação pena prevista para a situação 
de pobreza. A família pobre ganha um novo 
estatuto: família negligente. Essa categori-
zação justifica a intervenção estatal, pois 
o discurso não é mais o da falta de condi-
ções materiais para o cuidado dos filhos, e 
sim o desrespeito aos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, como saúde, 
educação, alimentação, entre outros, que 
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tomam  forma nos casos de violência intrafa-
miliar, “risco social”, exploração do trabalho 
infantil, etc. Sem considerar que, muitas ve-
zes, a família pobre é privada desses direitos, 
e conseqüentemente não tem como suprir/
garantir as necessidades de seus filhos.6

Muitos dos problemas que teriam sido encontra-
dos nessas famílias não dizem respeito apenas a 
falhas da ação da família em relação à criança, 
mas incluem falhas da sociedade e do Estado 
em relação a essa família, que acaba sendo so-
brecarregada e penalizada de forma exclusiva em 
relação às deficiências estruturais no respeito aos 
direitos das crianças:

A família está no centro das políticas de pro-
teção social e é impulsionada, nesse cenário 
de crises, retrações do Estado e intervenções 
da sociedade civil na provisão social, a as-
sumir responsabilidades da proteção social, 
antes garantidas pelo Estado. Esse processo 
leva ao desmonte dos padrões de proteção 
social público, que constituem um precioso 
patrimônio conquistado pelas classes em 
suas lutas cotidianas.7

A centralidade da família nas políticas públicas 
pode não estar sendo acompanhada de maior 
apoio e auxílio do Estado no desempenho de 
suas importantes funções e muitas vezes não vem 
acompanhado do cuidado com suas necessida-
des e especificidades. Exige-se grande disponibi-
lidade e ações, ao mesmo tempo que cobram que 
a família atinja metas e desempenhe as funções 
esperadas pelas equipes:

O paradoxo entre a proteção à família e o 
crescimento da responsabilidade da família 
na proteção social se explicita pelas con-
dicionalidades do programa, horários dos 

6 NASCIMENTO, Maria Lívia do; CUNHA, Fabiana Lopes da; VI-
CENTE, Laila Maria Domith. “A Desqualificação da Família Pobre como 
Prática de Criminalização da Pobreza” In Psicologia Política 14 (7), 2008.

7 CRONEMBERGER, Izabel Herica Gomes M.; TEIXEIRA, Solange 
Maria. FAMÍLIAS VULNERÁVEIS como expressão da questão social, à luz 
da política de assistência social In Revista Informe Economico. Ano 1, n. 1, 
ago. 2013. p. 22.

serviços de Educação, Saúde e de Assistên-
cia Social e suas requisições como reuniões, 
atendimentos individualizados, visitas domi-
ciliares, geralmente, em horário comercial 
em que grande parte das mulheres está no 
trabalho, além da qualidade dos serviços pú-
blicos e as condições de acesso que reforçam 
as suas responsabilidades e a sobrecarregam 
com novos deveres.8

Esse quadro é ainda mais grave em relação às 
mulheres que, tendo muitas vezes que assumir 
sozinhas o ônus da criação de crianças, são cul-
pabilizadas quando não conseguem proporcio-
nar todo o cuidado que se julga necessário:

Fatores que dificultam o exercício da ma-
ternidade, tais como a pobreza e a falta de 
suporte conjugal, comunitário ou social, em 
especial às mulheres chefes de família, não 
remetem à estrutura social desigual e sexis-
ta imposta pela ordem capitalista patriarcal. 
A impossibilidade de cumprir com a “mater-
nidade normativa” é atribuída a uma falha 
individual, descolada do contexto histórico e 
social que a produziu.9 

A existência de acolhimentos com base em de-
núncias genéricas sem comprovação e que pos-
teriormente têm justificativas encontradas se 
assemelha a situações de  prova ilícita com des-
coberta posterior de motivos. Quando se invade 
a privacidade de uma família, busca-se reforçar a 
ação ao apontar motivos para o acolhimento:

Assim, as famílias que têm os filhos afasta-
dos de sua convivência passam a ter a vida 
esquadrinhada, na busca por falhas que te-
nham cometido e para encontrar nelas o 
conjunto de fatores de risco que indiquem e 
comprovem sua incapacidade de cuidar de 
crianças. Os profissionais identificam essa fa-

8 TEIXEIRA, Solange Maria. A família na trajetória do sistema de 
proteção social brasileiro: do enfoque difuso à centralidade na política de 
Assistência Social Emancipação, Ponta Grossa, 10(2): 535-549, 2010, p. 547.

9 NARVAZ, Martha Giudice; KOLLER, Silvia Helena. Famílias e 
patriarcado: da prescrição normativa à subversão criativa In Psicol. Soc. 
vol.18 no.1 Porto Alegre Jan./Apr. 2006. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S0102-71822006000100007
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mília incapaz, capturam-na, cercam-na com 
orientações, advertências, vigilâncias, condi-
cionalidades. Ouvem essas pessoas em seus 
locais de trabalho e buscam os tropeços e as 
confissões que poderão confirmar sua condi-
ção de incapaz.10

Utiliza-se a noção de risco para essa tentativa de im-
posição de padrões de família, o que gera a exigên-
cia de cuidados, que muitas vezes são impossíveis 
de atingir, e que não necessariamente são mais ade-
quados para as crianças, supostamente protegidas:

Se, para os códigos de menores, a lógica da si-
tuação irregular, dos menores abandonados 
ou delinquentes, era um motivo autorizador 
para a intervenção estatal, o ECA disciplina 
a situação de risco. O novo sistema jurídico 
infantojuvenil dispõe que crianças e adoles-
centes podem estar em risco pela conduta 
dos pais ou responsáveis, do Estado e pela 
própria conduta (ato infracional). Essa ideia 
de risco vai sendo tecida nas práticas sociais 
como uma preocupação do governo dos cor-
pos. Assim, se uma população é classificada 
como em estado de risco, os dispositivos es-
tatais de vigilância e controle passam a ob-
servar esses indivíduos, podendo atuar na 
intervenção, judicializando suas vidas. Dessa 
forma, constata-se que, apesar da mudança 
legislativa, os estigmas sociais permanecem 
nas práticas jurídico-sociais.11

Mas a noção de risco se refere exclusivamente às 
crianças, excluindo do conceito a existência de 
risco para a família toda. Não apenas a família 
gera o risco à criança, mas ela própria está em ris-
co, o que muitas vezes é esquecido pela lógica de 
culpabilizá-la exclusivamente:

10 CÓRDOVA, Mara Fernanda; BONAMIGO, Irme Salete. Filhos 
afastados de suas famílias: ações e concepções dos profissionais In Polis e 
Psique , Vol . 2 , n. 1 , 2012, p. 153.

11 SOUZA, Michele Maria Brito da Ponte. Pobreza e Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes na Cidade de Belém. UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARÁ. Belem 2018, p. 41-42.

Muitas famílias são as vítimas primeiras da 
negligência, do abandono. Estão inscritas 
em um processo de exclusão social que as 
empurra para a marginalidade e para todo 
um contexto de violação de direitos, as-
pectos que não estão restritos à criança e 
ao adolescente, mas se estendem a todo o 
grupo familiar. Nessa condição, é possível 
entender a dificuldade em atender ao pa-
drão social de cuidado e atenção às crianças 
e aos adolescentes, especialmente quando 
as políticas sociais não oferecem o apoio 
para preencher as lacunas do processo de 
exclusão social. Os fenômenos do abando-
no, da negligência e outras violências estão 
permeados, muitas vezes, pela situação es-
trutural da vida das pessoas. Sobre a família 
pobre está o olhar observador dos profissio-
nais que intervêm e formam sobre ela um 
campo de controle e vigilância.12

Em entrevistas realizadas com famílias que tem 
suas crianças acolhidas:

Constatou-se que a inclusão das famílias em 
programas de assistência social é mínima. 
Muitas comentaram que procuraram aces-
sar os programas, mas não conseguiram se 
inserir. Os critérios de inclusão não ficam 
claros para as famílias. Para elas, parece que 
não conseguem cumprir as exigências e não 
sabem explicar o que acontece. Geralmente 
desistem. As orientações que recebem de-
notam ser bem precárias. Uma mãe entre-
vistada informou que lhe foi indicada a ne-
cessidade de acompanhamento psicológico 
e psiquiátrico para poder efetuar o desaco-
lhimento da filha. Todavia, enfatizou dificul-
dades para cumprir tal orientação diante da 
grande demanda existente para encaminha-
mentos dessa natureza e da falta de profis-
sionais especializados.13

12 CÓRDOVA, Mara Fernanda; BONAMIGO, Irme Salete. Filhos 
afastados de suas famílias: ações e concepções dos profissionais In Polis e 
Psique , Vol . 2 , n. 1 , 2012, p. 143.

13 FÁVERO, Eunice Teresinha; VITALE, Maria Amália Faller; BAPTIS-
TA, Myriamm Veras (orgs.). Famílias de crianças e adolescentes abrigados : 
quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam. São Paulo : Paulus, 
2008, p. 139/40.
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Ainda que a pobreza não seja fator suficiente, ela 
acaba sendo utilizada de forma sub-reptícia. O 
uso indiscriminado da desnutrição (sem avaliação 
médica correspondente) como fator de afasta-
mento das crianças, a situação das casas (falta de 
cômodos, materiais precários, falta de banheiros 
etc.) como fator de impossibilidade da convivên-
cia, o abandono das crianças durante a jornada 
de trabalho dos pais na falta de creches ou escolas 
integrais, precariedade das roupas. Esses motivos, 
frequentemente encontrados em processos de 
suspensão ou perda de poder familiar, podem ser 
dissociados da falta de recursos materiais?

Em pesquisa realizada em 2004, o IPEA constatou 
a importância da falta de recursos materiais nas 
ações de acolhimento familiar:

Entre os principais motivos do abrigamento 
das crianças e dos adolescentes pesquisa-
dos estão a carência de recursos materiais 
da família (24,1%); o abandono pelos pais 
ou responsáveis (18,8%); a violência domés-
tica (11,6%); a dependência química de pais 
ou responsáveis (11,3%); a vivência de rua 
(7,0%); a orfandade (5,2%); a prisão dos pais 
ou responsáveis (3,5%) e o abuso sexual pra-
ticado pelos pais ou responsáveis (3,3%).14

Nesse sentido, levantamento realizado a partir 
das inspeções realizadas pelos promotores de 
justiça em abrigos e casas-lares apontou também 
que a carência de recursos materiais é causa de 
acolhimento em 21% a 32% dos casos15. Isso sem 
contar com outras expressões que podem estar 
ocultando a pobreza como a negligência.

Ao evitar usar a pobreza como fator determinan-
te do afastamento, mas apontar aspectos laterais 

14 BRASIL IPEA. O perfil da criança e do adolescente nos abrigos 
pesquisados. 2004. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bits-
tream/11058/3050/4/Livro_cap.%202

15 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. R e -
latório da Infância e Juventude – Resolução nº 71/2011: Um olhar mais 
atento aos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no País 
. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2013. Disponível em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/
Res_71_VOLUME_1_WEB_.PDF

diretamente ligados a ela, é possível que se esteja 
ocultando os reais motivos de verificação da in-
capacidade das famílias propiciarem o cuidado e 
afeto julgados necessários.

Nesse caso, estaríamos diante de uma discrimina-
ção contra crianças e adolescentes  pobres que não 
podem ter acesso ao seu direito à convivência fami-
liar e comunitária de forma plena por terem nasci-
do em famílias com menos recursos materiais.

RISCOS DENTRO DE CASA, 
RISCOS FORA DE CASA

É importante que haja uma análise honesta que 
também pese os riscos que eventual acolhimento 
possa trazer às crianças. Esses riscos podem ser 
bastante reais: falhas nas políticas de assistên-
cia social têm deixado crianças passando a noi-
te sem vaga no acolhimento16, existem casos de 
abuso sexual e violência física em acolhimento 
familiar e institucional, como em outras políticas 
e ambientes. Esses exemplos são dados não para 
desqualificar o acolhimento como medida neces-
sária, mas para que a banalização do afastamento 
do lar não coloque crianças em situações de risco 
maiores do que dentro de suas famílias. Não se 
pode demonizar a família natural esperando que 
o acolhimento seja um lugar isento de problemas 
e irregularidades que podem prejudicar as crian-
ças, havendo a necessidade dessa política ser 
constantemente avaliada.

A lei nº 13.655 de 2018 trouxe a necessidade de 
decisões, tanto administrativas quanto judiciais, 
considerarem as consequências práticas da de-
cisão e não apenas valores jurídicos abstratos, 
argumentando a respeito das alternativas exis-
tentes, bem como a respeito da necessidade e 
adequação da medida. A lei foi pensada para 
avaliação do impacto econômico das decisões, 

16 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noti-
cia/2019/04/09/sem-vagas-em-abrigos-criancas-em-situacao-de-aban-
dono-passam-noites-dentro-de-vans.ghtml
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mas pode ser útil para a análise de direitos das 
crianças.

Um acolhimento que se justifica em uma su-
posta desnutrição, muitas vezes erroneamente 
‘diagnosticada’ por profissionais fora da saúde, 
pode levar uma criança a um acolhimento que a 
exponha a violência física, por exemplo. Encarar 
de maneira realista a situação de acolhimentos 
familiares e institucionais e a real situação das fa-
mílias, especialmente as mais pobres, é dever de 
todos os integrantes do sistema de garantia dos 
direitos das crianças.

Justificar uma medida excepcional como a des-
tituição do poder familiar em um valor jurídico 
abstrato como o “melhor interesse da criança” é 
extremamente temerário, ainda mais com a difi-
culdade em estabelecer qual seria esse interesse. 
Seria o interesse dos pais? O interesse da família? 
Ou o interesse dos envolvidos no processo sendo 
projetado e justificado? Como conhecer o interes-
se da criança que não consegue se expressar?

Além disso, a decisão deve considerar como o 
afastamento, ainda que provisório, pode afetar 
justamente a relação que se quer fortalecer: “O 
acolhimento institucional é uma medida que 
envolve uma série de paradoxos uma vez que 
exclui para incluir, retirando a criança e o ado-
lescente da família para promover posterior-
mente a sua reintegração.”17 

VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS 
MAIS POBRES E VIGILÂNCIA

Alguns conceitos trabalhados no âmbito do Direito 
Penal podem auxiliar a compreensão a respeito da 
vigilância e da ação estatal sobre famílias pobres.

17 MOREIRA, Maria Ignez Costa et all. Relatório Final de Pesquisa: 
o impacto das medidas protetivas previstas pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente nos sistemas familiares. FAPEMIG PUC Minas: Belo Horizonte, 
2011, p. 84.

Não se está criticando esforços de prevenção à 
violência e ao abuso contra crianças e adolescen-
tes em ambiente familiar, mas se está colocando 
o debate a respeito de ‘pequenas irregularidades’ 
que só são descobertas e geram afastamento da 
convivência porque algumas camadas da popu-
lação são mais vigiadas que outras.

Assim, o conceito de vulnerabilidade ao sistema 
penal trabalhado por Eugenio Raul Zaffaroni per-
mite compreender que os abusos não são neces-
sariamente mais frequentes entre família pobres, 
mas que essas famílias são mais vulneráveis à 
intervenção estatal: “É o grau  de vulnerabilidade 
ao sistema penal que decide a seleção e não o 
cometimento do injusto, porque há muitíssimos 
mais injustos penais iguais e piores que deixam o 
sistema penal indiferente.”18

Assim como o sistema penal, há maior atenção a 
famílias de determinados grupos sociais, mino-
rias ou classe:

A posição ou estado de vulnerabilidade é 
predominantemente social (condicionada 
socialmente) e consiste no grau de risco ou 
perigo que a pessoa corre só por pertencer a 
uma classe, grupo, estrato social, minoria, etc., 
sempre mais ou menos amplo, como também 
por se encaixar em um estereótipo, devido às 
características que a pessoa recebeu.19 

Assim, certas famílias são analisadas, escrutina-
das e vigiadas enquanto outras passam ao largo 
desse controle:

As representações negativas sobre as famílias 
cujos filhos e filhas formavam a “clientela” da 
assistência social foram parte estratégica das 
políticas de atendimento à infância no Brasil 
até muito recentemente. A concepção do que 

18 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Zaffaroni, Eugenio Raul. Em busca 
das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal.Rio de Ja-
neiro: Revan 2001, p. 268.

19 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Zaffaroni, Eugenio Raul. Em busca 
das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal.Rio de Ja-
neiro: Revan 2001, p. 270.
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se considerava como “disfunção familiar” e 
“famílias desestruturadas”, por exemplo, era  
justificada pela “indiferença” e pela “insensi-
bilidade” de mães que buscavam, por meio 
da assistência social, a colocação dos seus 
filhos e filhas em instituições corretivas/edu-
cacionais fechadas, sob a tutela do Estado. A 
desqualificação das famílias pobres, tratadas 
como incapazes, ofereceu sustentação ideo-
lógica às práticas sociais. Assim, modificar o 
lugar das famílias nas políticas públicas e in-
tervenções tem-se constituído um desafio. 20

Diversos profissionais são chamados a observar e 
normalizar os comportamentos das famílias mais 
vulneráveis a essa ingerência:

Historicamente, podemos acompanhar como 
os profissionais foram conclamados a intervir 
nas famílias, na busca de corrigir comporta-
mentos que pudessem significar risco para 
as crianças e os adolescentes; e isso ocorreu 
por meio de uma aliança formada entre as ins-
tâncias jurídicas e um corpo técnico ligado ao 
social, que alcançou o poder para adentrar no 
íntimo das famílias e classificar, dirigir e deci-
dir sobre a vida dos seus membros.21

Nesse aspecto, se relaciona com a análise que 
Wacquant faz sobre a ausência de Estado prove-
dor e o excesso de Estado punitivo:

Este Estado centauro, guiado por uma cabe-
ça liberal montada sobre o corpo autoritaris-
ta, aplica a doutrina do “laissez faire, laissez 
passer” a montante em relação às desigual-
dades sociais, mas mostra-se brutamente 
paternalista a jusante  no momento em que 
trata de administrar suas consequências.22

DIFICULDADE NO ACESSO À JUSTIÇA

20 FÁVERO, Eunice Teresinha; VITALE, Maria Amália Faller; BAPTIS-
TA, Myriamm Veras (orgs.). Famílias de crianças e adolescentes abrigados : 
quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam. São Paulo : Paulus, 
2008, p. 14.

21 CÓRDOVA, Mara Fernanda; BONAMIGO, Irme Salete. Filhos 
afastados de suas famílias: ações e concepções dos profissionais In Polis e 
Psique , Vol . 2 , n. 1 , 2012, p. 142.

22 WACQUANT. Loic.Punir os pobres. Revan, 2003, p. 20-21.

Diversas são as barreiras das famílias mais pobres 
no acesso a uma defesa plena e à justiça. Além 
das limitações de recursos financeiros, alguns li-
tigantes, no caso as famílias pobres, tem pouca 
aptidão para conhecer seus direitos, menor pos-
sibilidade de relações informais com os membros 
da instância decisória, menos acesso a planeja-
mento e a estratégias para a vitória.23

Há uma dificuldade constante no acesso à lin-
guagem utilizada, não apenas pelos atores do 
sistema de justiça, mas também pelos integran-
tes do sistema de garantias como funcionários 
dos CRAS. A baixa compreensão sobre as ações 
a serem tomadas pela família podem prejudicar 
o fortalecimento dos vínculos. Conforme aponta 
pesquisa realizada com entrevistas a famílias que 
têm suas crianças acolhidas:

As famílias revelam ter poucas informações 
sobre o significado da medida de proteção 
abrigo e os desdobramentos de um abriga-
mento. É nítido o seu receio de que o juiz não 
acredite que possuam condições de cuidar 
de seus filhos, netos, sobrinhos. Nota-se, pe-
las respostas, que o Judiciário por vezes pare-
ce exigir mudanças sem buscar compreender 
ou pensar junto com elas o que é viável a par-
tir de sua realidade. Revela-se uma posição 
de subalternidade das famílias em relação a 
essa instituição. Fica-se com a sensação de 
que somente após o abrigamento é que as 
famílias vão se dando conta do quanto estão 
à mercê de uma decisão judicial. Muitas de-
monstram medo de não mais conseguirem 
ter os filhos de volta. Alguns relatos retratam 
o quanto o Judiciário pode estar distante da 
realidade socioeconômica e cultural das fa-
mílias, fazendo, às vezes, exigências incom-
patíveis com a situação em que vivem.24

23 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso a justiça. Sergio 
Antonio Fabris: Porto Alegre, 1998.

24 FÁVERO, Eunice Teresinha; VITALE, Maria Amália Faller; BAPTIS-
TA, Myriamm Veras (orgs.). Famílias de crianças e adolescentes abrigados : 
quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam. São Paulo : Paulus, 
2008, p. 138.
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Segundo o ponto de vista delas, quase 20% en-
tende que o necessário para o desabrigamento 
das crianças é que o Judiciário acredite que eles 
têm condições de cuidar.25

A própria definição das metas muitas vezes é fei-
ta de maneira totalmente descolada da realidade 
da maioria da população pobre e sem a partici-
pação efetiva da família. Há uma dose de subje-
tivismo, julgamento e moralismo arraigados de 
preconceitos em muitas ocasiões. A utilização de 
modelos ideais de paternidade e maternidade 
que nunca se podem cumprir na prática ou ava-
liações negativas sobre modos de ser não deve-
riam prejudicar a análise.

O viés menorista fez com que a existência de pro-
cedimentos verificatórios fosse displicente com o 
direito à defesa da família. O acesso a um advoga-
do ou defensor público é essencial para garantir 
que o ponto de vista dessa família também seja 
considerado, para que essas pessoas participem 
ativamente de uma ação que terá enorme impac-
to na vida de todos.

FALHAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Algumas falhas que parecem dos pais podem ser 
consequência de deficiências nas políticas públi-
cas. O abandono de crianças sozinhas em casa 
pode ser falha no sistema educacional, que mui-
tas vezes não permite o acesso em tempo integral 
na educação infantil e no ensino fundamental. 
Nesse sentido é importante a reflexão a respeito 
do tratamento individualista que se dá a esse tipo 
de problema visto apenas como da família.

Políticas de transferência de renda e segurança ali-
mentar também podem evitar acolhimentos, bem 
como políticas habitacionais mais amplas. Em re-
lação ao perfil de famílias com crianças acolhidas:

25 FÁVERO, Eunice Teresinha; VITALE, Maria Amália Faller; BAPTIS-
TA, Myriamm Veras (orgs.). Famílias de crianças e adolescentes abrigados : 
quem são, como vivem, o que pensam, o que desejam. São Paulo : Paulus, 
2008, p. 39.

No que se refere à moradia, não foram lo-
calizadas informações sobre 49 (41%) das 
pessoas destituídas do poder familiar. Em 
relação a outras 49, verificaram-se diferen-
tes condições, mas todas, de alguma ma-
neira, revelam situações precárias, fora de 
padrões que definem a moradia adequada: 
10 (8%) usavam como morada (ou pernoite) 
abrigos públicos; 5 (4%) moravam em barra-
co de madeira; expressivo percentual cons-
titui-se de pais/mães que estavam cumprin-
do pena em unidades do sistema prisional 
(11 – 9%); outras 23 pessoas (19%) viviam 
em situação de rua, portanto, sem espaço 
de acolhida que garantisse alguma digni-
dade. Quinze pessoas (12%) moravam em 
casa construída em alvenaria, todavia sem 
informações sobre a qualidade e dimensões 
da construção, e condições socioterritoriais. 
Em relação a oito (7%), a resposta não foi re-
gistrada pela pesquisa.26

Uma das políticas públicas que pode ser indicada 
como deficiente em diversas famílias com crian-
ças acolhidas é a política de emprego e renda:

O trabalho inexiste ou existe precariamente 
na vida da maioria das pessoas que perdem 
o poder familiar. As informações coletadas 
revelam que 24 (20%) delas não exerciam 
nenhuma atividade de trabalho, nem mes-
mo as quatro que tinham alguma qualifica-
ção profissional. Outras 32 (26%) realizavam 
trabalho informal; destas, 22 (18%) traba-
lhavam eventualmente e apenas 10 (8%) o 
faziam com alguma regularidade. Onze (9%) 
dessas pessoas estavam em reclusão, cum-
prindo pena no sistema prisional, portanto, 
numa condição que interfere diretamente na 
possibilidade de acesso ao trabalho. Outras 
quatro (3%) cuidavam da casa e/ou de outros 
filhos, sem inserção em atividade laborativa 
remunerada. Apenas 12 (10%) estavam inse-

26 FAVERO, Eunice Teresinha (coord.). Relatorio Final - Pesquisa II 
Realidade Social, Direitos e perda do poder familiar: desproteção social x 
direito à convivência familiar e comunitária, p. 72.
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ridas no trabalho formal, todavia exerciam 
ocupações com baixos rendimentos.27

Alguns limites de condições materiais são classifi-
cados como negligência:

O sistema normaliza uma série de cuidados 
parentais e impõe medidas protetivas da pro-
le em situação de risco, disciplinando os pais 
por não ofertarem a seus filhos os cuidados 
estabelecidos como necessários ao seu ple-
no desenvolvimento biopsicossocial com a 
destituição temporária ou definitiva do po-
der familiar. Na prática, há um modelo de 
cuidar instituído que está sendo valorizado e 
que orienta o agir da rede de proteção. Den-
tro dos espaços de acolhimento, são oferta-
dos às crianças e aos adolescentes os apor-
tes que se estabelecem como essenciais para 
a sua fase de desenvolvimento, como horá-
rios para comer, dormir, brincar, com edu-
cação formal em escolas fora da instituição. 
Em suma, quando a conduta dos pais não 
está de acordo com as normas de proteção 
instituídas, com o modelo de proteção, sua 
conduta desviante é enquadrada no campo 
da negligência.28

Outro risco relevante nessa avaliação é dos va-
lores pessoais que podem levar a classificações 
preconceituosas de outros modos de viver:

Outras formas de organização, que sejam di-
vergentes, são consideradas irregulares. Nes-
te sentido é que mães que deixam os filhos 
aos cuidados de outras pessoas, mães que 
trabalham na prostituição, mães sem com-
panheiro fixo e mães sob outras situações 
relatadas nos casos estudados são consi-
deradas inaptas para a função de cuidar de 
seus filhos. (...) Os profissionais participantes 
da pesquisa apresentam a concepção de que 
as famílias das crianças e dos adolescen-
tes que foram afastados da convivência se 

27 FAVERO, Eunice Teresinha (coord.). Relatorio Final - Pesquisa II 
Realidade Social, Direitos e perda do poder familiar: desproteção social x 
direito à convivência familiar e comunitária, p. 67.

28 SOUZA, Michele Maria Brito da Ponte. Pobreza e Acolhimento 
Institucional de Crianças e Adolescentes na Cidade de Belém. UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO PARÁ. Belem 2018, p. 48-9.

mostram incapazes na tarefa de cuidar dos 
filhos, e isso em consequência de escolhas 
individuais que tenham feito por modos de 
vida que não condizem com o esperado so-
cialmente para a maternidade/paternidade. 
Estão presentes em suas práticas discursivas 
e não discursivas estigmas e preconceitos 
depositados sobre membros da família, mui-
tas vezes descolados de qualquer reflexão ou 
consideração acerca dos condicionantes his-
tóricos, sociais e culturais que os envolvem.29

No acolhimento institucional se supre de maneira 
pontual algumas deficiências de políticas nas vi-
das das crianças sem se atentar ao caráter episó-
dico e limitado dessa intervenção:

Os  resultados  desse  levantamento  apon-
tam  que  39%  dos  casos   de acolhimento 
aconteceram motivados pela negligência. A 
negligência pode ser caracterizada quando 
os pais/genitores deixam de prover as ne-
cessidades da criança e do adolescente, in-
cluindo o vestuário e a alimentação. Pode-se 
afirmar que as chances de uma família pobre 
agir assim são bem maiores, visto que estão 
mais expostos à vulnerabilidade social. Sen-
do assim, a negligência é apontada como 
razão para o acolhimento e, consequente-
mente, para a destituição do poder familiar. 
Ela está intrinsecamente ligada à sociedade 
vigente  e às condições  estruturais,  pois    
esse   tipo   de    violência    relaciona-se     às   
necessidades     básicas,  como alimentação, 
saúde, moradia, educação, segurança, pro-
fissionalização,  cultura e lazer, necessidades 
que não dependem apenas da família, mas 
também dos poderes públicos, em criar po-
líticas públicas para a população infantoju-
venil e garantir com absoluta prioridade seus 
direitos fundamentais.30

29 CÓRDOVA, Mara Fernanda; BONAMIGO, Irme Salete. Filhos 
afastados de suas famílias: ações e concepções dos profissionais In Polis e 
Psique , Vol . 2 , n. 1 , 2012, p. 153-4.

30 MENDES, Juliana Timóteo Nazareno. Pobreza e acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes In VÉRTICES, Campos dos Goyta-
cazes/RJ, v.20, n.3, p. 352-361, set./dez. 2018 p. 357.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se observar que parte das falhas atribuí-
das exclusivamente às famílias são decorrência 
de limitações impostas por negligências estatais 
e sociais. As famílias  mais pobres ficam mais ex-
postas à ação estatal, sendo mais vulneráveis a 
intervenções e  escrutínios.

As famílias vulnerabilizadas têm menor acesso a 
uma defesa efetiva, o que impede que o ponto de 
vista delas seja considerado pelos órgãos do sis-
tema de garantia dos direitos das crianças.

Ainda que a pobreza não seja declarada como 
fator determinante, ela está presente e as vezes 
oculta em negligência, abandono ou outras su-
postas carências relatadas. Os riscos são sempre 
minimizados fora da família natural, o que leva a 
uma priorização contrária a todo o ordenamento.

O cuidado à perspectiva da família e o acesso 
efetivo à justiça pode permitir que haja a expli-
citação das falhas que não podem ser atribuí-
das exclusivamente a elas, mas que derivem das 
omissões do Estado e da sociedade em relação 
aos direitos das crianças. Ampliar o debate a res-
peito da desconstrução do Estado de bem estar 
social e da sobrecarga das famílias mais pobres 
deve impor um olhar mais contextualizado e me-
nos individualizado. Esconder que é a falta de 
recursos materiais que está gerando a limitação 
ao direito da criança apenas falsifica a situação 
e gera superações impossíveis. A proibição ex-
plicitada no artigo 23 do Estatuto deve balizar as 
ações e avaliações das equipes e dos operadores 
do Direito e não ser uma regra que apenas exige a 
ocultação do peso da pobreza nas ações de des-
tituição de poder familiar.
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: 
ESPAÇOS PARA O PONTO DE VISTA 
DOS PAIS E RESPONSÁVEIS LEGAIS
INSTITUCIONAL HOSTING: SPACES FOR THE POINT OF VIEW 
OF PARENTS AND LEGAL RESPONSIBLES.
Pedro de Souza Fialho1

Resumo: O estudo enfoca o exercício da ampla defesa e do contraditório nas medidas 
de proteção de acolhimento institucional. Atenta à necessidade de deflagração judicial 
específica e estabelecimento do ponto de vista dos pais ou responsáveis legais nos pro-
cessos, através do exercício da defesa. Sustenta a necessidade de superar entendimen-
tos aptos a fragmentar direitos que deveriam ser protegidos pelo próprio processo de 
acolhimento institucional.

Palavras-chave: Medida de proteção. Acolhimento institucional. Ampla defesa. Contraditório.

Abstract: The study focuses on the exercise of full defense and right to adversary procee-
dings at the protection mesures on institucional hosting. Taking into account the need 
for specific judicial arrest and establishment of the point of view of the parents or legal 
guardians in the proceedings, through the exercise of the defense. It supports the need to 
overcome understandings capable of fragmenting rights that should be protected by the 
institutional reception process itself. 

Key words: Protection mesure. Institucional hosting. Full defense. Right to adversary proceedings.

1 Defensor público da Bahia.
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INTRODUÇÃO: O TEMA, A PROPOSTA 
E SUA INVESTIGAÇÃO.

O presente trabalho estuda a medida protetiva de 
acolhimento institucional de crianças e adoles-
centes, no específico do exercício da ampla defe-
sa dentro de seu procedimento, problematizando 
a necessidade de propositura de uma demanda 
judicial própria e decorrente ciência dos pais e 
responsáveis quanto ao feito. Dentro desse cam-
po de exploração, avalia-se a (in)autenticidade de 
alguns modos de aplicação das regras de regência 
da medida protetiva de acolhimento institucional.

A provocação seria: diante do atual tratamento 
legal do tema, há necessidade de promover de-
manda judicial específica para o processamento 
do acolhimento institucional e, como decorrência 
de tanto, dar ciência a pais ou responsáveis para 
exercerem sua defesa no processo?

A investigação tem caráter teórico associado à 
prática de aplicação dos institutos jurídicos, por 
se partilhar visão do direito indissociável da rea-
lidade. Daí se ter como ponto de partida a ava-
liação da dogmática alheio ao dogmatismo corri-
queiro com o qual se marginalizam visões críticas, 
sem encerrar o assunto dentro da simples articu-
lação das categorias jurídicas do texto legal em 
si2. Afinal, direito na ausência do real, é abstração 
a serviço de justificativas inautênticas.

Há análise descritiva e avaliação crítica da dog-
mática do acolhimento institucional e sua apli-
cação, observando a construção doutrinária do 
tema em vista a bibliografia mais comumente 
utilizada e facilmente acessível pela comunidade 
jurídica, optando-se pela exclusão de obras espe-
cificamente voltadas à preparação para concur-
sos públicos.

2 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à 
verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva Jus, 2019, p. 53

Chama especial atenção que das 6 (seis) obras 
voltadas à avaliação do direito da criança e do 
adolescente, 5 (cinco) são os chamados estatutos 
da criança e do adolescente comentados, livros 
cuja metodologia é até certo ponto simplificada, 
com comentários artigo a artigo de uma deter-
minada legislação, em muitas das vezes sem um 
maior aprofundamento e problematização dos 
temas em análise, tudo no intuito de oportunizar 
uma fonte de consulta mais prática, organizando 
compreensões sob forte caráter descritivo.

Não se nega que muitos desses livros possuam 
qualidades e abordem discussões de importân-
cia, contudo, será forçoso reconhecer que para 
fins de análise do acolhimento institucional há 
um déficit de problematização e questionamen-
tos3, para além de uma flagrante dissociação 
quanto a aspectos de caráter fático dentro da 
compreensão das regras estatutárias.

Como esquema de trabalho, o estudo está divi-
dido neste capítulo introdutório, no qual se pre-
tende estabelecer a metodologia empregada, 
seguindo o capítulo com o traçado conceitual e 
assento dogmático do acolhimento institucio-
nal, descrevendo suas etapas e características 
essenciais. No terceiro e quarto capítulos, é deli-
neada exposição analítica e crítica da dogmática 
do acolhimento institucional, observando suas 
variadas fontes de regulamentação. Não se tem 
pretensão de fazer exauriente dimensionamento 
histórico do tema, até pelo objetivo de proceder 
a uma discussão voltada à aplicação das regras 
em estudo, e não o esgotamento de uma revisão 

3 Por escapar a proposta essencial do trabalho, não se pretende 
aprofundar a temática da construção doutrinária dos direitos da crian-
ça e do adolescente na comunidade jurídica, mas não é demais apontar 
que com dados do Ranking Universitário da Folha de São Paulo podem 
ser indicadas como as mais bem avaliadas instituições de ensino jurídico 
da Bahia: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Salvador 
(UNIFACS), Faculdade Baiana de Direito e Gestão, Universidade Católica 
de Salvador (UCSAL) e Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), res-
pectivamente 27ª, 46ª, 77ª, 83ª e 128ª colocadas no ranking nacional. Ob-
servando sua grade curricular, é sintomático que o Direito da Criança e do 
Adolescente não seja disciplina obrigatória em nenhuma delas. https://
ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-cursos/direito/
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bibliográfica meramente descritiva. O quinto tre-
cho aborda a discussão em si, com localização 
específica do problema no contexto das regras 
discutidas, indicativo da compreensão avaliada 
como mais adequada e cotejo com aspectos da 
realidade de fato.

A pretensão é demonstrar que, a despeito de opi-
niões em contrário, a dogmática do acolhimento 
institucional já determina o estabelecimento de 
espaços para instalação do ponto de vista dos pais 
e responsáveis legais sob a forma de defesa, noção 
em total ajuste com peculiaridades de caráter fáti-
co dos vulneráveis a quem se destinam as medidas 
de proteção do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente.

O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SUA 
DOGMÁTICA: ANATOMIA DO ASSUNTO.

Sob o ponto de vista estritamente textual, o aco-
lhimento institucional está inserto como uma das 
medidas de proteção delineadas no Capítulo II do 
Título II da Parte Especial do ECA, com assento 
específico no inc. VII de seu art. 101: é providên-
cia instrumental de garantia a direitos violados ou 
sob ameaça de violação.4

A primeira menção ao acolhimento institucional 
se dá já na definição do direito à convivência fa-
miliar e comunitária, no §1º do art. 19 do ECA. É o 
acolhimento institucional5 instrumento protetivo 
a ser manejado em eventos de crise extrema na 
convivência familiar e comunitária, impondo res-
trições ao exercício do poder familiar6.

4 TAVARES Patrícia Silveira. Medidas de proteção. In: MACIEL, Ká-
tia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adoles-
cente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 769.

5 O escopo do presente estudo é analisar o acolhimento insti-
tucional, mas é de rigor indicar que a seu lado se tem também o acolhi-
mento familiar, medida de proteção de espécie similar, a ser utilizada nos 
mesmos casos extremos mas com desenvolvimento e efetivação fora das 
chamadas entidades de acolhimento ou abrigos.

6 TAVARES Patrícia Silveira. Medidas de proteção. In: MACIEL, Ká-
tia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adoles-

A convivência familiar e comunitária está inserta 
no segmento dos direitos/garantias de caráter 
fundamental, detendo fundamentalidade tanto 
formal quanto material por proteger o sadio de-
senvolvimento da personalidade, e a integridade 
psíquica da criança e do adolescente7. A toda evi-
dência, é via de mão dupla8, atendendo tanto a 
criança ou adolescente, quanto a seus pais, res-
ponsáveis e parentes, posto que a convivência de 
uns é intrínseca e logicamente ligada aos outros.

A gravidade dos eventos a justificar intervenção 
faz do acolhimento institucional integral e asse-
gurado na Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) medida acondicionada nos serviços de 
proteção Social Especial de Alta Complexidade.9

No §1º do art. 101 da norma estatutária estão elen-
cadas as características essenciais do acolhimen-
to institucional, sendo de se destacar seu caráter 
provisório, excepcional e transitório, meio para o 
retorno a convivência familiar, que não implica  de 
privação à liberdade. Visa proteger e regular não 
somente a criança ou adolescente em situação 
de risco, mas o seu próprio núcleo familiar. É ins-
trumento pelo qual se realiza intervenção da rede 
protetiva da criança e do adolescente com vistas 
a debelar evento de crise extrema na convivência 
familiar, sendo utilizável apenas e tão somente 
quando inexistente outra medida aplicável em 
paralelo com o exercício pleno do poder familiar.

Os demais parágrafos do artigo 101 – 2º a 12 º - for-
mulam um panorama geral  da forma de processa-
mento e efetivação da medida de acolhimento ins-

cente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 780

7 LOPES, Emília. Os filhos do estado: a institucionalização de 
crianças e adolescentes à luz do direito fundamental à convivência fami-
liar e comunitária. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2016, p. 169.

8 7 LOPES, Emília. Os filhos do estado: a institucionalização de 
crianças e adolescentes à luz do direito fundamental à convivência fami-
liar e comunitária. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2016, p. 172.

9 MELO, Eduardo Rezende de. Art. 101. In: CURY, Munir; SILVEIRA, 
Mayra; VERONESES, Josiane Rose Petry. Estatuto da criança e do adoles-
cente comentado: comentários jurídicos e sociais. São Paulo: Malheiros, 
2018, p. 703.
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titucional, prevendo a dinâmica das reavaliações, 
a formulação do plano individual de atendimento, 
a necessidade de expedição das guias de acolhi-
mento institucional e o prosseguir face a avaliada 
inadequação de retorno a família de origem.

Também são de importância algumas das dis-
posições constantes do art. 92 e 93 da regra es-
tatutária, a traçar regras para o desempenho das 
atividades das entidades de acolhimento e o pro-
cedimental para acolhimento emergencial, sem 
decisão judicial prévia a determinar a medida.

Mesmo em acolhimentos realizados face situações 
de urgência, não se retira a reserva de jurisdição 
para determinação da medida10, que uma vez ope-
racionalizada deverá ser comunicada ao Juízo da 
Infância e Juventude em 24 (vinte e quatro) horas, 
passar por vista do Ministério Público para avaliar 
possibilidade imediata de reintegração familiar, a 
qual, caso inviável, aciona o proceder comum as 
medidas acolhimento institucional advindas de de-
cisão judicial prévia, na fórmula do §2º do art. 101.

É justamente nos efeitos seguintes a este estágio 
– com acolhimento institucional já efetivado, seja 
com determinação judicial prévia ou referendo 
judicial posterior – que remanesce a discussão do 
presente estudo, a qual se fará de modo mais de-
tido em tópico próprio. No momento, é de rigor 
seguir ao roteiro procedimental hoje delineado 
no texto estatutário.

Com a retirada da criança ou adolescente do con-
vívio familiar, a medida toma forma com expe-
dição de guia própria e início das estratégias de 
mais profunda compreensão do caso pela equipe 
interventora, com formulação do plano individual 
de atendimento – parágrafos 3º a 6º do art. 101 –, 
tudo no intuito de executar estratégias de busca 
pela reinserção familiar através do fortalecimento 
dos vínculos e melhora nas condições justifican-

10 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança  e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 342

tes da intervenção. Frustradas as rotinas para pos-
sibilitar a reintegração à família de origem, cabe a 
equipe de entidade de acolhimento elaborar rela-
tório a ser remetido ao Ministério Público, a quem 
caberá promover ajuizamento de demanda para 
suspensão ou destituição do poder familiar, da 
tutela ou guarda – parágrafos 9º e 10º.

De modo expresso, o procedimental previsto 
após efetivado o acolhimento dialoga com a figu-
ra do juiz, promotor de justiça e equipes interven-
toras somente com a perspectiva de proteção a 
criança ou adolescente envolvida em situação de 
risco. A família de origem, nesse particular colo-
cada como um ente passivo, a receber as inter-
venções positivas no sentido de melhora de suas 
condições, mas sem um papel específico quanto 
ao processo judicial em curso.

As regras do ECA quanto à matéria foram subs-
tancialmente modificadas nos últimos tempos e 
têm destacada influência e orientação do Plano 
Nacional de  Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivên-
cia Familiar e Comunitária, complementando-se 
ainda por regulamentos do Conselho Nacional de 
Justiça e Conselho Nacional do Ministério Públi-
co, sendo de rigor analisar essas normas.

Ainda, mesmo não sendo da pretensão do pre-
sente trabalho investigar profundamente o his-
tórico de construção legislativa, é de importância 
avaliar a evolução das regras postas sob análise 
em razão de suas substanciais alterações ao lon-
go dos últimos tempos.

O TEMPO E AS FONTES QUE REGEM 
O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: DE 
QUANDO E ONDE VIERAM AS REGRAS?

Na redação original do ECA, datada de 1990, o aco-
lhimento institucional ou familiar e seu procedi-
mento de realização se articulava apenas com uma 
regra geral quanto à prevalência da família natural 
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– caput do art. 19 -; definição de princípios das en-
tidades de acolhimento e condição de guardião de 
seu dirigente – art. 9211 -; autorização para acolhi-
mento emergencial – art. 93, caput –; regra geral 
de aplicação das medidas de proteção - art. 100, 
caput - definição de critérios da medida de prote-
ção de acolhimento – parágrafo único do art. 101.

O capítulo III do Título VI do ECA, ao elencar pro-
cedimentos12 específicos apenas o faz para perda 
ou suspensão do poder familiar – art. 155 a 163 -; 
destituição de tutela – art. 164 -; colocação em fa-
mília substituta – art. 165 a 170 –; apuração de ato 
infracional – art. 171 a 190 –; infiltração de agentes 
de polícia para investigação de crimes contra dig-
nidade sexual – art. 190-A a 190-E -; apuração de 
irregularidade em entidade de atendimento – art. 
191 a 193 -; apuração de infração administrativa – 
art. 194 a 197 -; habilitação de pretendentes à ado-
ção – 197-A a 197-F. Não há previsão de um pro-
cedimento próprio para o desenrolar das medidas 
protetivas de acolhimento institucional.

Toda a definição quanto a possibilidades de aco-
lhimento, sua disciplina e propósitos de aplicação, 
bem como o desenrolar de atos seguintes à retira-
da, remanescia em conjunto sintético de normas a 
articular conceitos genéricos e expressões de forte 
teor principiológico, sem estabelecer um procedi-

11 Na redação originária os hoje chamados programas de acolhi-
mento familiar ou institucional eram chamados programas de abrigo, ao 
longo desse trecho, se fará uso da expressão atual do estatuto – acolhi-
mento – para fazer o debate geral da temática, ainda que se articulando 
com as regras atuais e as já alteradas. Sobre o aperfeiçoamento do texto 
diz a doutrina: A mudança de “abrigo” para acolhimento institucional é 
justificável na medida em que este é o gênero, do qual aquele é espécie, 
sendo as demais: casa de passagem, casa-lar e república todas oferecidas 
e monitoradas pela rede de atendimento municipal. Trata-se de mudan-
ça preconizada pelo Plano Nacional. (CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, 
Paulo Eduardo; ROSSATO, Luciano Alves. Estatuto da criança e do adoles-
cente: comentado artigo por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 357)

12 Não se confundem os conceitos de processo e procedimento, 
cabendo ao último a condição de roteiro  de aplicação das etapas dentro de 
uma determinada demanda judicial, em outros termos: […] procedimento 
é um conjunto de atos organizados tendentes a produção de um ato final. 
Além de uma organização de atos, procedimento define também as diver-
sas posições jurídicas de que os diversos sujeitos do procedimento serão 
titulares. DIDIER JR, Freddie. Curso de direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. Salvador: Jus Podem, 2019, p. 339.

mento específico a seguir. Havia um patente déficit 
de regulamentação no tema.

Quase 10 (dez) anos após a edição e promulgação 
do estatuto, a lei de nº 12.010/09 – Lei Nacional 
de Adoção - inicia processo de reforma no texto 
no tocante à matéria, com substancial acréscimo 
a melhor definir e organizar o acolhimento insti-
tucional. Mais adequado seria chamá-la Lei de 
Convivência Familiar13, já que, em verdade, as al-
terações realizadas restaram por tornar o procedi-
mento de adoção mais rigoroso e estabelecer me-
lhores termos para o acolhimento institucional, 
firmando a tônica de que a colocação em família 
substituta é a última das medidas a ser buscada 
na tutela dos interesses do acolhido.14 Cabe desta-
car suas mudanças artigo a artigo.

Ao art. 19 – regra base da convivência familiar 
e comunitária – foram acrescidos os parágrafos 
primeiro, segundo e terceiro, inaugurando o con-
junto de limitadores temporais das medidas pro-
tetivas de acolhimento, passando a prever a rea-
valiação semestral, prazo máximo de acolhimento 
institucional em até 2 (dois) anos e  prevalência da 
manutenção dos vínculos de origem.

No art. 92 houve reestruturação redacional das 
normas-princípio, tornando expressa a noção de 
reintegração familiar e família extensa, inserindo 
5 (cinco) novos parágrafos a melhor definir res-

13 Não por menos indica o art. 1º da menciona lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista 
para garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e ado-
lescentes, na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de  julho de 1990, 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o A intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do art. 
226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à orientação, 
apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o 
adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, 
demonstrada por decisão judicial fundamentada.

§ 2o Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança e o 
adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, observadas 
as regras e princípios contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na 
Constituição Federal.

14 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 160.
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ponsabilidades e deveres das entidades de aco-
lhimento, com previsão de prazo mínimo para 
remessa de relatório circunstanciado. Ao caput do 
art. 93 se deu nova redação, acrescendo parágrafo 
único para melhor articular o acolhimento emer-
gencial, sem determinação judicial prévia, mas 
vinculado aos critérios e procedimentos decorren-
tes do controle pelo juízo da infância e juventude.

Ao art. 100 foi acrescido parágrafo único, com 12 
(doze) princípios a reger a aplicação das medidas 
específicas de proteção; ao tempo que no art. 101 
houve substituição de seu parágrafo único por 12 
(doze) novos parágrafos, definindo uma espécie 
de procedimento para a tramitação do acolhimen-
to institucional. Destaque-se a inclusão dos instru-
mentos de controle pelo Conselho Nacional de 
Justiça, com expedição da guia de acolhimento, 
além da edição do plano individual de atendimen-
to, definindo de modo expresso o caráter judicial e 
contencioso da medida.

Esse texto passaria por novo aperfeiçoamento 
alguns anos depois, por intermédio das Leis de 
nº 13.257/16 – Estatuto da Primeira Infância - e 
13.509/17. De especial simbologia, a reforma rea-
lizada pelo EPI no caput do art. 19 com retirada 
da estigmatizante15 expressão ambiente livre de 
presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes, bem como o ajuste redacional de 
seu §3º e do inciso IV do art. 101, substituindo a 
expressão orientação e auxílio por proteção, apoio 
e promoção. Há verdadeiro deslocamento concei-

15 Há, contudo, quem credite a mudança a um exercício de hi-
pocrisia, enxerto a revelar a imensa dificuldade de superação dos para-
digmas estigmatizantes e punitivistas com que se avaliam e interpretam 
as questões afetas ao direito da criança e do adolescente. A hipocrisia 
neste País atinge níveis elevados. A Lei 13.257/2016 removeu. Ser direito 
da criança ser criada em ambiente “livre da presença de pessoas depen-
dentes de substâncias entorpecentes”, substituindo por “ambiente que 
garanta  seu desenvolvimento integral”. O que era objetivo se tornou sub-
jetivo. Mais um golpe na adoção, pois, se, antes, filhos de drogados eram 
retirados de sua guarda para serem colocados em famílias substitutas, 
hoje, com essa redação, pode-se interpretar que, mesmo morando com 
drogaditos, o infante está auferindo “desenvolvimento integral”. NUCCI, 
Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado: 
em busca da constituição federal das crianças e dos adolescentes. São 
Paulo: Editora Forense, 2018, p. 80.

tual de uma noção punitiva para uma perspectiva 
protetiva, a observar a questão do uso de entorpe-
centes como tema de saúde pública.

Coube à Lei de nº 13.509/17 proceder ao ajuste nas 
balizas temporais da institucionalização, no intuito 
de acelerar a definição quanto à reinserção familiar 
ou ao início das estratégias de colocação em famí-
lia substituta. Daí vem nova alteração dos parágra-
fos 1º e 2º do art. 19 do ECA, reduzindo o prazo de 
reavaliação de 6 (seis) para 3 (três) meses e o limite 
temporal para permanência do acolhido em enti-
dade de 2 (dois) anos para 18 (dezoito) meses.

Mesmo depois de todo o extenso aperfeiçoamen-
to legislativo da última década, não se estabele-
ceu um procedimento específico para a aplica-
ção e processamento da medida de proteção de 
acolhimento institucional, permanecendo sem 
qualquer acréscimo o Capítulo III do Título VI da 
norma estatutária.

O acervo normativo não remanesce exclusiva-
mente no texto da regra estatutária. Há essencial 
influência de outros instrumentos, sendo de es-
pecial se destacar o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Ado-
lescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 
as Orientações Técnicas dos Conselhos Nacionais 
da Criança e do Adolescente e de Assistência So-
cial, a resolução de nº 71 do CNMP, a Instrução 
Normativa de nº 02 e Provimento de nº 32 do CNJ.

Especial destaque para o Plano Nacional, marco 
de ruptura na cultura de institucionalização a re-
ger a execução das políticas públicas voltadas à 
convivência familiar no Brasil. O documento fo-
menta o fortalecimento das práticas de preserva-
ção dos vínculos familiares e comunitários, com 
preservação do papel do poder público como 
ente a atuar em preservação aos interesses de 
toda a família.16

16 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 355
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O documento é datado do ano de 2006, claramente 
inspira muitas das mudanças que se viriam realizar 
por intermédio da Lei Nacional de Adoção no ano 
de 2010, sistematizando obrigações e ações do sis-
tema de proteção em prioridade à preservação da 
família de origem17, restringindo o pedido de pro-
vidências, preservando a ampla defesa e contra-
ditório, bem como (re)estabelecendo uma melhor 
coordenação e definição nos papeis do Judiciário 
e do Ministério Público.18

Os atos de regulamentação dos Conselhos Nacio-
nais do Ministério Público e da Justiça são editados 
entre os anos de 2010 a 2013, avançam na indicação 
das etapas de atuação de suas carreiras dentro da 
rotina do acolhimento institucional, em última aná-
lise, elucidam e acrescentam ao procedimento esta-
belecido nos parágrafos 2º a 12º do art. 101 do ECA.

A Resolução 71 do CNMP impõe ao promotor zelar 
pelo prazo de reavaliação (art. 3º) e indica pela for-
malização judicial em ação própria para o decorrer 
do acolhimento (art. 4º); a seu turno, o Provimento 
de nº 32 do CNJ estabelece o roteiro de realização 
das chamadas audiências concentradas, ato judi-
cial sugestionado ao Magistrado como momento 
para reavaliar as medidas em curso com participa-
ção dos atores da rede de proteção.

Seja a previsão de uma audiência para reavalia-
ção, com ampla participação dos envolvidos nas 
gestões do acolhimento, ou indicativo pela pro-
positura de ação própria por parte do Ministério 
Público, são noções aferíveis diante de alguns dos 
conceitos e características definidas no texto esta-
tutário, porém, não há especificação minudente e 
com a imperiosidade afeta ao texto legal quanto à 
realização dessas etapas.

17 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Direito funda-
mental a convivência familiar. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo An-
drade. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e 
práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 164

18 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: dou-
trina e jurisprudência. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 87.

Há deslocamento do campo de regulamentação 
específica da matéria, com a lei sendo comple-
mentada por outros instrumentos normativos, 
situação que, se não está vedada, não labora no 
melhor da segurança jurídica.

A legislação sob análise é recente, o ECA é de 1990, 
as alterações da Lei Nacional de Adoção datam de 
2009, ou seja, tem-se em observação uma legisla-
ção com menos de 10 (dez) anos de aplicação por 
parte do sistema de justiça, ainda em franco pro-
cesso de amadurecimento e demandando conti-
nuada avaliação e estudo.

O APERFEIÇOAMENTO DAS 
REGRAS DO ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL: POSICIONANDO 
A REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

O regramento sob análise está em evidenciado pro-
cesso de aperfeiçoamento legislativo, muitas de suas 
conceituações e percepções carecem da formação 
de consensos interpretativos na comunidade jurídi-
ca, e, mesmo, do estabelecimento de regras mais se-
guras e coordenadas com a complexa realidade de 
fatos que se busca regular. Isso se infere não somen-
te da condição temporal das regras avaliadas, cujo  
texto não ultrapassa sequer 1 (uma) década, mas da 
própria noção de incompletude legislativa na defini-
ção de suas etapas e atos judiciais.

A toda evidência, o atual estágio de conformida-
de legislativa de processamento da medida de 
acolhimento institucional previu etapas e atos 
sempre dentro da perspectiva interventora, esta-
belecendo quanto aos pais e responsáveis papel 
passivo e a rigor extraprocessual, resguardando os 
rigorismos e formalidades à avaliação mais grave 
que justifique medidas de ablação do poder fami-
liar – destituição e suspensão.

A família de origem tem definição expressa de 
seus direitos, como se pode notar da garantia do 
contraditório e ampla defesa – parte final do §2º 
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do art. 101 – princípios da intervenção mínima, 
proporcionalidade e atualidade, prevalência da 
família, oitiva obrigatória e participação, todos 
constantes dos incisos VII, VIII, X e XII do art. 100. 
É induvidosa e de especial importância a pers-
pectiva de uma atividade voltada sempre à rein-
tegração familiar como proposta fundamental da 
intervenção, com o escalonamento de etapas e 
atividades aptas a alcançar esse propósito.

A colocação do ponto de vista familiar face o pro-
cesso judicial, contudo, não é estabelecida e con-
figurada de modo minudente. Não se firmou de 
modo expresso um procedimento específico ou 
etapas dentro do procedimento posto, com atos 
determinados e uma programação certa para o 
exercício da ampla defesa e do contraditório. O 
acolhimento institucional termina posicionado 
como a antessala das demandas extremas de sus-
pensão ou destituição do poder familiar, da guar-
da ou da tutela, sendo que a todos esses meios se 
prescreve e reconhece um papel mais ativo da fa-
mília – ali na condição de ré – no sentido de men-
surar a (im)pertinência do afastamento.19

O conjunto normativo aqui indicado não se coor-
dena de modo adequado com características pre-
vistas na definição do próprio acolhimento insti-
tucional, dando azo a produção de compreensões 
inautênticas quanto ao proceder desta medida 
de proteção. O quanto estabelecido de procedi-
mento para a medida protetiva de acolhimento 
institucional, dialogou de modo específico e dire-
to apenas com as perspectivas interventoras que 
buscam debelar a crise na convivência familiar e 
comunitária e tutelar a criança ou adolescente em 
situação de risco.

É essencial avaliar de modo mais detido uma 
conformação procedimental apta a associar a 
perceptiva protetiva ao exercício efetivo da de-

19 D’ANDREA, Giuliano. Temas controvertidos sobre o poder fami-
liar: da impossibilidade de suspensão e destituição do poder familiar de 
pais adolescentes absolutamente incapazes e da restituição do poder

fesa e do contraditório e participação efetiva da 
família de origem nos termos do processo de 
acolhimento institucional.

Como se pretende demonstrar tal perspectiva 
não é fruto de mera compreensão distanciada 
da disciplina específica do tema, ou firmada so-
mente com uma avaliação geral acerca do direi-
to de defesa, ao revés, é de definições específicas 
constantes nos mesmos artigos 93 e 101 do ECA, 
bem como demais regramentos correlatos, que se 
pode perceber a necessidade de processar as me-
didas protetivas de acolhimento institucional por 
meio de ação própria, com consequente citação e 
específico exercício de defesa dos familiares des-
pojados da convivência familiar.

ISOLANDO O PROBLEMA: ENCONTRANDO 
O ESPAÇO DA DEFESA NO PROCESSO.

A caracterização essencial do acolhimento institu-
cional consta no §2º do art. 101 da norma estatu-
tária, com os seguintes elementos: (a) afastamento 
da criança ou adolescente do convívio familiar; (b) 
competência exclusiva da autoridade judiciária; 
(c) deflagração de procedimento judicial conten-
cioso; (d) garantia de ampla defesa e contraditório 
aos pais ou responsáveis legais.

Tais características são comuns a medida decor-
rente de determinação judicial ou operacionali-
zada em caráter de urgência, sem decisão prévia 
do juízo competente, assim, se compreende tanto 
pela parte inicial do próprio §2º - sem prejuízo da 
tomada de medidas emergenciais para proteção 
de vítimas de violência ou abuso sexual –, mas 
também pelo texto do parágrafo único do art. 93, 
a definir que, realizado o afastamento em caráter 
emergencial, será comunicado o Juízo da Infância 
e Juventude, realizada oitiva do Ministério Público 
e avaliação imediata da possibilidade reintegra-
ção familiar. Caso não recomendável a pronta re-
integração haverá encaminhamento a programa 
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de acolhimento familiar, institucional ou família 
substituta, observado o §2º do art. 101 desta Lei.

Toda e qualquer medida de proteção de acolhi-
mento institucional, seja por cumprimento de 
decisão judicial ou decorrente de situação emer-
gencial, está circunscrita às noções elementares 
do §2º do art. 101 do ECA.

Não há maiores controvérsias quanto a reserva de 
jurisdição ou se tratar de evento no qual há afas-
tamento de criança ou adolescente do convívio 
familiar, remanesce discussão e necessidade de 
estudo quanto a seu caráter judicial contencioso e 
extensão da ampla defesa e contraditório dos pais 
ou representantes legais.

É que há quem argumente ser dispensável a pro-
positura de procedimento judicial contencioso, 
por parte do Ministério Público ou legítimo inte-
ressado, como resultado direto do acolhimento 
institucional, nem mesmo se prestando a indicar 
a necessidade de que em tais casos, houvesse 
sequer citação ou qualquer tipo de notificação 
dos pais ou responsáveis para conhecer do feito e 
quanto a ele se manifestar.

Questão que deve ser colocada para fins de 
reflexão consiste em saber se, para a deter-
minação do afastamento da família de ori-
gem, mediante aplicação das medidas de 
acolhimento institucional ou familiar - que, 
como já visto, somente poderá se dar me-
diante ordem judicial -, a lei impõe, à luz do 
disposto no art. 101, §2º, parte final do ECA, a 
imediata instauração, em qualquer hipótese, 
pelo membro do Ministério Público, de pro-
cedimento judicial contencioso.

A resposta deve ser negativa. A deflagração 
imediata deste procedimento somente se 
faz necessária e urgente quanto à vista dos 
elementos apurados, restar verificada a opo-
sição dos pais ou responsáveis legais à apli-
cação da medida, caso em que o membro 
do Parquet deverá estar munido de todas as 
informações necessárias à formação de seu 
convencimento. Frise-se que a lei não fica 

prazo para a instauração deste processo, sen-
do possível e recomendável, ao Ministério Pú-
blico, em não havendo oposição dos pais ao 
acolhimento, aguardar a vinda dos relatórios 
institucionais, a que se refere o §1º do art. 19 
do ECA para, então, avaliar as providências de 
caráter judicial mais adequadas à espécie.20

Em sentido bastante similar, Nucci argumenta que 
a deflagração de procedimento judicial contencio-
so teria como referência as medidas de suspensão 
ou destituição do poder familiar, guarda ou tute-
la21, em avaliação bastante restrita e um tanto des-
contextualizada da regra estatutária.

Sem pretensão de encerrar uma revisão biblio-
gráfica sobre o tema, é sintomático que esta 
controvérsia não seja abordada em boa parte 
dos livros, nos quais o acolhimento institucional 
é abordado com um traçado descritivo de seus 
elementos e características, pouco articuladas 
com o sistema normativo do ECA como um todo 
ou com a perspectiva prática de sua aplicação. 
Assim, nos comentários de Eduardo Rezende 
de Melo22, nos Estatutos da Criança e do Adoles-
cente comentados de Válter Kenji Ishida23, Paulo 
Lépore, Luciano Rossato e Rogério Sanches24 e 
Paulo Henrique Aranda Fuller.25

A compreensão mais adequada do tema seria 
pela propositura de demanda própria para o pro-
cessamento do acolhimento institucional, ou, ao 

20 TAVARES Patrícia Silveira. Medidas de proteção. In: MACIEL, Kátia 
Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: 
aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 788-789.

21 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adoles-
cente comentado: em busca da constituição federal das crianças e dos 
adolescentes. São Paulo: Editora Forense, 2018, p.400.

22 MELO, Eduardo Rezende de. Art. 101. In: CURY, Munir; SILVEIRA, 
Mayra; VERONESES, Josiane Rose Petry. Estatuto da criança e do adolescente 
comentado: comentários jurídicos e sociais. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 691.

23 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: dou-
trina e jurisprudência. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 331 a 337.

24 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 357 a 359

25 FULLER, Paulo Henrique Aranda. Estatuto da criança e do ado-
lescente comentado. São  Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 250.
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menos, formalização de ato para ciência formal 
da medida de proteção, dando espaço ao exercí-
cio da defesa. Assim se observa tanto por justifi-
cantes de ordem dogmática quanto factuais, as 
quais  se passa a abordar.

JUSTIFICANTES DE ORDEM DOGMÁTICA: 
EM BUSCA DA COMPREENSÃO 
ADEQUADA PERDIDA.

O acolhimento institucional pode ser resultado de 
uma decisão judicial – aplicação isolada do art. 
101, inv. VII do ECA -, caso em que a lógica indi-
caria por uma dedução antecedente. Corriqueira-
mente, o legitimado para pedidos de aplicação de 
medida de proteção de acolhimento institucional 
os cumula a busca e apreensão, suspensão ou 
destituição de poder familiar, guarda ou tutela. A 
associação do pedido de medida de proteção a 
outros pedidos termina por ordenar adequada-
mente a judicialização, formando uma deman-
da específica com necessária notificação de réus 
para exercerem defesa.

Distinta é a hipótese dos acolhimentos decorren-
tes de situações emergenciais – aplicação do art. 
93 do ECA – em que a efetivação inicial da retirada 
da criança e do adolescente é alheia a uma deci-
são judicial que a determine. Nessas hipóteses, há 
quem compreenda que, efetivado o acolhimento 
institucional, é de se seguir a expedição de guia de 
acolhimento, sem dedução judicial específica ou 
ato a cientificar pais ou responsáveis legais.

É preciso atentar para o diálogo entre as disposi-
ções afetas ao acolhimento emergencial e o de-
terminado por decisão judicial, com tudo quanto 
disciplinado no §2º do art. 101. Mesmo a medida 
de proteção de acolhimento institucional emer-
gencial  deve tomar curso com a deflagração de 
processo judicial contencioso.

A regra acolhe a possibilidade de medidas emer-
genciais para proteção de vítimas de violência 
ou abuso sexual, inclusive com afastamento do 

agressor da moradia comum – art. 130 –, sendo 
expressa ao indicar que, havendo afastamento 
da criança ou adolescente do convívio familiar, 
tal determinação é de competência exclusiva da 
autoridade judiciária.

Realização da medida de acolhimento por autori-
dade distinta do juiz, deverá ser por este referen-
dada a posteriori, decorrendo de pronto conse-
quência lógica indissociável:

[...] a deflagração, a pedido do Ministério Pú-
blico 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.

Três premissas essenciais se colocam: (1) compe-
tência exclusiva da autoridade judiciária para sua 
determinação; (2) a necessidade de deflagração 
de procedimento contencioso por quem detenha 
legitimidade para tanto; (3) a participação de pais 
ou responsável legal exercendo defesa.

O procedimento de caráter judicial contencio-
so a ser deflagrado pelo Ministério Público ou 
[...] quem tenha legítimo interesse, naturalmen-
te conduz a formação de processo judicial com 
polos opostos – autor e réu –, e exercício regular 
de defesa por meio de conhecimento ao proces-
so (citação) e posterior manifestação defensiva 
(resposta/contestação).

Há partes e um conflito – no caso, entre o legiti-
mado a pleitear o acolhimento e o pai/mãe ou 
responsável de quem foi retirada a criança – ins-
talando-se assim a tônica de litigiosidade, da qual 
inescapável a necessária observação aos meios e 
possibilidades de exercício da defesa.

O caráter contencioso diz com a forma de juris-
dição a ser exercida, em dicotomia a chamada 
jurisdição voluntária. Sem pretender imiscuir na 
controvérsia das características desses tipos de 
jurisdição, na contenciosa se dá trato à disputa 
por partes distintas, instalando-se conflito, lití-
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gio e disputa a ser solucionada por intervenção 
imperativa e substitutiva do Poder Judiciário.  
A instalação de conflito na jurisdição contencio-
sa é característica para a qual há absoluto con-
senso doutrinário26.

Não é pouco que o texto estatutário tenha expres-
so a natureza da jurisdição exercida. Tal destaque 
conduz inafastável caracterização de conflito, liti-
giosidade, tornando indispensável a participação 
de todos os envolvidos para a formação do con-
junto de decisões do processo. É superação do 
paradigma histórico a concentrar sob a figura do 
então chamado “Juiz de menores” amplo poder 
de retirada e entrega de crianças ou adolescentes 
em condição de risco.

Toda medida de proteção de acolhimento institu-
cional, por mais que labore no interesse da crian-
ça ou do adolescente a ser protegido e se volte 
às intervenções em benefício à família de origem, 
instala evidente dissenso entre o exercício do po-
der familiar no aspecto da convivência familiar e 
a restrição a esse direito pela retirada com fins de 
proteção. Se presente a nota da contenciosidade, 
é indispensável a propositura de demanda pró-
pria – deflagrar – por quem detenha o legítimo 
interesse na tutela protetiva.

Nem mesmo a eventual condição de aceite à in-
tervenção por parte da família de origem deve 
orientar a deflagração ou não de demanda pró-
pria. Não há uma única regra no texto estatutário 
que autorize esta compreensão, inexistindo qual-
quer mecânica procedimental a tornar desne-
cessária adequada judicialização de intervenção 
judicial restritiva a direito. Tanto assim o é, que o 
reconhecimento do pedido no processo civil não 
traduz qualquer prescindibilidade de formaliza-
ção da demanda.

26 25   DIDIER JR, Freddie. Curso de direito processual civil, parte 
geral e processo de conhecimento Salvador: Jus Podem, 2019, p. 232.

Acaso houvesse aceite de parte da família de ori-
gem com o afastamento da convivência familiar, 
a moldura jurídica do ECA para tal fato poderia 
vir a ser a concordância com medida de colo-
cação em família substituta, hipótese com pre-
visão na norma estatutária do art. 166, que em 
nada se confunde com tudo quanto delineado 
no art. 102 e parágrafos.

O informe das equipes responsáveis pelo acolhi-
mento emergencial ao Juízo não pode ser com-
preendido como a deflagração da parte de quem 
tenha legítimo interesse. Tanto revelaria sobrepo-
sição do dever de informar do art. 93, com o dever 
de deflagrar procedimento judicial contencioso 
do §2º do art. 101. Importaria também em (com)
fundir os papeis do Conselho Tutelar, agentes res-
ponsáveis pelo acolhimento emergencial, Minis-
tério Público ou legítimo interessado. Acolher tal 
entendimento torna sem sentido a remissão do 
art. 93 ao §2º do art. 101.

É importante destacar que o próprio ECA é cate-
górico em censurar a flexibilização dessas regras 
de regência. Quando autorizando flexibilização 
em procedimentos, com vistas a alcançar maior 
agilidade e efetividade, a norma estatutária o 
fez em expresso, no art. 153, segundo o qual se 
a medida judicial a ser adotada não corresponder 
a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a 
autoridade judiciária poderá investigar os fatos 
e ordenar de ofício as providências necessárias, 
ouvido o Ministério Público. Esta regra se viu aper-
feiçoar com o acréscimo de um parágrafo único 
por intermédio da Lei de nº 12.010/09, passando 
a indicar de modo expresso que o disposto neste 
artigo não se aplica para o fim de afastamento da 
criança ou do adolescente de sua família de ori-
gem e em outros procedimentos necessariamente 
contenciosos.

Dito em outros termos: não bastasse a natureza 
específica das características com que delineada 
a medida de proteção em estudo – processo ju-
dicial contencioso com deflagração de ação pró-
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pria e exercício da ampla defesa –, há previsão 
específica afastando flexibilizações na matéria.

Não é demais indicar que esse raciocínio é aco-
lhido pela Resolução 71/2011 do CNMP – que dis-
põe sobre a atuação dos Membros do Ministério 
Público no acolhimento institucional -, cujo art. 
4º prescreve ao Promotor a necessidade de verifi-
car se estão presentes os elementos mínimos para 
o ajuizamento da ação judicial contenciosa em 
face dos pais ou responsáveis legais quando rece-
bendo vista dos autos judiciais referentes à situa-
ção de crianças e adolescentes acolhidos [...] sem 
que haja ação proposta, reputando tal providencia 
como forma de garantir o direito ao exercício do 
contraditório e ampla defesa, após o afastamento 
da criança ou adolescente do convívio familiar, na 
forma prevista no art. 101, §2º do ECA.

A atuação do Ministério Público se viu coordena-
da a todas as premissas acima indicadas: defla-
gração de demanda específica, quando havendo 
acolhimento sem decisão judicial antecedente, 
como modo de garantir o exercício do contraditó-
rio e da ampla defesa.

Mesmo que se admitisse a hipótese de não defla-
gração de demanda própria, seria essencial com-
preender pela realização de ato para dar ciência 
à parte da formação de um processo judicial de 
acolhimento institucional. Aí como decorrência 
da amplitude de defesa e exercício do contraditó-
rio de que fala a parte final do §2º do art. 101, bem 
como do princípio da oitiva obrigatória e partici-
pação evidenciado no inc. XII do art. 100.

Em sede infraconstitucional, o CPC tem princípios 
expressos nos artigos 7º e 9º a definir, respectiva-
mente, ser assegurada paridade de tratamento 
dentro do processo, bem como proscrever ao juiz 
decisão pautada em fundamento a respeito do qual 
não se  tenha dado às partes oportunidade de se 
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a 
qual deva decidir de ofício. Nem mesmo o inc. I do 
parágrafo único do art. 9º do CPC15 poderia tornar 

admissível o percorrer do feito sem conhecimento 
dos envolvidos, pois tal regra permite tão somente 
uma decisão ao arrepio do conhecimento da parte, 
e não o processamento de todo um feito.

Esse regramento dá contornos de maior eficiên-
cia ao exercício do contraditório como garantia 
da influência e não surpresa, características es-
senciais do CPC vigente desde o ano de 2015. O 
contraditório se remodela da mera garantia for-
mal de bilateralidade em audiência, para a pos-
sibilidade de influência no processo, não basta se 
fazer presente no feito enquanto parte, há de se 
assegurar meios e fórmulas com quem participar 
da formação do convencimento27.

Essas garantias de atuação no processo são prer-
rogativas de caráter fundamental, com específico 
assento constitucional a par do inc. LV do art. 5º 
da CF/88 onde se assegura: aos litigantes, em pro-
cesso judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Há amparo também em previsão da Convenção 
dos Direitos da Criança,28 a indicar nos itens 1 
e 2 de seu artigo 9º, que a separação dos filhos 
de seus pais, contra a vontade deles, terá as se-
guintes características: (1) decisão de autoridade 
competente; (2) possibilidade de revisão judicial; 
(3) necessidade da medida para o superior inte-
resse da criança; (4) possibilidade de participação 
das partes interessadas nas deliberações dando 
os seus pontos de vista.

A adequada avaliação do contexto normativo 
do ECA privilegia o traço excepcional, precário e 
transitório do acolhimento. Nessa visão, dar co-
nhecimento do procedimento de institucionali-

27 BAHIA, Alexandre Melo Franco; JÚNIOR, Humberto Theodoro; 
NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e siste-
matização. São Paulo: Editora Forense, 2016, p. 111 a 156.

28 Assim informa o Decreto 99.710/90 da Presidência da Repúbli-
ca em seu art. 1°: A Convenção sobre os Direitos da Criança, apensa por 
cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente 
como nela se contém.
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zação aos que se veem privados da convivência 
familiar é mola mestra na caracterização siste-
mática da medida, que tem por propostas funda-
mentais a garantia da segurança da criança e do 
adolescente, em conjunto ao fortalecimento dos 
vínculos familiares de origem.

A própria dogmática conduz a necessidade de 
pleno e efetivo conhecimento do processo por 
parte dos familiares, bem como da melhor ade-
quação do processamento da medida através da 
deflagração de uma demanda própria. Mas não 
bastasse a avaliação dessas justificantes de cará-
ter dogmático, é cabível trabalhar também justifi-
cantes de ordem factual a demonstrar a pertinên-
cia de tudo quanto defendido.

JUSTIFICANTES DE ORDEM FACTUAL: 
O GRITO DE ALERTA DA REALIDADE E O 
DIREITO PARA ALÉM DA ABSTRAÇÃO.

Uma intervenção do sistema de justiça, materiali-
zada por meio de um processo judicial, é elemen-
to da realidade que não se encerra em si mesmo, 
nem se comunica apenas com vetores de caráter 
estritamente jurídico. Processos judiciais não são 
apenas abstrações materializadas em folhas de 
papel, ou armazenadas em sistemas eletrônicos, 
eles influem de modo determinante na constru-
ção da história de vida e direcionamento da reali-
dade das pessoas que dele participam.

Estabelecer essa compreensão é tão mais per-
tinente quanto se esteja em discussão a convi-
vência familiar no contexto do acolhimento ins-
titucional, pois a intervenção é paradigmática e 
determinante na modificação das próprias rela-
ções que visa regulamentar.

O acolhimento institucional, ao passo em que 
instala o início de estratégias de fortalecimento e 
melhoria das condições gerais do núcleo familiar 
de origem, estabelece uma espécie de período de 
prova quanto à conduta e ao modo de atuação 
dos pais ou responsáveis legais face a retirada, 

podendo resultar, inclusive, em propositura de 
medidas ainda mais extremas, como a suspensão 
ou destituição do poder familiar, guarda ou tute-
la. Há uma duplicidade de sentidos no proceder 
do acolhimento institucional, a família não é ape-
nas sujeito de estratégias de apoio, mas também 
está sob avaliação do poder público.

Em nada aproveita a uma boa compreensão da 
realidade, estabelecer com pessoas em condição 
de vulnerabilidade, projeções de atuação den-
tro dos parâmetros tradicionais de família, pelos 
quais a relação com os filhos é desenvolvida sem-
pre na convivência isolada de sua moradia e com 
o desempenho e esforço imediato pelo atendi-
mento a todas as necessidades e estabelecimen-
to de todas as condições.

Há famílias que pura e simplesmente não dis-
põem de condições mínimas com que confirmar 
as premissas costumeiras de felicidade, organiza-
ção e proximidade entre seus entes. Para essas, o 
acolhimento é também uma gestão de proteção 
e apoio, e certo está que assim seja por expressa 
previsão da norma estatutária.

É essencial superar uma compreensão vetusta, 
pela qual a atitude de algumas famílias de não 
adotarem de imediato uma busca pela reintegra-
ção familiar seja sinônimo de negligência, aban-
dono, falta de afeto e responsabilidade. Além de 
todas as dificuldades estruturais, a complexida-
de emocional das crises na convivência familiar 
conduzem a internalização de um sentimento de 
culpa, impotência e incompetência, muitas vezes 
associado à compreensão de que as intervenções 
da rede de proteção concedem espaço seguro, 
garantia de escola, direito a saúde, alimentação 
e lazer29, direitos que em algumas situações estão 

29 MOREIRA, Maria Ignez Costa. Os impasses entre o acolhimen-
to institucional e o direito à convivência familiar. Psicologia & Sociedade, 
PUC-MG, Belo Horizonte/MG, vol. 26, n.spe2. 2014. Disponível em <http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822014000600004&script=sci_
abstract&tlng=pt>. Acesso em 28 fev. 2019
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em violação por motivos alheios aos pais ou re-
presentantes legais.

Em um contexto social de desigualdade e déficit 
de cidadania como o brasileiro, não é raro que as 
estratégias advindas do acolhimento institucional 
sejam as primeiras medidas de apoio socioassis-
tencial a acolher núcleos familiares em situação 
de vulnerabilidade. Não são raras as situações em 
que pais aderem às estratégias de retirada como 
forma de debelar crise grave quanto a qual neces-
sitam auxílio, como casos de drogadição, falência 
absoluta das condições materiais ou de mães ví-
timas de violência doméstica. Assim, se naturaliza 
na percepção geral do cidadão vulnerável a ideia 
de que o procedimento no qual está envolvido 
lhe faz um bem, lhe concede um beneplácito, sem 
instalar por automático a consciência de suas 
possíveis consequências mais drásticas.

O acolhimento institucional é a antessala das me-
didas extremas de suspensão ou destituição de 
poder familiar, guarda ou tutela. Nesses procedi-
mentos não remanesce dúvida quanto à necessi-
dade de formalização processual específica, com 
os consequentes meios de notificação para co-
nhecimento por parte dos réus, exercício da de-
fesa e instrução confirmatória de seus elementos.

Estabelecer a importância dos processos desde o 
início é essencial para dotar a intervenção estatal 
de clareza e eficiência. Aqueles a quem se dirige 
a intervenção devem compreendê-la desde seu 
nascedouro. Acaso remanesça somente no mo-
mento de deflagração  das  ações  de  suspensão  
ou  destituição  os  referenciais  de  gravidade  e 
exercício efetivo do ponto de vista dentro do pro-
cesso, se estaria ignorando o intenso efeito do 
tempo sob as relações estabelecidas para com o 
evento de acolhimento.

É absolutamente revelador e sintomático obser-
var pais ou representantes legais que somente 
passam a se manifestar pela reinserção familiar 
e a aderir mais rapidamente às orientações das 

equipes de apoio após serem citados para de-
fenderem-se de ações de suspensão ou destitui-
ção de poder familiar, guarda e tutela. Como tais 
demandas tomam curso em período temporal 
distinto, não raro o desenrolar do acolhimento 
institucional acabar se revelando como elemento 
a artificializar e sedimentar distanciamento emo-
cional e afetivo entre os envolvidos, reféns da in-
compreensão exata da situação vivenciada.

A medida protetiva de acolhimento institucional 
deve incutir nos envolvidos a exata dimensão de 
seus significados dentro das estruturas comuns aos 
processos judiciais. Tais referências não podem es-
tar a cargo das intervenções de caráter socioassis-
tencial da rede de proteção e apoio. O que denota 
a condição de processo é a realização dos atos que 
lhe são próprios por parte de quem diretamente se 
associa a esses elementos: É ao Ministério Público 
e ao legitimado a quem cabe dizer dos justificantes 
da formação de um processo; ao Judiciário cabe a 
condução; à Defesa cabe a orientação jurídica e o 
estabelecimento da perspectiva defensiva.

E não há motivos para avaliar essas colocações 
como forma condescendente ou esvaziada de ju-
ridicidade com que avaliar o tema, pois tal com-
preender dialoga com um dos princípios das medi-
das de proteção, pelo qual vige a responsabilidade 
parental: a intervenção deve ser efetuada de modo 
que os pais assumam seus deveres para com a 
criança e o adolescente. (inc. IX do art. 100 do ECA).

Essas premissas de caráter fático confirmam as 
avaliações expostas quanto a dogmática sob a 
perspectiva de uma efetivação socialmente ade-
quada e relevante do direito em estudo. Não se 
trata apenas de uma perspectiva a melhor se co-
municar com a natureza do processo – do que 
muito se falou na avaliação dogmática – mas 
também, e, talvez, principal modo de compreen-
der o direito plasmado nessas medidas diante da 
realidade das pessoas que pretende regular, e não 
como uma categoria jurídica isolada do mundo.
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Daí a compreensão defendida, pela necessidade 
de dedução judicial específica para aplicação da 
medida de proteção, com consequente ciência 
dos envolvidos através das fórmulas processuais 
próprias, assegurando sua manifestação no pro-
cesso com estabelecimento de seu ponto de vis-
ta. É o modo de cumprir o quanto estabelecido 
pelo ECA, com melhores chances de alcance às 
premissas estatutárias de modificação das condi-
ções de fato dos envolvidos na busca pela melho-
ria da convivência familiar.

CONCLUSÕES: DIREITO QUE NÃO SE 
ENCERRA NO LIMITE DOS TRIBUNAIS.

A investigação do presente trabalho se dirigiu a uma 
compreensão do caráter judicial contencioso do pro-
cedimento pelo qual se dá o afastamento da criança 
ou adolescente do convívio familiar, por meio das 
medidas de proteção de acolhimento institucional, 
tudo como modo de firmar os espaços para o ponto 
de vista dos pais e representantes legais.

De pronto se firmou a compreensão pela convivên-
cia familiar como direito dotado de fundamentali-
dade, titularizado tanto pela criança e adolescen-
te quanto por seus pais ou representantes legais; a 
seu passo, a medida de proteção de acolhimento 
institucional se localiza como de preservação não 
só do acolhido, mas da própria família de origem.30 
Este processo haverá de ser necessariamente con-
tencioso, pautado no contraditório e com espaço 
para estabelecimento da ampla defesa.

Avaliando o acolhimento institucional como even-
to a influir de modo significativo na convivência 
familiar, foi possível observar suas características 
essenciais e fontes de regulamentação, que não se 
esgotam no texto do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, havendo influência do PNFC e OT do CO-

30 CONSELHO NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE; CONSE-
LHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária. Brasília, 2009, p. 69-70.

NANDA e CNAS, bem como Provimento 32, Instru-
ção Normativa 02 e Resolução 07 do CNJ e CNMP.

Daí se nota estar em franco amadurecimento a 
dogmática do tema, que iniciou processo de es-
tabelecimento específico de etapas e atos a par-
tir de 2009, com a Lei Nacional de Adoção, tendo 
passado por alterações de importância ainda no 
ano de 2017. Esse contexto de formação norma-
tiva estabelece a temática como nova, ainda ca-
recendo de melhor análise e experimentação, ca-
minhando para o estabelecimento dos consensos 
na comunidade jurídica. 

A par da ausência de previsão de um procedimen-
to específico foi possível indicar um escalona-
mento de etapas da intervenção, com a necessá-
ria expedição de guia para controle da população 
acolhida, início de trabalho específico para o for-
talecimento dos vínculos e das condições estrutu-
rais visando a reintegração familiar e eventual des-
dobramento pelo afastamento dos poderes afetos 
à condição de pai, mãe ou responsável legal.

Aí se observou a construção de um esquema ge-
ral de processamento no qual, por mais que este-
jam assentadas premissas e estratégias voltadas 
ao retorno a família de origem, vige compreensão 
pela desnecessidade de etapas de dedução judi-
cial específica pelo acolhimento institucional e 
exercício da defesa com posicionamento de pon-
to de vista dos pais ou responsáveis legais den-
tro do processo. Nesse particular, se demonstrou 
como a doutrina dos direitos da criança e do ado-
lescente naturaliza essa compreensão, não con-
trovertendo o tema, ou simplesmente aderindo a 
uma visão inautêntica do regramento.

É o próprio texto normativo que assenta as pre-
missas de necessidade de cientificação e do início 
de um processo para impor a medida de proteção 
restritiva ao exercício da convivência familiar como 
meios essenciais de preservação à ampla defesa, 
ao contraditório e ao caráter contencioso do pro-
cesso. Pensar o oposto é raciocínio dissonante a 
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uma avaliação harmônica de toda a dogmática do 
tema, para além de inautêntico, face elementos 
fáticos e sociais peculiares aos vulneráveis costu-
meiramente envolvidos nessas medidas.

O acolhimento institucional se inclina para uma 
projeção, pretendendo sanar a precarização e de-
terioração da convivência em primeiro momen-
to avaliada como inadequada. Essa estrutura já 
desafia a formatação comum dos processos ju-
diciais, que por costume avaliam fatos já ocorri-
dos ou, ao menos, com alto grau de estabilidade. 
Este é um dos motivos pelos quais tantas cate-
gorias absolutamente elementares do processo 
civil, como propositura de petição inicial e cien-
tificação para integrar o feito, não estão especifi-
camente delineadas dentro de etapas expressa-
mente estabelecidas de um procedimento.

Esvaziar a carga de juridicidade do acolhimento 
institucional, como se este evento se coordenasse 
apenas na perspectiva de promoção e auxílio a fa-
mília e aos acolhidos, opera verdadeira confusão 
conceitual entre a medida de proteção e o exercí-
cio de políticas de caráter socioassistencial, desfo-
cando o papel do próprio sistema de justiça, impe-
dindo seu exato dimensionamento e colocação na 
intervenção estatal. Mecânicas de raciocínio pelas 
quais formam-se meios de proteção fragmentá-
rios, observando apenas uma das vertentes dos 
fatos regulados são extremamente comuns na sis-
temática socioeducativa31, mas também se apre-
sentam no contexto protetivo, onde se impõem 

31 Se, por um lado, os atores do sistema socioeducativo mostram 
convicção ao defender a implementação dos direitos da criança e do ado-
lescente enquanto sujeitos merecedores de proteção integral, por outro, 
não raro defendem, na prática, justamente a violação destes direitos, em 
discurso nitidamente esquizofrênico. BARBOSA, Daniele Rinaldi. Desafios 
da atuação do defensor pública da infância e juventude: divergência de 
discursos entre teoria e prática na seara infracional. In: Temas aprofunda-
dos de defensoria pública volume 2. Salvador: Jus Podvm, 2014, p. 905. 
Como já se teve oportunidade de afirmar anteriormente são situações 
que fomentam um discurso de falta no qual falta um discurso, falecem 
as garantias, se rebaixam direitos. AUTOR. O discurso de bondade das 
autoridades por trás da medida socioeducativa. http://www.justificando.
com/2016/05/04/o-discurso-de-bondade-das-autoridades- por-tras-da-
-medida-socioeducativa/

maiores obstáculos, em razão do viés ainda mais 
demarcado de proteção à criança ou adolescente.

Não é autêntico construir uma idealização da apli-
cação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
como um ato de absoluta bondade, acolhimento 
e beneplácito, ignorando que suas estratégias e 
instrumentos protetivos também possuem a face-
ta de restrição a direitos de terceiros.

Ao tolher espaços de influência e participação dos 
pais ou responsáveis legais há uma interdição da 
construção dialética do melhor interesse da criança 
e do adolescente, que estaria confinada à figura do 
juiz, do promotor de justiça e das equipes da rede 
de proteção. Há uma avaliação contraditória dos 
direitos de acolhidos e seus pais ou responsáveis, 
dando espaço a uma subjetividade inautêntica 
frente a dogmática, credora de uma melhor com-
preensão da realidade, pela qual o judiciário arbitra 
o melhor interesse da criança e do adolescente na 
ausência do ponto de vista da família de origem.

Não estabelecer de modo claro e específico a tôni-
ca de judicialidade e o significado de gravidade das 
medidas de proteção, para além de importar em 
desprestígio ao direito posto, é linha de raciocínio 
que transita da ingenuidade à irresponsabilidade, 
ignorando a necessidade de uma compreensão 
do processo e da própria realidade como um ele-
mento a justificar, orientar e demonstrar sua mais 
adequada conformação.

E não se tem por adequado compreender que 
a família de origem participa do feito através do 
contato com as equipes de intervenção e entida-
des de acolhimento, pois as fórmulas, estratégias 
e avaliações são essencialmente distintas da dinâ-
mica de um processo judicial.

É necessário superar compreensões pautadas 
em excessiva abstração teórica sobre a realidade, 
afastadas de um olhar social e valorativo aos fatos 
que se pretende regular, fomentando uma frag-
mentação da ideia de direitos humanos por uma 
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confiança ingênua no ordenamento jurídico, fo-
mentadora da naturalização da violência concreta 
aos direitos que deveria preservar.32

Tudo isso se coordena ao necessário estabeleci-
mento do significado desses processos na vida dos 
envolvidos, como forma de bem estabelecer sua 
importância e gravidade, projetando seus efeitos, 
contribuindo assim para a melhor compreensão e 
responsabilização dos titulares do poder familiar 
e gestores da convivência familiar. Essa avaliação 
busca se coordenar com um exercício de aplica-
ção do texto legal de modo eficiente na realidade 
dos vulneráveis, evitando percepções idealizadas 
da realidade social, escapando a tendência mun-
dial de criminalização da pobreza e culpabilização 
das vítimas por sua própria exclusão.33

O estudo buscou demonstrar que a própria dog-
mática do acolhimento institucional conduz a 
necessidade de seu processamento por meio de 
uma dedução judicial própria, deflagrada pelo 
Ministério Público ou quem tenha legítimo inte-
resse; disso decorre a necessária formalização da 
relação processual com a ciência dos pais ou res-
ponsáveis legais para exercerem sua defesa, tra-
zendo aos autos o seu ponto de vista. Por se tratar 
de uma visão adequada diante do atual conjunto 
de regras a disciplinar o tema, com diálogo confir-
matório frente a peculiaridades fáticas dos envol-
vidos, é esta a visão que se avalia como autêntica 
para o problema levantado.
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AS IRREGULARIDADES DO EVENTO 
"ADOÇÃO NA PASSARELA", 
PROMOVIDO EM CUIABÁ - MATO 
GROSSO, À LUZ DO PRINCÍPIO DO 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
THE IRREGULARITIES OF THE EVENT “ADOPTION ON THE 
RUNAWAY” PROMOTED IN CUIABÁ – MATO GROSSO IN THE 
LIGHT OF THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD
Gabriela Regina Silva Aguiar1

Resumo: Trata-se de artigo no qual se estuda a adoção não apenas enquanto forma de 
colocação da criança ou do adolescente em família substituta, mas como meio de efeti-
vação do direito constitucional à convivência familiar. Objetivou-se analisar as ações fo-
mentadoras da adoção, principalmente a denominada “Adoção na Passarela”, realizada 
em um Shopping Center em Cuiabá/MT, à luz do ordenamento jurídico brasileiro e do 
princípio do melhor interesse da criança. Por meio de análise documental, procurou-se 
inferir a razão pela qual o evento restou severamente criticado. Ademais, como ponto 
comparativo, foram analisadas campanhas do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e do Estado do Espírito Santo, além da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
que se pautaram no mesmo objetivo, qual seja, estimular a adoção, mas que o alcan-
çaram sem que houvesse desrespeito à dignidade das crianças e dos adolescentes. Em 
suma, apontaram os resultados que não obstante a realidade brasileira revele um certo 
perfil de predileção de adotandos, é perfeitamente viável fomentar a adoção de forma 
consciente por meio de ações que coadunem com os princípios do ordenamento jurídi-
co brasileiro sem que haja a majoração da vulnerabilidade desses sujeitos em peculiar 
condição de desenvolvimento. 

Palavras-chave: Adoção. Melhor interesse da criança. Prioridade absoluta. Proteção 
integral. Adoção na Passarela.

ABSTRACT: It is an article in which the adoption is studied, not only as a way of placing 
the child or adolescent in a substitute family, but as a means of effecting the constitu-

1 Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões 
pela PUC/SP.
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tional right to family coexistence. The purpose of 
this study was to analyze the actions that fostered 
adoption, especially the so-called “Adoption on the 
Runaway” held in a Shopping Center in Cuiabá / 
MT considering the brazilian legal system and the 
principle of the best interests of the child. Through 
documentary analysis, it was tried to infer the rea-
son why the event was severely criticized as well as 
to obtain as comparative campaigns of the Court 
of Justice of the State of São Paulo and of the State 
of Espírito Santo, in addition to the Public Defen-
der of the State of Bahia, with the same objective 
but which they achieved without disrespecting the 
dignity of children and adolescents. In short, the re-
sults indicated that despite the brazilian reality re-
veals a certain profile of predilection for adopters, 
it is perfectly feasible to foster adoption consciou-
sly through actions that comply with the principles 
of the brazilian legal system without increasing the 
vulnerability of these subjects in a peculiar develo-
pmental condition.

KEYWORDS: Adoption. Best interest of the child. Abso-
lut priority. Full protection. Adoption on the Runaway. 

INTRODUÇÃO

Com o advento da Constituição Federal de 1988, 
o ordenamento jurídico sofreu patentes altera-
ções, principalmente no âmbito axiomático, pos-
sibilitando a classificação da nova Carta Magna 
como principiológica. 

Dentre os princípios elencados, restou consagra-
da a doutrina da proteção integral e, a partir da 
ruptura com o antigo modelo da situação irregu-
lar, crianças e adolescentes foram alçados à con-
dição de sujeitos de direitos, lhes sendo destina-
da a prioridade absoluta do Estado.

Enquanto sujeitos em condição peculiar de de-
senvolvimento, o constituinte, galgado nos so-
breprincípios mencionados, elencou um rol não 

exaustivo de direitos que eles titularizariam, den-
tre os quais vale ressaltar a convivência familiar.

A família, seio da sociedade brasileira, goza de es-
pecial proteção do Estado, mas a sua formação 
consoante a jurisprudência pátria pode se dar 
através de diversas formas, sendo uma delas a par-
tir dos laços de afetividade gerados pela adoção.

A adoção, portanto, assume a primordial função 
de originar um novo núcleo familiar, o qual, por 
sua vez, frente à relevância para a sociedade e para 
o Estado, não pode se dar de forma desregrada.

Afora a burocracia inerente ao procedimento, é 
certo que os ditames do Estatuto da Criança e do 
Adolescente devem ser os pilares para a constru-
ção de toda e qualquer relação afetiva materiali-
zada pela adoção.

A realidade brasileira denota a existência de inú-
meras crianças e adolescentes que não possuem 
uma família, tendo vivido grande parte ou toda a 
vida em instituições de acolhimento, as quais fo-
ram postas em tais condições por variáveis razões.

Igualmente, é certo que casais ou indivíduos que 
pretendem adotar existem de igual maneira e, 
galgados nos mais sinceros sentimentos e an-
seios de constituir uma nova família, inserem-se 
nos cadastros de adoção para assumirem o tão 
relevante múnus.

Ocorre que, a despeito disso, as estatísticas do 
Conselho Nacional de Justiça apontam para um 
perfil de predileção dos adotantes, os quais ten-
dem a eleger como filhos crianças de tenra idade, 
sem irmãos, de cor de pele branca e que não este-
jam acometidos por qualquer enfermidade.

A partir de tal filtro, a maioria das crianças e ado-
lescentes hábeis a serem adotados são margina-
lizados, demandando a intervenção estatal com-
binada com a iniciativa de outras instituições para 
que a adoção tardia seja efetivamente realizada.
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O fomento à adoção deve ser realizado ininterrup-
tamente, porém com cautela. A base principioló-
gica do ordenamento jurídico brasileiro, das con-
venções internacionais ratificadas internamente 
e da legislação infraconstitucional, principalmen-
te atinente às crianças e aos adolescentes, asse-
gura que os direitos desses sejam postos a salvo 
de toda forma de negligência e atos degradantes.

Posto isso, é imprescindível que os fins jamais jus-
tifiquem os meios, isto é, o fomento à adoção não 
poderá ser feito de forma desmedida, a qualquer 
custo. A ruptura dos laços familiares biológicos ou 
a simples inexistência deles acentua ainda mais a 
vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes 
cadastrados para serem adotados, o que solida-
riamente deve ser respeitado por toda a socieda-
de em prol da minoração dos efeitos psicológicos 
e da possibilidade de ofertar o mais amplo amor 
àqueles que dele foram tão desprovidos.

O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

A compreensão da gama de direitos enunciada 
pelo Estatuto Menorista predispõe a necessida-
de de se perquirir a paradigmática alteração de 
valores no ordenamento jurídico que originou a 
proteção em comento.

Até o advento da Constituição Federal de 1988, 
vigorava no país o Código de Menores de 1979, o 
qual, em breves comentários, dispunha que o me-
nor era objeto de tutela estatal, sendo passível, 
portanto, a sua judicialização (ZAPATA, 2016, p. 15). 

Assim, no modelo encampado pela doutrina da 
situação irregular disciplinada pelo diploma men-
cionado, havia uma discriminação negativa ope-
rada pelo Juiz de Direito, a quem era concedido o 
poder de, a seu prudente arbítrio, retirar os direi-
tos e garantias dos menores alcançados ao longo 
da história, em verdadeira afronta ao princípio da 
vedação ao retrocesso social (ZAPATA, 2016, p. 16).

Em oposição ao modelo então vigente, a doutrina 
da proteção integral, cujos primórdios encontra-
vam-se na Declaração de Direitos da Criança de 
1959, consagrou-se a partir da Convenção sobre 
os Direitos da Criança de 1989.

A Convenção supracitada, diversamente da De-
claração Universal dos Direitos da Criança, possui 
natureza notadamente coercitiva, não sendo ape-
nas mera diretriz, mas, sim, exigindo o posiciona-
mento de cada Estado-Parte em prol do seu cum-
primento e observância (VERONESE, 2018, p. 31).

Como afirma Paulo Lôbo (2010, p.45) “o princípio 
da proteção integral não é uma recomendação 
ética, mas diretriz determinante nas relações da 
criança e do adolescente com seus pais, com sua 
família, com a sociedade e com o Estado”.

Diante disso, a Carta Republicana rompeu com o 
modelo da situação irregular e o substituiu pela 
doutrina da proteção integral, considerando as 
crianças e os adolescentes não mais como objeto 
de tutela estatal, mas sim como sujeito de direitos.

Instituída a partir do artigo 227 do texto consti-
tucional, a chamada prioridade absoluta traduz 
a primazia dos direitos das crianças e dos ado-
lescentes em confronto com os dos demais inte-
grantes da sociedade, o que se justifica a partir da 
constatação da fragilidade e vulnerabilidade ine-
rentes à tenra idade dos sujeitos em peculiar con-
dição de desenvolvimento (ISHIDA, 2019, p. 23).

A doutrina garantista, com o escopo de assegurar os 
direitos aos menores e que determina que a insti-
tucionalização deles seja a exceção, em inequívoca 
contraposição ao modelo anterior, restou porme-
norizada a partir de 1990 com a edição do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Em total consonância com o Estado Democrático 
de Direito e as diretrizes constitucionais, o Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA) representa 
o estabelecimento de um vasto sistema protetivo 
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que tutela os diversos âmbitos da vida das crian-
ças e dos adolescentes.

Enunciada a base axiológico-normativa que pre-
cede ao direito à convivência familiar e comuni-
tária, cabe-nos debruçar sobre ele a fim de com-
preender a preocupação do constituinte e do 
legislador infraconstitucional em versarem expli-
citamente sobre essa questão.

Afora a previsão expressa da prioridade absoluta 
no caput do artigo 227 da Constituição Federal, 
o texto ainda assegura, dentre outros direitos, a 
convivência familiar e comunitária, a qual é desti-
nado especial capítulo no ECA.

Válter Kenji Ishida (2019, p. 82) conceitua o direito 
à convivência familiar como “direito fundamental 
da criança e adolescente a viver junto à sua família 
natural ou subsidiariamente à sua família extensa”.

Assim, considerando que a família, nos termos do 
artigo 226 da Carta Magna, é a base da socieda-
de e goza de especial proteção do Estado, a Lei 
nº 12.010/2009, ao alterar o ECA, elegeu a família 
natural, aquela originada pelos genitores bioló-
gicos, como prioridade, de modo que apenas es-
gotados os recursos de manutenção nessa ou na 
família extensa – formada pelos demais parentes 
com afinidade ou afetividade – é que será a crian-
ça ou o adolescente inserido em família substitu-
ta através de fundamentada decisão judicial.

Nesse diapasão, o Estatuto Menorista estabelece 
verdadeira escala de primazia, a fim de assegurar 
os direitos da criança e do adolescente, tendo 
sempre como premissa maior a sua proteção in-
tegral, razão pela qual a obediência a determina-
dos critérios se faz necessária para que a medida 
seja  menos danosa psicologicamente.

O artigo 28, §3º do diploma em comento elege 
como critérios o grau de parentesco, por meio do 
qual os parentes próximos à criança ou ao adoles-
cente possuem prioridade, a exemplo de irmãos, 

tios e avós e, apenas se verificada a impossibili-
dade desses, seja pela inadequação do ambiente 
familiar ou do comportamento do próprio paren-
te, é que serão buscadas as pessoas com afinida-
de ou afetividade (ISHIDA, 2019, p. 135).

Essas, por sua vez, são representadas por pessoas 
que possuem bom relacionamento e facilidade 
com a criança e/ou o adolescente, ou até mesmo 
nutrem pelo infante sentimento amoroso, justifi-
cando, portanto, a medida.

Apurada a inexistência de família natural ou exten-
sa ou a impossibilidade dessas pessoas de exer-
cerem o múnus que lhes é conferido, necessário 
se faz buscar alternativas para que a criança ou o 
adolescente recebam a atenção que lhe é devida, 
demandando, assim, a intervenção estatal.

Diante disso, será o Estado incumbido de realizar 
a reinserção em seio familiar, a fim de que sejam 
efetivados os direitos fundamentais da criança 
ou do adolescente à luz dos sobreprincípios da 
prioridade absoluta e da proteção integral, aten-
tando-se, contudo, para o preparo psicológico 
gradativo da medida, bem como para as próprias 
peculiaridades do infante.

Nota-se, por derradeiro, que a partir do rompimen-
to com o pretérito modelo que regia as relações 
menoristas, as crianças e os adolescentes com-
preendidos como sujeitos de direitos são alçados 
como prioridade do Estado Brasileiro, o qual coíbe 
veementemente o desemparo emocional e mate-
rial desses a partir da tentativa de manutenção no 
seio da família natural ou extensa, para excepcio-
nalmente colocá-los em família substituta. 

A ADOÇÃO ENQUANTO FORMA DE 
COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 
E SEU PROCEDIMENTO

Conforme sobredito, o Direito Brasileiro possui a 
tendência de fortalecer os vínculos familiares e 
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a manutenção da criança ou do adolescente no 
seio da família natural ou extensa. Contudo, em 
certos casos, a colocação em família substituta se 
afigura como a melhor medida, tendo como uma 
das opções a adoção.

A respeito leciona Maria Berenice Dias

Deve prevalecer o direito à dignidade e ao de-
senvolvimento integral. Mas infelizmente tais 
valores nem sempre são preservados pela 
família biológica ou extensa. Daí a necessida-
de de intervenção do Estado, colocando-os a 
salvo junto a família substitutas. Afinal, o di-
reito à convivência familiar não está ligado à 
origem biológica da filiação. Não é um dado, 
é uma relação construída no afeto, não deri-
vando de laços de sangue. (DIAS, 2016, p. 53)

A adoção moderna, diferentemente das razões 
do antigo modelo, que visava a assegurar a con-
tinuidade da família ante a impossibilidade da 
pessoa em gerar filhos (RODRIGUES, 2004, p. 335), 
caracteriza-se, segundo Válter Kenji Ishida (2019, 
p. 167) por ser um “instituto predominantemente 
institucional, de ordem pública, onde existe pro-
fundo interesse do Estado na consecução de in-
teresses primordiais de criança e do adolescente”.

A adoção, porém, não pode ser feita por qualquer 
pessoa, tendo o artigo 42 do ECA imposto certas 
restrições. Vale ressaltar que apenas os maiores 
de 18 (dezoito) anos, independentemente do es-
tado civil, e pelo menos 16 (dezesseis) anos mais 
velhos do que o adotando podem figurar como 
adotantes. Contudo, em se tratando de adoção 
conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 
casados civilmente ou mantenham união estável. 

Caso tenha havido o rompimento do vínculo ma-
trimonial ou da união estável, a adoção conjunta 
apenas será viável se houver consenso com re-
lação à guarda e ao regime de visitas bem como 
se o estágio de convivência dos adotantes com o 
adotando tenha se iniciado na constância do pe-

ríodo de convivência e esteja comprovada a exis-
tência de vínculos de afinidade e afetividade.

Ainda, há a vedação à adoção por ascendentes e 
os irmãos do adotando, a qual, por sua vez, não 
é absoluta, visto que o caso concreto deverá ob-
servar o melhor interesse da criança, bem como 
os fins sociais a que o ECA se destina, nos termos 
do artigo 6º do mesmo diploma, argumentação 
utilizada no julgamento do Recurso Especial 
1.448.969/SC, pela 3ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça em 21 de outubro de 2014 de relatoria 
do Ministro Moura Ribeiro (PAIVA, 2018, p. 56).

O Estatuto Menorista ainda prevê, no artigo 45, que 
a adoção depende do consentimento dos pais ou 
do representante legal do adotando, sendo ape-
nas dispensado em se tratando de criança ou 
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou 
tenham sido destituídos do poder familiar. Entre-
tanto, se o adotando for maior de 12 (doze) anos, o 
seu consentimento também será necessário.

De rigor ainda mencionar a imprescindibilidade 
da realização de estágio de convivência – fixado 
em prazos díspares para adoção nacional e in-
ternacional –, período destinado à adaptação do 
adotando aos requerentes do pedido de adoção, 
que possui como finalidade precípua a compro-
vação da compatibilidade entre adotante e ado-
tando (RODRIGUES, 2004, p. 345).

Além do preenchimento dos requisitos supracita-
dos, passível ainda o enfrentamento de vicissitu-
des iniciais pela jurisprudência pátria, a exemplo 
da possibilidade de adoção por casal anaparen-
tal2 (STJ, REsp 1.217.415/RS, j. 19.06.2012, Rel. Min. 
Nancy Andrighi), porém convém a compreensão 
do procedimento de adoção propriamente dito.

O artigo 50 do ECA disciplina o procedimento 
bifásico em questão, de modo que inicialmente 

2  Compreende-se família anaparental como aquela formada 
pela família que possui parentesco, mas sem vínculo de ascendência ou 
descendência, a exemplo dos irmãos. (ISHIDA, 2019, p. 181)
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deve haver uma preparação psicossocial e jurídi-
ca, a inscrição no cadastro de adotantes para que, 
enfim, a adoção se efetive.

A preparação mencionada no dispositivo legal 
tem o escopo de evitar o arrependimento pos-
terior do(s) adotante(s), isto porque a adoção 
requer maturidade e importa na responsabilida-
de para com a vida de outrem, o que demanda 
a intervenção de equipe interprofissional e até 
mesmo o contato com crianças e adolescentes 
em acolhimento familiar ou institucional, a fim de 
ratificar o anseio manifestado, nos termos do §4º 
do artigo supracitado.

Ato contínuo, deverá ser formalizada a intenção, 
confirmada por meio da inscrição no cadastro de 
adotantes, o qual será formado por pessoas ha-
bilitadas à adoção e crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados.

A exegese do artigo 50, §5º determina a criação 
e implementação de cadastros estaduais e nacio-
nais, os quais são atualmente fiscalizados pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo a Re-
solução nº 54/2008 do mesmo órgão regulamen-
tado o cadastro nacional de adoção.

O CNJ, por meio da Resolução mencionada, exige 
para a inclusão no Cadastro Nacional de Adoção 
o trânsito em julgado da ação de destituição do 
poder familiar. A doutrina, representada por Válter 
Kenji Ishida (2019, p. 211), critica a morosidade de-
corrente desta imposição e sugere o deferimento 
da inclusão no referido cadastro desde o início da 
ação de destituição do poder familiar, mais preci-
samente a partir do momento em que restou defe-
rida a tutela de urgência da suspensão.

Superada a etapa do cadastro, a adoção então se 
aperfeiçoaria. Contudo, seria falacioso concluir que 
o procedimento, da forma como restou enuncia-
do, seria simples ou até mesmo célere, a despeito 
da previsão legal para a conclusão do processo de 

adoção ser de 120 (cento e vinte dias), permitida 
uma prorrogação, conforme artigo 48, §10º do ECA.

Em outras palavras, a ação de adoção propria-
mente dita deve ser concluída em no máximo 240 
(duzentos e quarenta) dias, podendo ultrapassar 
o prazo assinalado se houver cumulação de pedi-
dos, a exemplo da destituição de poder familiar, 
mas a norma orientadora não considera a moro-
sidade inerente a uma específica particularida-
de do processo de adoção: a busca pelo contato 
com a família natural ou extensa se não houver 
destituição do poder familiar.

Acerca desse nevrálgico ponto, critica Rodrigo da 
Cunha Pereira:

A raiz do problema está, inclusive, em uma 
interpretação equivocada e preconceituosa 
da lei, no sentido de que deve-se buscar a 
qualquer custo que a criança seja adotada 
pela família extensa, ou seja, pelos seus pa-
rentes. Um verdadeiro culto ao biologismo, 
incentivado equivocadamente inclusive por 
dogmas religiosos. Ainda não temos um Esta-
do verdadeiro laico. Esta procura pelo ado-
tante “preferencial” costuma durar anos 
e, quando é encontrado, na maioria das 
vezes o parente adota não por amor, mas 
por culpa. O consagrado princípio consti-
tucional do melhor interesse da criança 
fica longe do que seria realmente melhor 
para ela. Grande parte dos juízes e mem-
bros do Ministério Público ainda está parali-
sada na ideia de que família é da ordem da 
natureza, e não da cultura, ignorando toda a 
evolução do pensamento psicanalítico e an-
tropológico. Isso por si só já leva o processo a 
atrasar anos. (PEREIRA, 2016) (grifamos)

Infortunadamente, a morosidade no aperfeiçoa-
mento da adoção ainda é somatizada ao perfil 
eleito pelo adotante acerca do adotado, o qual 
muitas vezes não condiz com a realidade brasileira 
das crianças e adolescentes.

Segundo dados do CNJ do ano de 2017, enquan-
to 19,7% dos pretendentes só aceitam crianças 
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que sejam brancas, 66,1% não o são; enquanto 
67% não aceitam adotar irmãos, 61,1% das crian-
ças e adolescentes disponíveis para a adoção 
possuem irmãos. 

Afora isso, 91% dos adotantes só aceitam crianças 
com até 6 (seis) anos de idade, e a realidade de-
monstra que 92% dos habilitados a serem adota-
dos possuem entre 7 (sete) e 17 (dezessete) anos. 
Por fim, 65,6% dos adotantes só aceitam crianças 
sem doença alguma e 25,3% delas possuem pro-
blemas de saúde.

A presente exposição não possui a pretensão de 
esmiuçar a morosidade no processo de adoção, o 
qual certamente não se resume aos dados enun-
ciados, tampouco às causas brevemente expos-
tas, mas, sim, de fornecer um panorama geral da 
realidade da adoção no Brasil bem como de sus-
citar a reflexão acerca das possibilidades de seu 
aprimoramento em prol do melhor interesse das 
crianças e dos adolescentes disponíveis.

A partir da sumária descrição realizada, conclui-se 
pela inequívoca burocratização e morosidade da 
adoção, como dito alhures, mas o alarde se justifica 
na medida em que não apenas se tratam de vidas 
que serão decididas a partir da reinserção social, 
mas principalmente da vida de crianças e adoles-
centes que gozam de especial proteção do Estado, 
demandando, assim, cautela em todas as etapas do 
procedimento e nas ações fomentadoras da ado-
ção, tendo em vista a todo tempo a sua condição de 
sujeito em condição peculiar de desenvolvimento.

AÇÕES PRÓ-ADOÇÃO: FOMENTO 
E EFETIVAÇÃO DA REINSERÇÃO 
DO MENOR EM SEIO FAMILIAR

O Comitê da ONU sobre os Direitos da Crianças, 
apesar de não ser dotado de força vinculante ou 
de natureza judicial, traduz, por meio de reco-
mendações aos Estados, o seu entendimento so-

bre a matéria, explicitada no Comentário Geral nº 
14/2013 acerca do direito da criança:

O Comitê ressalta que o interesse superior da 
criança é um conceito triplo:

(...) c) Uma norma de procedimento: sempre 
que se tenha que tomar uma decisão que 
afete uma criança em concreto, a um grupo 
de crianças em concreto ou as crianças em 
geral, o processo de adoção de decisões 
deve incluir uma estimativa das possíveis re-
percussões (positivas ou negativas) da deci-
são na criança ou nas crianças interessadas 
(PAIVA, 2018, p. 172)

Portanto, toda e qualquer ação que envolver 
crianças e adolescentes, não apenas como desti-
natários finais, mas que reverbere neles direta ou 
indiretamente, deverá atentar-se a seu interesse 
superior, devendo ser realizado verdadeiro estu-
do de seus impactos, positivos e negativos.

Com as ações pró-adoção não haveria de ser di-
ferente, como bem assinalado pelo defensor pú-
blico coordenador auxiliar do Núcleo de Infância 
e Juventude da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo, Daniel Palotti Secco:

Campanhas e medidas de incentivo à adoção de 
crianças e adolescentes fora do perfil tradicional-
mente buscado são fundamentais para modificar 
esse quadro, mas devem sempre se pautar pelo 
respeito à dignidade e à privacidade, evitando-se 
sua exposição.

O fomento à adoção deve ser realizado, mas a fi-
nalidade das campanhas não pode justificar a ne-
gligência com o meio utilizado para sua realização.

As campanhas de incentivo à adoção, principal-
mente no mês de maio, em que se comemora o 
dia nacional da adoção, são diversas, sejam pelo 
meio publicitário ou por instituições engajadas 
em seu sucesso, das quais será ressaltado como 
exemplo a ser seguido as do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do 
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Estado do Espírito Santo e a da Defensoria Públi-
ca do Estado da Bahia.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 
meio da campanha “Adote um Boa-Noite”, parte 
da premissa de que “Um boa-noite é a certeza que 
nunca estamos sozinhos” e expõe dados sobre a 
quantidade de crianças e adolescentes que espe-
ram para ser adotados no Brasil, explicitando de for-
ma didática o passo-a-passo para a adoção, além 
de indicar a ferramenta hábil a encontrar a vara da 
infância e da juventude mais próxima do adotante.

O diferencial da campanha do Tribunal paulista, 
ainda, é a possibilidade de utilizar as redes so-
ciais como forma de divulgar a campanha, através 
do “Adote um post”, o usuário compartilha uma 
das mensagens disponíveis no sítio eletrônico 
da campanha, quais sejam: “O amor é infinito. 
(pode dividir que ele não acaba)”; “A sua idade 
não impede você de adotar. A dele também não 
deveria impedir”; “Um deles pode ser seu filho. 
E nem precisa de exame de DNA pra confirmar”; 
“A cegonha também trabalha com serviços ter-
ceirizados”; “Você vai ser um pai como todos os 
outros. Só não vai poder dizer que trocou as fral-
das dele.”; “Afinidade > DNA” e “Dois seguidores. É 
tudo o que eles gostariam de ter”.

A sensibilização da população foi a ideia central 
dos idealizadores da campanha, de modo que, 
a partir do fornecimento de dados sobre o atual 
perfil dos adotandos e sobre a informação de 
como adotar, o Tribunal do Estado de São Paulo 
conscientiza o destinatário da mensagem para 
que mesmo que não adote efetivamente, ao me-
nos compartilhe a mensagem e distribua o co-
nhecimento adquirido.

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, por meio da campanha “Esperando por 
Você”, lançada em maio de 2017, busca estimular 
a adoção tardia, a adoção de grupos de irmãos 
e daqueles que possuem alguma deficiência ou 
condição especial de saúde. Assim, os adotandos 

que integram a campanha são aqueles que não 
tiveram sucesso tanto nos cadastros nacionais 
quanto internacionais.

Na campanha os candidatos gravam um vídeo se 
expressando de diversas formas – seja falando so-
bre sonhos, sobre o seu cotidiano ou até mesmo 
brincando –, que é disponibilizado no canal do 
YouTube do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Consoante observado pela assistente social 
da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, 
Luciana Lacerda:

A partir do momento em que as crianças e 
adolescentes se expressam nos vídeos, seja 
jogando bola, cantando ou falando sobre 
seus desejos, as pessoas passam a enxer-
gá-las de outra forma. Com empatia. Sem 
aquele velho estereótipo da criança acolhi-
da, triste e sem planos para o futuro.

Por fim, em 2009, a Defensoria Pública do Estado 
da Bahia criou a campanha “Ame e Adote” com o 
propósito de sensibilizar a população em prol da 
adoção de crianças maiores de três anos e ado-
lescentes, atualmente sem família afetiva.

Diversamente do que ocorre com as ações dos 
Tribunais de Justiça mencionados, a ação da 
Defensoria Pública se diferencia na medida em 
que é função desta instituição ser instrumento de 
transformação social, empoderando a população 
hipossuficiente para que a tomada de decisões 
seja feita de forma consciente e esclarecida.

Enquanto meio emancipatório, a Defensoria Pú-
blica ainda estimula a regulamentação de guardas 
e fornece o escopo jurídico para que os responsá-
veis legais de fato passem a exercem esse múnus.

No ano de 2018, a ação cidadã “Ame e Adote” foi 
destaque pela Associação Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos quando a Unidade 
Móvel de Atendimento da Defensoria Pública do 
Estado da Bahia levou a campanha até os mora-
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dores de Inhobim, na zona rural de Vitória da Con-
quista/BA, realizando verdadeira atuação in loco.

O relevo da ação se dá em virtude da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia ter atuado enquanto 
ombudsman, ou seja, no exercício da função de 
procurador dos direitos fundamentais e do inte-
resse do cidadão e da coletividade (ZANETI JR. e 
DIDIER JR., 2019, p. 322).

Frente ao exposto, foi possível deparar-se com 
ações fomentadoras da adoção que, não obstante 
a realidade brasileira acerca do perfil buscado pelos 
adotantes, primaram por fazer uso de meios condi-
zentes com o ordenamento jurídico brasileiro sem 
que houvesse qualquer negligência ou desrespeito 
à dignidade das crianças e dos adolescentes hábeis 
a serem adotados.

OS IMPASSES DA "ADOÇÃO NA 
PASSARELA" E A DOUTRINA 
DA PROTEÇÃO INTEGRAL

Diferentemente do que foi apresentado, no dia 21 
de maio de 2019, realizou-se um evento em um sho-
pping center situado na cidade de Cuiabá/MT de-
nominado “Adoção na Passarela”, organizado pela 
Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à 
Adoção (Ampara) em parceria com a Comissão de 
Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional do Mato Grosso (OAB/MT).

No evento em questão, 18 (dezoito) adolescentes 
acima de 12 (doze) anos de idade desfilaram em 
uma passarela criada em ambiente dentro do esta-
belecimento comercial em comento para uma pla-
teia de aproximadamente 200 (duzentas) pessoas, 
tendo o auxílio de lojas de roupas e calçados por 
meio de doação de peças de vestuário e calçados 
para que os adotandos pudessem utilizar no desfile.

A presidente da Comissão de Infância e Juventude 
da OAB/MT, Tatiane de Barros Ramalho, ao divulgar 
o evento explicou:

“Trata-se de uma noite para os pretendentes 
a adotar poderem conhecer as crianças e os 
adolescentes. A população em geral poderá 
ter mais informações sobre adoção e os me-
nores terão um dia diferenciado, em que irão 
se produzir, fazer cabelo, maquiagem e usar 
roupa para o desfile.”

Não obstante o evento ter sido realizado durante 
a Semana da Adoção, já que se comemora o dia 
nacional da adoção em 25 de maio, bem como o 
intuito de fomentar o ato, tendo inclusive a reali-
zação do evento sido autorizada pela juíza Gleide 
Bispo Santos da 1ª Vara Especializada da Infância 
e Juventude de Cuiabá, não há que se olvidar que 
a forma utilizada para a promoção da adoção res-
tou inequivocamente desarrazoada.

O evento promovido pela OAB/MT foi alvo de se-
veras críticas não apenas da sociedade civil como 
também por membros da advocacia privada, do 
Poder Legislativo, da Defensoria Pública do Esta-
do do Mato Grosso e da Associação Nacional de 
Defensores Públicos Federais.

Dentre os impactos causados pela “Adoção na 
Passarela” na seara psicológica e jurídica, os quais 
serão pormenorizados em momento oportuno, 
uma das principais razões que levou a conster-
nação manifestada pela comunidade jurídica foi 
o evento ter sido realizado dentro de um estabe-
lecimento notadamente de consumo, conforme 
frisa a Associação Nacional dos Defensores Públi-
cos Federais (Anadef):

Para nós, defensores e defensoras federais, o 
ato representa grave violação aos direitos hu-
manos ao tratar as crianças como um objeto 
de apreciação, podendo ocasionar graves 
efeitos psicológicos devido à exposição. Sa-
bemos que, lamentavelmente, o processo de 
adoção no Brasil é bastante moroso e precisa 
ser aprimorado, mas é inaceitável qualquer 
ação que trate pessoas, de qualquer idade, 
raça ou religião, como uma mercadoria. Por 
fim, a Anadef repudia o ato e afirma seu pa-
pel na garantia dos direitos humanos e na 
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defesa, em todos os graus, dos direitos indivi-
duais e coletivos, de forma integral e gratuita, 
aos prejudicados.

No mesmo sentido manifestou-se o advogado 
Eduardo Mahon em entrevista ao meio midiático 
BBC News Brasil:

“Se um desfile já pode dar azo a dupla inter-
pretação, a ideia dos organizadores foi infeliz 
em fazer o ato em um shopping, que é, por 
essência, um local de consumo.”

A ex-deputada federal Manuela D’Ávila igual-
mente repeliu o evento em sua conta na rede 
social Instagram:

“Acho que essa é uma das notícias mais tris-
tes que li. Crianças em uma passarela, cheias 
de sonhos e desejos, buscando aprovação a 
partir de um desfile, como se para amar um 
filho tivéssemos que admirá-lo fisicamente.”

O repúdio ao evento ainda se tornou mais vee-
mente a partir da nota da Defensoria Pública do 
Estado do Mato Grosso:

Corre-se o risco de que a maioria dessas 
crianças e adolescentes não seja adotada, o 
que pode gerar sérios sentimentos de frus-
tração, prejuízos à autoestima e indeléveis 
impactos psicológicos.

A grande exposição da imagem dessas crian-
ças e adolescentes  pode levar à objetificação 
e passar uma ideia de mercantilização, fato 
que não coaduna com os princípios nortea-
dores da Constituição da República Federati-
va do Brasil (CF/88) e do Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA).

De fato, razão assiste àqueles que manifestaram 
pesar à “Adoção na Passarela”, isto porque o even-
to, apesar da relevância da intenção das institui-
ções idealizadoras, a qual não deve ser desca-
racterizada, obteve verdadeiro resultado reverso, 
uma vez que expôs ainda mais as crianças e os 
adolescentes à situação de vulnerabilidade social.

Nesse sentido, ainda, repugnam os defensores 
públicos do Estado do Mato Grosso:

É importante verificar que, não se pode, sob 
o pretexto de facilitar a adoção, usar práticas 
que atentem e violem a integridade psíquica e 
moral, conforme expressa o artigo 17 do ECA.

Existem limitações éticas à busca de volun-
tários dispostos à adoção, e elas devem ser 
verificadas, como já diz o adágio popular: “os 
fins jamais poderão justificar os meios”.

Por fim, o sonho de ser mãe ou pai deve ser 
tratado como um ato de amor e não como 
uma mercadoria a ser buscada numa vitri-
ne. Diante do exposto, repudiamos o evento 
Adoção na Passarela.

Não obstante a OAB/MT ter apresentado nota de 
esclarecimento explicitando que o objetivo do 
evento não era de concretizar a adoção, mas sim 
de fomentar a convivência social, bem como rei-
terado a inexistência de exposição das crianças e 
adolescentes, já que esses consentiram em par-
ticipar da “Adoção na Passarela”, os argumentos 
ainda assim não justificam o meio eleito, a des-
peito, repisa-se, da intenção da seccional.

A Assessoria de Imprensa da OAB/MT, no mesmo 
documento, ainda publicou:

A falta de interessados na chamada “adoção 
tardia” faz com que seja urgente a adoção 
de medidas como a Semana da Adoção, que 
tornam público esse problema social. Con-
forme o Relatório de Dados Estatísticos do 
Cadastro Nacional de Adoção do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 8,7 mil crianças e 
adolescentes aguardam por uma família. 

Como já exposto, de fato há que se reconhecer a 
existência de um perfil de predileção das crianças 
e adolescentes a serem adotados, mas a realida-
de brasileira não pode – e não deve – ser utilizada 
como argumento para subverter o ordenamento 
jurídico brasileiro sem que os efeitos psicológicos 
do ato fossem sequer questionados.
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Frisa-se que, desde o evento, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), representado pelo Corre-
gedor Nacional de Justiça, o Ministro Humberto 
Martins, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias 
para que a Corregedoria Geral de Justiça do Esta-
do do Mato Grosso prestasse esclarecimentos so-
bre o assunto, o que se deu no gozo da atribuição 
do CNJ para receber denúncias de qualquer in-
teressado relativas aos magistrados e tribunais, 
bem como aos serviços judiciários auxiliares, nos 
termos do artigo 8º, I do Regimento Interno do 
Conselho Nacional de Justiça.

Ou seja, o que se põe em voga no momento não 
é apenas a realização do evento pelas entidades 
idealizadoras, mas também a própria autoriza-
ção dele pela juíza de direto da 1ª Vara Especia-
lizada da Infância e Juventude de Cuiabá, Gleide 
Bispo Santos.

Definitivamente, a postura do CNJ, bem como 
dos críticos, não é desmedida, já que as crianças 
e adolescentes são destinatários de uma prote-
ção integral, bem como são prioridade absoluta 
do Estado Brasileiro. Isso quer dizer que, afora os 
direitos inerentes a todos os cidadãos e cidadãs, 
esses são detentores de especial atenção, senão 
não haveria razão em ter um Estatuto destinado 
única e exclusivamente à tutela deles.

A própria Constituição Federal apresenta tal dis-
posição no artigo 227, o que já bastaria para tor-
nar o evento uma afronta aos direitos dos sujeitos 
sobreditos, já que, sendo a Lei Maior do país, toda 
e qualquer outra que lhe sobrevier por parte do 
legislador infraconstitucional e que lhe afrontar 
será extirpada do ordenamento jurídico por meio 
de controle de constitucionalidade.

Porém, o ECA versa ainda de forma minuciosa so-
bre os direitos fundamentais das crianças e ado-
lescentes, destinando especificamente o artigo 
17 para assegurar a inviolabilidade de sua integri-
dade física, psíquica e moral.

O artigo 18 ainda atribui a responsabilidade so-
lidária à coletividade no que tange a velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento que venha a se 
caracterizar como desumano, violento, aterrori-
zante, vexatório ou constrangedor.

Não obstante a intenção dos idealizadores do 
evento “Adoção na Passarela”, é certo que ao rea-
lizá-lo em local de consumo não houve a eleição 
do melhor critério para atrair futuros adotantes, já 
que, invariavelmente, as crianças e os adolescen-
tes foram associados a mercadorias.

Ressalta-se, inclusive, que houve uma produção 
na indumentária, auxiliada pelos estabelecimen-
tos comerciais dentro do shopping center, para 
que as crianças desfilassem de forma atrativa. Se 
não fosse essa a intenção, para que trocar as rou-
pas que originariamente as pertenciam? Seriam, 
então, maiores as chances de uma criança ou de 
um adolescente serem adotados se mais bem 
vestidos se apresentarem?

O amor, como bem assinalado pela Defensoria 
Pública do Estado do Mato Grosso, é que deve ser 
o parâmetro para adotar, e não a forma como a 
criança e o adolescente se apresentam. Pensar 
de outra forma equivaleria a atribuir maior valor 
à aparência física do que ao próprio ser humano 
em desenvolvimento que a possui, em assimila-
ção totalmente contrária aos fins da adoção e da 
criação dos laços familiares.

Em que pese o termo afeto não estar explicitamen-
te disposto na Carta Republicana, é inegável que a 
afetividade se encontra enlaçada no seu âmbito de 
proteção, sendo possível a identificação de quatro 
fundamentos essenciais do princípio da afetividade 
na Constituição Federal (DIAS, 2016, p. 55):

(a) a igualdade de todos os filhos independen-
temente da origem (artigo 227, §6º CF);
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(b) a adoção como escolha afetiva com igualda-
de de direitos (artigo 227, §5º e 6º CF);

(c) a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes, incluindo os adotivos 
com  a mesma dignidade da família (artigo 226, 
§4º CF); e

(d) o direito à convivência familiar como priori-
dade absoluta da criança, do adolescente e do 
jovem (artigo 227 CF).

Ricardo Calderón (2017, p. 329) ainda ressalta 
a concepção eudemonista de família, que a vê 
como instrumento da realização afetiva dos seus 
integrantes, ou seja, a família moderna regride em 
seu aspecto instrumental para atribuir verdadeiro 
valor jurídico ao afeto na medida em que se pres-
ta a realizar os interesses afetivos e existenciais de 
seus integrantes (DIAS, 2016, p. 56).

No mesmo sentido, reconhece o Supremo Tribu-
nal Federal em diversos julgados, valendo ressal-
tar trecho do voto do Ministro Celso de Mello no 
julgamento da ADIN 4.277/DF e da ADPF 132/RJ, 
de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, em 05 
de maio de 2011:

Com efeito, torna-se indiscutível, reconhecer 
que o novo paradigma, no plano das rela-
ções familiares, após o advento da Consti-
tuição Federal de 1988, para fins de estabele-
cimento de direitos/deveres decorrentes do 
vínculo familiar, consolidou-se na existência 
e no reconhecimento do afeto. [...] Cabe re-
ferir, por necessário, que esse entendimento 
no sentido de que o afeto representa um dos 
fundamentos mais significativos da família 
moderna, qualificando-se, para além da sua 
dimensão ética, como valor jurídico impreg-
nado de perfil constitucional.

Por conseguinte, estando o afeto imbricado na 
família moderna brasileira, não há que se cogitar 
que a constituição de uma família e a consequen-
te atribuição de responsabilidades se dê a par-
tir de uma mera afeição pela aparência física da 

criança ou do adolescente, o que, apesar de não 
ter sido a intenção das entidades idealizadoras 
do evento, resultou nessa uníssona conclusão.

Além da equivocada escolha do local para a di-
vulgação do evento e da própria objetificação 
das crianças e dos adolescentes, levando-lhes 
a assimilar que a adoção, ou seja, a inserção ou 
reinserção no seio familiar por muitos desejada, 
apenas se efetivaria se bem-vestidos estivessem, 
há ainda que se mencionar as expectativas gera-
das e possivelmente frustradas.

O evento alimenta nos adotandos a possibilida-
de de serem adotados e, conforme afirmado pela 
Presidente da Ampara, Lindacir Rocha Bernardon, 
“somente crianças acima de 12 anos desfilaram. 
Todas já foram vistas por diversas famílias, em 
abrigos, mas ninguém adotou”.

Quer dizer, adolescentes que já eram considera-
dos vulneráveis, o são em nível ainda superior aos 
demais por terem lidado com a rejeição, outras 
vezes foram expostos à criação de uma nova ex-
pectativa de serem parte de uma família, o que 
poderia não se concretizar, já que o intuito do 
evento, como assinalado acima, era de apenas 
fomentar a convivência familiar.

As consequências psicológicas do evento aos ado-
tandos é imensurável, o que não se apura com 
profundidade nesta análise por ausência de conhe-
cimento técnico, mas que permite a mesma conclu-
são até mesmo por um leigo na área de psicologia.

Na seara do Direito, âmbito que nos é pertinente 
a análise, pode-se afirmar com assertividade que 
houve um completo desrespeito à dignidade das 
crianças e dos adolescentes que desfilaram no 
evento, não tendo os organizadores o cuidado de 
primar pelo fomento à adoção à luz da doutrina 
da proteção integral.

A crítica tecida nesta oportunidade não se des-
tina às entidades organizadoras, o que se repisa 
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exaustivamente, mas, sim, à via eleita para fo-
mentar a adoção em semana de eventos des-
tinada a tal fim, uma vez que ,de forma impru-
dente, expôs crianças e adolescentes como se 
mercadorias fossem, criou – e possivelmente 
frustrou expectativas –, e ainda produziu errô-
neas associações na psique deles a respeito da 
aceitação de uma nova família, o que se rechaça 
veementemente, eis que não coaduna com a con-
cepção garantista do atual ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO

Não há que se olvidar que a adoção é tema de 
suma importância na realidade e no sistema ju-
rídico brasileiro, de modo que, feita a exposição 
proposta, cabe-nos tecer as conclusões.

Em caráter introdutório, verificamos que a Cons-
tituição Federal conferiu inovador e garantista 
tratamento às crianças e adolescentes, atribuin-
do- lhes a qualificação de sujeitos de direitos sob 
a égide da prioridade absoluta do Estado e da 
doutrina da proteção integral.

Como expressão da manutenção da família, seio 
da sociedade brasileira, o direito à convivência fa-
miliar das crianças e adolescentes é umbilical, ou 
seja, em verdadeira escala de primazia, deve-lhes 
ser tutelado como forma de coibir o desamparo 
emocional e material.

Nesse sentido é que, em sendo a manutenção na 
família natural a preferência, a colocação em fa-
mília substituta apenas far-se-á a primeira a des-
respeitar o direito à dignidade e o ao desenvolvi-
mento integral da criança e do adolescente, o que 
pode ocorrer por meio de variadas formas.

Enquanto uma das possíveis modalidades para 
tanto, a adoção assume feição de reinserção da 
criança ou adolescente no seio familiar e a conse-
quente criação de nova família. Contudo, frente à 
delicadeza inerente ao procedimento, de certo que 

requisitos e restrições são impostos para que os in-
divíduos enfim figurem como possíveis adotantes.

Não obstante a superação do procedimento bi-
fásico para a adoção, consistente na preparação 
psicossocial e jurídica somada à inscrição no 
cadastro de adotantes, a maior vicissitude en-
contrada é a eleição de um perfil de adotando, 
o qual, na maioria das vezes, não condiz com as 
crianças e com os adolescentes hábeis a serem 
adotados, tornando o processo ainda mais mo-
roso e, consequentemente, postergando o sonho 
de pertencimento a uma família.

Diante disso, assentado no superior interesse da 
criança, ações em prol da adoção devem ser fo-
mentadas por parte do Estado, em conjunção com 
a sociedade civil, uma vez que a responsabilidade 
pelo cuidado das crianças e adolescentes é solidá-
ria.

Alerta-se, contudo, para o respeito às diretrizes 
inerentes ao próprio princípio supracitado, ou 
seja, deve ser realizada uma análise das reper-
cussões das campanhas que estimulam a adoção 
para que, apesar da reinserção em núcleo fami-
liar, as crianças e adolescentes não sejam postos 
em detrimento.

Analisou-se, assim, ações dos Tribunais de Jus-
tiça do Estado de São Paulo e do Espírito Santo, 
nas quais, associadas à informação do procedi-
mento da adoção, o destinatário da campanha 
ainda poderia assistir a um vídeo feito pelo pró-
prio adotando, no caso do Tribunal capixaba, em 
que haveria principalmente a introdução daquele 
que poderia ser um novo filho.

O Tribunal paulista, por sua vez, igualmente fez 
uso dos meios tecnológicos, mas através de uma 
abordagem feita pelas redes sociais disponibili-
zou frases motivadoras que poderiam ser com-
partilhadas nestas ferramentas como forma de 
sensibilizar os internautas sobre o assunto. 
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Por último, ainda foi enaltecida a campanha da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia, que, en-
quanto instituição imbuída da função de emanci-
par a população por meio da educação em direi-
tos, forneceu o aparato jurídico para as questões 
atinentes à adoção e sanou as dúvidas da popu-
lação in loco na zona rural do interior de Vitória 
da Conquista/BA, assumindo um dos possíveis 
papeis enquanto ombudsman.

A exemplificação de campanhas bem-sucedidas 
tanto no aspecto jurídico quanto material encon-
trou embate quando da apresentação do evento 
ocorrido em um shopping center na cidade Cuia-
bá/MT, promovido por instituições em prol da 
adoção, dentre elas a Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil do Estado, intitulado “Ado-
ção na Passarela”.

Em que pese autorizado judicialmente, o que 
atualmente é posto em voga pelo Conselho Na-
cional de Justiça, o evento sofreu inúmeras críti-
cas por agravar a vulnerabilidade das crianças e 
dos adolescentes expostos, na medida em que 
os objetifica não apenas por ter eleito um local 
notadamente de consumo para a realização da 
campanha, mas também por produzi-los para o 
desfile em questão, atribuindo maior valor à apa-
rência do que para a afetividade, que deveria ser 
o propósito da adoção.

A respeito da afetividade, apesar de não exarada 
explicitamente no ordenamento jurídico brasilei-
ro, imperioso o reconhecimento de sua existên-
cia, ante ao próprio agasalhamento do princípio 
pela jurisprudência pátria e as reverberações na 
seara familiarista, bem como no  âmbito da infân-
cia e juventude.

Portanto, diante da distorção dos valores que macu-
laram o evento “Adoção na Passarela” defende-se as 
incisivas críticas tecidas e ainda se repisa, com base 
nos exemplos expostos, a possibilidade de fomen-
tar a adoção à luz do princípio da proteção integral.

Isto porque há que se considerar que a Carta Re-
publicana é dotada de imperatividade, exaustiva-
mente explorada pela hermenêutica constitucio-
nal, o que implica dizer que não há norma disposta 
no texto da Lei Maior que não esteja em plena vi-
gência e que, portanto, possa ser ignorada.

Apesar do intuito das entidades idealizadoras do 
evento, o qual não deve ser desmerecido, as crian-
ças e os adolescentes expostos na campanha tive-
ram a sua dignidade frontalmente violada em todas 
as esferas, sem que houvesse qualquer cuidado 
acerca da repercussão psicológica do ocorrido.

A marginalização social não abrange apenas 
aqueles economicamente necessitados, mas 
também os grupos de pessoas acometidos por 
outra carência que não seja necessariamente 
econômica, a exemplo das crianças e dos adoles-
centes que gozam de inequívoca proteção estatal.

Nesse diapasão, negligenciar o respeito aos direi-
tos expostos tanto na Constituição Federal quan-
to nos compromissos internacionais ratificados 
internamente pelo Brasil e na própria legislação 
infraconstitucional equivale a ratificar a margi-
nalização social daqueles que aguardam pela 
reinserção em seio familiar, no caso concreto da 
“Adoção na Passarela”.

Em suma, rechaça-se veementemente o evento 
“Adoção na Passarela”, ocorrido em Cuiabá/MT, 
como igualmente se lamenta a conivência da juíza 
de direito que autorizou a sua realização, o que se 
faz sob a ótica holística do ordenamento jurídico 
brasileiro, que ao mesmo tempo em que tutela a 
família como base da sociedade brasileira assegu-
ra que crianças e adolescentes sejam tratados com 
absoluta prioridade, o que demanda o cauteloso 
desempenho de ações fomentadoras da adoção 
para que não apenas não se tornem inócuas, mas 
também inconstitucionais e inconvencionais.
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(IN)ADEQUAÇÃO DA SUPERAÇÃO 
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR 
PARA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA 
SUBSTITUTA COM FINS DE ADOÇÃO
(IN)ADEQUACY OF OVERCOMING THE FINAL DECISION FROM 
THE REMOVAL OF FAMILY POWER TO SUBSTITUTE FAMILY 
PLACEMENT FOR PURPOSES OF ADOPTION.
Caroline Teixeira Marinho1; 
Pedro de Souza Fialho2

RESUMO: O estudo enfoca a discussão quanto à possibilidade da colocação em fa-
mília substituta, na forma de adoção, antes do trânsito em julgado dos processos de 
destituição de poder familiar. É feita avaliação dos argumentos favoráveis e contrários, 
avaliando-os face às regras da matéria e atores da rede de proteção.

Palavras-chave: Acolhimento. Poder familiar. Destituição. Trânsito em julgado. Adoção.

ABSTRACT: The study focuses on the discussion about the possibility of placement in a 
surrogate family in the form of adoption, before the final decision at the processes of family 
power destitution. An evaluation is made about the favorable and opposing arguments, 
evaluating them against the rules of the matter and actors of the protection network.

Key words: Reception. Family power. Dismissal. Final decision. Adoption. 

1 Servidora da DPE/BA.

2 Defensor público da Bahia.
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INTRODUÇÃO: O TEMA, A PROPOSTA 
E SUA INVESTIGAÇÃO.

O presente trabalho estuda o entendimento a au-
torizar o início das estratégias de colocação em fa-
mília substituta de crianças e adolescentes cujo po-
der familiar ainda não foi definitivamente afastado, 
com a entrega a pleiteantes à adoção. Essa possibi-
lidade vem sendo acolhida em sede jurisprudencial 
e doutrinária, a reboque de considerações quanto à 
demora no período de acolhimento.

Passada mais de 1 (uma) década desde a edição 
do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defe-
sa do Direito das Crianças e Adolescentes à Con-
vivência Familiar (PNFC), e de sua decorrente Lei 
Nacional de Adoção3 (Lei de nº 12.010/09), a prá-
tica  de atuação do sistema protetivo do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) para garantia 
da convivência familiar e comunitária saudável 
passa por natural debate e avaliação.

As modificações do PNFC e da Lei 12.010/09, fir-
maram a opção política do estado brasileiro de 
superar a lógica de retirada de crianças e ado-
lescentes de suas famílias sem projeção de seu 
retorno, estabelecendo novo paradigma de atua-
ção, pautado no fortalecimento e melhoria das 
condições da família de origem4.

A intervenção passou a ter por objetivo debelar 
evento de crise na convivência familiar e comu-
nitária, afastando a condição de meio punitivo 
a pais e mães em contexto de vulnerabilidade e 
risco. Essa mudança dialogou com a realidade so-
cial dos envolvidos, onde os traços de pobreza e 
vulnerabilidade social são fortemente presentes. 

3 Não é demais avaliar que a Lei 12.010/09 seria melhor alcunha-
da de “Lei da Convivência Familiar” de que “Lei Nacional de Adoção”, visto 
que suas alterações foram estruturais no mais amplo aspecto da convi-
vência familiar e terminaram por estabelecer um número maior de etapas, 
procedimentos e análises até a efetivação da adoção.

4 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança  e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 355.

Não por menos, o PNFC define como uma de suas 
diretrizes a centralidade das famílias nas políticas 
públicas atribuindo à convivência familiar e co-
munitária relação com sua a inclusão social5.

Nesse decorrer, as noções de preservação dos vín-
culos de origem ou colocação em família substi-
tuta por meio de adoção são postas sob prova, na 
perspectiva do tempo de duração de suas etapas. O 
tempo tem papel transformador, tanto nos acolhi-
dos e suas famílias quanto nos pretendentes à ado-
ção, havendo mesmo quem denuncie por ineficaz a 
atual sistemática de adoção no Brasil, reputando-a 
desproporcionalmente demorada e havendo por 
excessiva a busca pela família de origem6. 

Dentro desse contexto, se põe em debate a pos-
sibilidade de vinculação entre crianças e adoles-
centes acolhidas e pretendentes à adoção, antes 
mesmo que haja a confirmação de não mais se 
submeterem ao poder familiar de seus pais.

A investigação tem caráter teórico, mas dialoga 
com aspectos de avaliação prática dos envolvidos 
na aplicação dos institutos jurídicos sob análise. 
A pretensão é de fazer avaliação da dogmática 
alheio a um dogmatismo esvaziado, com o qual 
se marginalizam visões críticas e se demonstra 
baixo compromisso com a realidade7.

Como esquema de trabalho, o capítulo introdutó-
rio estabelece a visão metodológica empregada, 
seguindo a capítulo com a localização do proble-
ma dentro do sistema protetivo do ECA. Terceiro 

5 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE / CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006, p. 69.

6 SOUSA, Lyvia Paes Rangel de Souza. A incessante busca pela 
família biológica. Caderno IEP/MPRJ, v.1, n.1,junho/2018. Disponível em: 
<http://iep.mprj.mp.br/documents/221399/353479/A_incessante_Bus-
ca_Lyvia_Paes_Rangel_de_Sousa_ Caderno_IEP_MPRJ_Junho_2018.
pdf>. Acesso em 02 jun. 2019. Assim também o diz DIAS, Maria Berenice. 
Filhos do afeto: questões jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 
capítulo 7, p. 104 a 128.

7 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à 
verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva Jus, 2019, p. 53.
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e quarto capítulos apresentam os argumentos fa-
voráveis e contrários a tese, por fim, a conclusão 
abordará a perspectiva havida por mais adequa-
da.

A intenção é de apresentar uma análise das re-
gras regentes ao tema, sem descuidar de avaliar 
a proposta política pela qual optou o Brasil quan-
do da formação do esquema regulamentador da 
convivência familiar e comunitária e as formas 
de colocação em família substituta, cotejando as 
correlações entre os direitos dos acolhidos, sua 
família de origem e a construção de uma sistemá-
tica eficiente e adequada para a adoção.

LOCALIZANDO O PROBLEMA: DA CRISE 
NA CONVIVÊNCIA FAMILIAR À COLOCAÇÃO 
EM FAMÍLIA SUBSTITUTA ADOTIVA.

Em ampla visão, o estudo diz respeito à convivên-
cia familiar e comunitária, ao direito inserto no 
segmento dos direitos/garantias de caráter funda-
mental, detendo fundamentalidade tanto formal 
quanto material, por proteger o sadio desenvolvi-
mento  da personalidade, e a integridade psíquica 
da criança e do adolescente8. A toda evidência, é via 
de mão dupla9, atendendo tanto ao infante quanto 
a seus pais, responsáveis e parentes, posto que a 
convivência é, em si, a correlação entre todos.

Constatado evento de crise na convivência fami-
liar e comunitária, o acolhimento institucional ou 
familiar é instrumento protetivo a ser manejado, 
impondo restrições ao exercício do poder fami-
liar10 e o início de estratégias interventivas com 
vistas ao fortalecimento da família de origem à 

8 LOPES, Emília. Os filhos do estado: a institucionalização de 
crianças e adolescentes à luz do direito fundamental à convivência fami-
liar e comunitária. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2016, p. 169.

9 LOPES, Emília. Os filhos do estado: a institucionalização de 
crianças e adolescentes à luz do direito fundamental à convivência fami-
liar e comunitária. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2016, p. 172.

10 8 TAVARES Patrícia Silveira. Medidas de proteção. In: MACIEL, 
Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do ado-
lescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 780.

melhoria de suas condições em geral. Sua efetiva-
ção se dá por intermédio de uma medida de pro-
teção, providências de salvaguarda a qualquer 
criança ou adolescente cujos direitos tenham sido 
violados ou estejam ameaçados de violação11.

No §1º do art. 101 da norma estatutária define-se 
seu caráter provisório, excepcional e transitório, 
meio para o retorno à convivência familiar, que 
não implica privação à liberdade e cujo objetivo é 
tutelar não somente a criança ou adolescente em 
situação de risco, mas também seu núcleo fami-
liar, sendo utilizável somente quando inexistente 
outra medida aplicável em paralelo com o pleno 
exercício do poder familiar.

Com a retirada da criança ou do adolescente do 
convívio familiar, a medida toma forma com ex-
pedição de guia própria e início das estratégias 
de mais profunda compreensão do caso pela 
equipe interventora – parágrafos 3º a 6º do art. 
101 –, tudo no intuito de executar estratégias de 
busca pela reinserção familiar, através do fortale-
cimento dos vínculos e da melhora nas condições 
justificantes da intervenção.

Acaso restem frustradas as rotinas para possi-
bilitar a reintegração, cabe à equipe de acom-
panhamento elaborar relatório a ser remetido 
ao Ministério Público, narrando as intervenções 
feitas, atestando sua ineficiência para fundamen-
tar sugestão pela medida de destituição do po-
der familiar, guarda ou tutela, detendo o Parquet 
prazo de 15 (quinze) dias para manejo da ação 
pertinente, salvo caso entenda necessárias dili-
gências complementares – artigos 9º e 10º do já 
citado art. 101 do ECA12.

11 TAVARES Patrícia Silveira. Medidas de proteção. In: MACIEL, Ká-
tia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adoles-
cente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 769.

12 MOREIRA, Maria Ignez Costa. Os impasses entre o acolhimen-
to institucional e o direito à convivência familiar. Psicologia & Sociedade, 
PUC-MG, Belo Horizonte/MG, vol. 26, n.spe2. 2014. Disponível em <http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822014000600004&script=sci_
abstract&tlng=pt>. Acesso em 28 fev. 2019.



Infância e Juventude: direitos da criança e do adolescente

111

Esse desenrolar tem um limite temporal máximo 
de 18 (dezoito) meses, prazo para permanência 
da criança ou do adolescente em programa de 
acolhimento institucional, sendo de rigor proce-
der a reavaliações trimestrais do acolhimento, 
com vistas a melhor compreender o caminhar da 
medida, tudo conforme §§s 1º e 2º do art. 19 do 
ECA. Esses prazos contaram com encurtamen-
to por intermédio da Lei da Primeira Infância – 
13.509/17 -, antes da qual eram de 2 (dois) anos e 
6 (seis) meses, respectivamente.

Diante da situação de acolhimento, as interven-
ções durariam por até 18 (dezoito) meses, sendo 
necessariamente reavaliadas a cada 3 (três) me-
ses, com fins de observar o andamento das ges-
tões interventivas de melhoria e potencialização 
do contexto familiar. Em se constatando a invia-
bilidade de reinserção, estaria autorizado o Minis-
tério Público à propositura da demanda própria a 
dissociação formal dos vínculos de parentalidade 
entre os envolvidos.

Deduzida a suspensão ou destituição de poder 
familiar, toma curso o procedimento descrito nos 
artigos 155 a 163 do ECA, com algumas especifici-
dades face o caminhar de um procedimento ordi-
nário, tudo no sentido de fazê-lo mais breve.

Há via probatória própria, com realização de estu-
do social ou perícia por equipe interprofissional ou 
multidisciplinar determinadas concomitantemen-
te ao despacho de citação e independentemente 
de requerimento do interessado – §1º do art. 157. 
O prazo de defesa é de 10 (dez) dias – e esta pe-
tição já concentra o direcionamento probatório, 
sendo devido indicar as provas pretendidas, rol 
de testemunhas e documentos – art. 158. Há de 
se ter em mente que esse prazo não é contado em 
dias úteis, como no CPC, em razão da especifici-
dade da norma estatutária13.

13 HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. APELAÇÃO. 
PRAZO DE 10 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 152, § 2°, DA LEI 
N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

A forma ficta de citação tem tratamento próprio 
no §2º do art. 158, ocorrendo após 2 (duas) tenta-
tivas de busca pelo oficial de justiça. Não haven-
do contestação ao pedido, estando concluídos os 
meios probatórios determinados já por oportuni-
dade da citação, o Ministério Público fala em 05 
(cinco) dias, cabendo ao juiz proferir decisão em 
igual prazo, sendo indispensável a oitiva dos pais 
caso se saiba sua localização e possível a oitiva da 
criança e do adolescente – art. 161 e parágrafos.

Havendo resposta dos réus, o Ministério Público 
falará no prazo de 5 (cinco) dias se não for o au-
tor da demanda, e daí já toma curso audiência 
de instrução e julgamento com concentração de 
atos em fase única e oferta de alegações em meio 
oral. Caso a sentença não seja proferida em au-
diência, deverá ser lida em, no máximo, 5 (cinco) 
dias – art. 162 e §§s. O prazo máximo para conclu-
são do procedimento será de 120 (cento e vinte), 
sendo cabível ao juiz esforços de preparação da 
criança ou do adolescente para colocação em fa-
mília substituta quando observe notória inviabili-
dade de manutenção do poder familiar – art. 163.

Disposições específicas tomam espaço também 
na fase recursal, pois o art. 199- B previu a restri-
ção ao efeito suspensivo quando do recebimento 
da apelação, cujo processamento se daria apenas 
na tônica devolutiva. Não bastasse tanto, a trami-
tação em segunda instância tem também trato 

1. Nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, adotar-se-á o sistema recursal do Código de 
Processo Civil, com as adaptações da lei especial (art. 198 do ECA). 
2. Consoante o texto expresso da lei especial, em todos 
os recursos, salvo os embargos de declaração, o prazo será de-
cenal (art. 198, II, ECA) e a sua contagem ocorrerá de forma corri-
da, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, vedado 
o prazo em dobro para o Ministério Público (art. 152, § 2°, do ECA). 
3. Para análise de tempestividade da apelação, eventual 
conflito aparente de normas do mesmo grau hierárquico se resolve 
pelo critério da especialidade; uma vez que a Lei n. 8.069/1990 dis-
põe que os prazos referentes aos ritos nela regulados são contados 
em dias corridos, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 
219 do Código de Processo Civil, que prevê o cálculo em dias úteis. 
4. Habeas corpus concedido a fim de reconhecer a intempesti-
vidade da apelação e cassar o acórdão impugnado. (HC 475.610/DF, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado  em 26/03/2019, 
DJe 03/04/2019)
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próprio, com distribuição imediata, dispensa de 
revisão e parecer urgente do Ministério Público, 
devendo ser posto em mesa para julgamento em 
até 60 (sessenta) dias – art. 199-C e 199-D.

O esquema geral hoje descrito no ECA estabelece 
como balizas temporais entre o evento de crise 
na convivência familiar e a destituição do poder 
familiar o seguinte esquema: (1) ato de acolhi-
mento; (2) processamento do acolhimento por 
no máximo 18 (dezoito) meses; (3) oferta da me-
dida de destituição em até 5 (cinco) dias; (4) pro-
cessamento e sentença da destituição em até 120 
(cento e vinte) dias; (6) via recursal com apelo em 
10 (dez) dias e pauta para julgamento em supe-
rior instância em até (60) sessenta dias. A grosso 
modo, do momento do acolhimento até a confir-
mação da decisão de primeira instância se estaria 
falando em um período de cerca de 2 (dois) anos.

Entre censuras à atual estrutura normativa – vi-
sões utilitaristas ou fragmentárias quanto aos 
direitos envolvidos – vem tomando espaço no 
campo doutrinário e jurisprudencial o estabele-
cimento da possibilidade de antecipar os efeitos 
da dissociação do poder familiar, com a formação 
de novos vínculos de parentalidade em contexto 
estranho à família de origem, antes mesmo de de-
cisão final quanto à destituição. É de rigor indicar 
os argumentos que sustentam essa possibilidade.

ARGUMENTOS PARA 
SUPERAR O TRÂNSITO

A CRÍTICA AO JUDICIÁRIO, SUAS 
DIFICULDADES E APLICAÇÃO DA LEI 
COMO FATOR QUE AFETA O DEVIDO 
CUMPRIMENTO DA PROTEÇÃO ESTATAL.

Já é de praxe no Brasil atribuir toda e qualquer 
demanda cotidiana à resolução frente um juiz de 
direito. É nítida a transferência da responsabilida-
de por soluções ao Estado-Juiz, com o desprezo a 
outros meios tão ou mais efetivos para o alcance 

do justo. Em conjunto a esta constatação, fomen-
ta-se a cultura de colocar sobre os ombros dos 
membros julgadores a demora do andar proces-
sual, sem reflexão acerca da busca por vezes ex-
cessiva pela figura do juiz.

No que tange à aplicação das Medidas de Pro-
teção às crianças e adolescentes, há um rol de 9 
(nove) hipóteses previstas no art. 101 do ECA, sen-
do a modalidade de acolhimento institucional 
apenas uma delas, a ser utilizada em último caso, 
ainda que se verifique sua aplicação praticamen-
te prioritária na prática cotidiana, em evento de 
verdadeira inversão ao fluxo sugerido pela legis-
lação protetiva, até mesmo por ser o afastamento 
da criança ou adolescente de seu lar evento de 
contorno traumatizante.

Absurdo se observa quando da inversão e sub-
versão da aplicação dessas Medidas, quando de 
pronto o ente interventor formaliza acolhimento 
emergencial sem levar em consideração a impor-
tância de se tentar todas as outras opções en-
cartadas em lei, em ato de completa indiferença 
acerca da responsabilidade de escalonar medi-
das extremas na linha da proporcionalidade.

Privar essa população do convívio familiar origi-
nário em seus primeiros anos de vida, ainda que 
sob a premissa de um Estado interventor a tute-
lar direitos fundamentais de pessoas em desen-
volvimento, pode trazer prejuízos com reflexos 
para toda a vida, até mesmo em caráter irreversí-
vel. Além do princípio da inafastabilidade, temos 
como primordial também o da celeridade, tendo 
em vista que mais do que em outros litígios, aque-
le que envolve a vida de crianças e adolescentes 
precisa de uma atenção maior.

A cultura de desconfiança e fatalismo face pes-
soas em situação de vulnerabilidade, associada a 
um cenário pouco promissor no âmbito familiar, 
conduzem a uma percepção de que, na esmaga-
dora maioria dos casos haveria um tal conjunto 
de dificuldades com obstáculos tão complexos 
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que quase intransponíveis. Todo esse arranjo dá 
sustento à hipótese de que a superação do trân-
sito em julgado em medidas de destituição do 
poder familiar seria a saída mais coerente para 
permitir o mais rápido alcance da colocação em 
família substituta, estabilizando uma solução em 
benefício a criança ou adolescente acolhida14.

O acúmulo de demandas sob apreciação do Judi-
ciário é estrategicamente posicionado como ele-
mento que não poderia intensificar os prejuízos 
causados pelo tempo dentro da rotina de acolhi-
mento, a despeito da sedimentação de um racio-
cínio supostamente limitado a preconizar que o 
seguir do curso do processo dentro dos rigores 
das garantias do devido processo legal por si só 
estaria garantindo direitos15.

A sensibilidade dos direitos envolvidos termina 
por justificar a flexibilização de direitos e garan-
tias à conta das dificuldades enfrentadas pelo Ju-
diciário para levar a cargo os processos que rece-
be em tempo razoável.

A REGRA GERAL DA FAMÍLIA SUBSTITUTA: 
COLOCAÇÃO INDEPENDENTEMENTE 
DA SITUAÇÃO JURÍDICA.

O art. 28 do ECA preconiza que a colocação em 
família substituta será realizada não importando, 
de início, a situação jurídica em que se encontra a 
criança ou o adolescente. A regra estabelece sau-
dável protagonismo da criança ou do adolescen-
te, levando-se à conta sua opinião e tendo forte 
enfoque na busca por solução que melhor aten-
da a seus interesses. Todo procedimento contará 
com intervenção de uma equipe interdisciplinar, 

14 SOUSA, Lyvia Paes Rangel de Souza. A incessante busca pela 
família biológica. Caderno IEP/MPRJ, v. 1, n. 1, junho/2018. Disponível em: 
<http://iep.mprj.mp.br/documents/221399/353479/A_incessante_Bus-
ca_Lyvia_Paes_Rangel_de_Sousa_Caderno_IEP_MPRJ_Junho_2018.
pdf>. Acesso em 02 jun. 2019.

15 SOUSA, Lyvia Paes Rangel de Souza. A incessante busca pela 
família biológica. Caderno IEP/MPRJ, v. 1, n. 1, junho/2018. Disponível em: 
<http://iep.mprj.mp.br/documents/221399/353479/A_incessante_Bus-
ca_Lyvia_Paes_Rangel_de_Sousa_ Caderno_IEP_MPRJ_Junho_2018.
pdf>. Acesso em 02 jun. 2019.

proporcionando escuta específica e técnica des-
sa criança ou adolescente, a depender do grau de 
compreensão individual de todo contexto, desde 
o acolhimento, até a análise da possibilidade de 
colocação em outra família.

Vista infrutífera a reinserção com a família de 
origem ou extensa, o tempo continua a passar e 
havendo chance de um novo começo em família 
habilitada que se enquadre no perfil da criança 
ou adolescente institucionalizado, o aventado 
melhor interesse da criança e do adolescente 
deveria lhe garantir o direito de ter uma família, 
assegurando o pertencimento a núcleo familiar 
apto a oferta de todas as condições para cessar 
prejuízos a seu desenvolvimento, especialmente 
considerando acolhimentos que duram longo pe-
ríodo de tempo.

Daí se constrói intelecção16 de que esta regra au-
torizaria medidas de colocação e aproximação 
à família substituta, pois não haveria indicativo 
algum pela necessidade de trânsito em julgado, 
relatando a doutrina:

Sendo a adoção preferencial em relação à 
guarda e à tutela, e havendo em nosso sis-
tema vigente a previsão do cadastro (art. 
50 do ECA), a consequência lógica é a de se 
buscar desde logo que se confie a criança, 
cujos pais foram suspensos do poder fami-
liar para os quais a criança certamente não 
retornará, a uma pessoa habilitada para a 
adoção, em ordem cronológica e de acordo 
com o perfil do infante.

Além das considerações anteriores acerca 
da inexistência de proibição da colocação 
provisória do infante na família substituta, a 
própria letra da lei não coloca como requisito 
à colocação em família substituta em nenhu-
ma de suas formas o trânsito em julgado da 
ação de destituição do poder familiar, como 
se infere do caput do art. 28 do Estatuto da 

16 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adoles-
cente comentado: em busca da constituição federal das crianças e dos 
adolescentes. São Paulo: Editora Forense, 2018, p. 128.
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Criança e do Adolescente: “Art. 28. A coloca-
ção em família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção, independente-
mente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei17.

O PROJETO DE LEI DE Nº 6.594/16: 
POSSÍVEIS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
NA BUSCA POR MAIOR EFETIVIDADE NO 
ALCANCE A FAMÍLIA SUBSTITUTA.

Como natural a um debate que impõe tensiona-
mento acerca do atual contexto normativo da ma-
téria, o tema conta com projeto de lei em tramita-
ção no Congresso Nacional desde o ano de 2016, 
de propositura da deputada Tia Eron, para promo-
ver alterações no ECA no sentido de oportunizar 
mais rápido alcance à família substituta. Muitas 
das alterações ali propostas costumam servir de 
endosso retórico à defesa da tese aqui exposta.

Alteração de maior relevo na discussão seria 
modificação nos parágrafos do art. 157 do ECA, 
passando a prever apenas um parágrafo único, 
dando conta de que, com decisão liminar pela 
suspensão do poder familiar, no bojo da ação de 
ação própria, já estaria autorizada a inserção da 
criança ou adolescente no cadastro próprio, com 
fins de oportunizar sua adoção.

Dando completude à sistemática proposta, ha-
veria redação de parágrafo único também no art. 
167, com pequena, porém, elucidativa modifica-
ção para instituir o termo de entrega sob respon-
sabilidade a condição de “Guarda Provisória para 
fins de  Adoção”, afastando dúvidas quanto à na-
tureza da guarda deferida em tais situações.

17 MACEDO, Sandra da Hora. Reflexões sobre a suspensão 
do poder familiar e colocação em família adotiva antes do transito em 
julgado da ação de destituição de poder familiar. Caderno IEP/MPRJ, 
v. 1, n. 1, junho/2018. Disponível em: <http://iep.mprj.mp.br/docu-
ments/221399/353479/Reflexoes_sobre_suspensaoSandra_Macedo_Ca-
derno_ IEP_MPRJ_Junho_2018.pdf>. Acesso em 10 mar. 2019.

Também de destaque a pretendida inserção de um 
art. 170-A no texto  estatutário, para fins de estabe-
lecer prazo para conclusão da ação de adoção em 
365 (trezentos e sessenta dias) dias, ditando como 
excepcionalidade a prorrogação nos casos em 
que for verificada necessidade de manter a guarda 
provisória para fins de adoção, sempre precedida 
de decisão judicial que a justifique.

Tem-se aqui resposta ao desgaste social da de-
mora na tramitação das medidas de adoção, 
transmutando a guarda provisória em situação 
praticamente definitiva ao arrepio da necessária 
segurança jurídica indispensável para evitar cons-
trangimentos a todos os envolvidos, que nos mais 
das vezes já lidam com a miríade de situações 
complexas a envolver o contexto de convivência 
familiar de crianças ou adolescentes acolhidos.

ARGUMENTOS PARA NÃO 
SUPERAR O TRÂNSITO

Posto serem em considerável quantidade, e de va-
riada natureza os argumentos a desautorizar a tese 
de superação do trânsito em julgado, é de rigor pro-
ceder a uma avaliação isolada de cada um deles.

REGRAS ESPECÍFICAS DA ADOÇÃO, 
DA DESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DO 
PODER FAMILIAR E DO ACOLHIMENTO: 
DESAUTORIZANDO VISÕES DESARTICULADAS.

Há quem advogue possível a superação do trân-
sito em julgado à conta do art. 2818, de onde não 
se extrairia como requisito à colocação em família 
substituta em nenhuma de suas formas o trânsito 
em julgado da ação de destituição de poder fami-
liar19. Não parece ser a compreensão mais ade-

18 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adoles-
cente comentado: em busca da constituição federal das crianças e dos 
adolescentes. São Paulo: Editora Forense, 2018, p. 128.

19 17 MACEDO, Sandra da Hora. Reflexões sobre a suspensão 
do poder familiar e colocação em família adotiva antes do transito em 
julgado da  ação de destituição de poder familiar. Caderno IEP/MPRJ, 
v. 1, n.1, junho/2018. Disponível em: <http://iep.mprj.mp.br/docu-
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quada, caso se promova uma avaliação de todo o 
conjunto de regras do ECA.

A rigor de sua excepcionalidade e ocorrência ape-
nas quando esgotados os recursos de manutenção 
da criança ou adolescente na família natural ou ex-
tensa – §1º do art. 39 do ECA – a adoção não coe-
xiste com o poder familiar. Estratégias para fins de 
adoção são de tal sorte refratárias a existência do 
poder familiar, que o exercício da guarda como 
medida aplicada em preparação para adoção, im-
pede o exercício do direito de visita de parte dos 
pais - §4º do art. 33 -, e a toda evidência, de outros 
parentes, daí ser esta guarda chamada de instru-
mental, com específica finalidade de adoção futu-
ra a regularizar a situação jurídica dos envolvidos20.

Também deve ser avaliado o §9º do art. 101 da re-
gra estatuária, de onde se extrai a regulamentação 
específica para quando se compreendam frustra-
das as intervenções para reinserção familiar. Nesse 
dispositivo se indica o procedimental a autorizar 
o vindouro procedimento de destituição do poder 
familiar, guarda ou tutela, nada prevendo quanto 
à aceleração dos meios de colocação em família 
substituta ou ao início das estratégias de adoção.

Nem mesmo a regulamentação afeta a suspensão 
do poder familiar – art. 157 –, dispõe quanto a ace-
leração de instrumentos ou estratégias de coloca-
ção em família substituta. Ali se autoriza afasta-
mento liminar ou incidental do exercício do poder 
familiar quando a criança ficaria confiada a pessoa 
idônea, mediante termo de responsabilidade, pon-
to a ser abordado de modo específico abaixo.

A única norma do ECA a disciplinar estratégias de 
colocação em família substituta na existência do 

ments/221399/353479/Reflexoes_sobre_suspensaoSandra_Macedo_Ca-
derno_ IEP_MPRJ_Junho_2018.pdf>. Acesso em 10 mar. 2019.

20 MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. Guarda. In: MA-
CIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do 
adolescente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 
297.

poder familiar é a do art. 163, de onde se extrai o 
prazo máximo para a conclusão do procedimento 
de destituição do poder familiar – 120 (cento e vin-
te) dias – associado à possibilidade de se dirigir es-
forços para preparar a criança ou o adolescente com 
vistas à colocação em família substituta, face a notó-
ria inviabilidade de manutenção do poder familiar.

Não se tem aí autorização para colocação em fa-
mília substituta, ou mesmo inserção da criança 
ou adolescente em cadastro de adoção, apenas 
e tão somente recomenda o início dos trabalhos 
de sensibilização e preparo dos envolvidos para 
vindouro evento de ruptura plena com sua família 
de origem, cuja manutenção do poder familiar se 
avaliou de notória inviabilidade.

Essas premissas encontravam eco na resolução de 
nº 54 do CNJ, disciplina do Cadastro Nacional de 
Adoção (CNA) recentemente revogado pela reso-
lução de nº 289 de 14 de Agosto de 2019, cujo art. 
1º era expresso em definir a finalidade [de] conso-
lidar dados de todas as comarcas das unidades da 
federação referentes a crianças e adolescentes dis-
poníveis para adoção, após o trânsito em julgado 
de seus respectivos processos [...]. O revogado re-
gramento ainda não possui disciplina do CNJ no 
campo antes regulamentado.

Há quem sustente que a vedação da resolução 
se restringia à colocação em cadastro, mas ainda 
assim estaria autorizada a convivência familiar 
com casal pretendente à adoção21. Essa linha de 
compreensão do tema labora em verdadeira ero-
são conceitual ao próprio CNA, cujo propósito é 
justamente de organizar e posteriormente vincular 
pretendentes e disponibilizados à adoção. Assal-
ta também a lógica pois, se não há inscrição da 
criança ou adolescente em cadastro, também se 

21 MACEDO, Sandra da Hora. Reflexões sobre a suspensão do 
poder familiar e colocação em família adotiva antes do transito em jul-
gado da  ação de destituição de poder familiar. Caderno IEP/MPRJ, 
v. 1, n. 1, junho/2018. Disponível em: <http://iep.mprj.mp.br/docu-
ments/221399/353479/Reflexoes_sobre_suspensaoSandra_Macedo_Ca-
derno_ IEP_MPRJ_Junho_2018.pdf>. Acesso em 10 mar. 2019.
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impossibilitaria a correta correlação com os plei-
teantes à adoção, retornando o sistema de adoção 
aos censuráveis aspectos de baixa formalidade 
que se busca superar.

Antecipação dos efeitos da tutela: entre a cau-
tela e a satisfação.

A mecânica de vinculação de acolhidos e preten-
dentes à adoção antes mesmo de confirmada a 
destituição do poder familiar seria operacionali-
zada por uma antecipação dos efeitos da tutela 
dentro da ação de destituição. Em maiores rigores 
processuais, se estaria falando em instrumento de 
tutela provisória, cuja concessão se caracterizaria 
fundamentada em urgência ou evidência.

Tutela de evidência não parece se amoldar à espé-
cie, posto que discussões afetas ao exercício dos 
vínculos de parentalidade não encontrariam capa-
cidade probatória suficiente em prova documen-
tal, nem resguardariam categorização eventual de 
tese em julgamento de casos repetitivos ou súmu-
la vinculante, hipóteses dos incisos II e IV do art. 
311 do CPC. A causa de pedir de tais feitos está for-
temente assentada em elementos de caráter espe-
cificamente fáticos e dinâmicos, sendo imprescin-
dível sua avaliação dentro da instrução processual.

A hipótese de tutela de evidência face eventual 
abuso no direito de defesa do réu (inc. I) também 
não parece fazer muito sentido, pois a esquemá-
tica procedimental dos feitos de destituição do 
poder familiar já conta com lastro defensivo re-
duzido, se comparado ao procedimento comum, 
conforme bem se indicará no item 4.4. A hipótese 
do inc. III é específica para contratos de depósito, 
sendo inaplicável.

A antecipação dos efeitos poderia ser racionali-
zada dentro da tônica da urgência, face a confi-
guração de elementos que evidenciem a proba-
bilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo, a teor do caput do art. 
300 do CPC. A articulação da noção de urgência 

possui tratamento específico no âmbito da dis-
cussão da perda e suspensão do poder familiar, 
conforme especificamente descrito no art. 157 do 
ECA a permitir, quando havendo motivo grave, ser 
possível decretar a suspensão do poder familiar 
até o julgamento definitivo da causa, ficando a 
criança ou adolescente confiado à pessoa idô-
nea, mediante termo de responsabilidade.

Muito facilmente se percebe: as disposições do 
CPC e ECA se comunicam, formando requisitos 
e efeitos próprios no contexto da destituição de 
poder familiar. A se caracterizar motivo, é presen-
te a probabilidade de direito, se este é grave, cer-
tamente configura perigo de dano, havendo pos-
sível dano a criança ou adolescente, o processo 
enfrentaria crise quanto a sua utilidade caso não 
houvesse alguma medida antecipatória.

A antecipação da tutela nesses feitos tem cate-
goria jurídica específica: a suspensão do poder 
familiar e não qualquer tipo de efeito comum à 
destituição do poder familiar. Por mais que se tra-
te de noção até certo ponto simplória, ela é mais 
relevante do que parece e comumente ignorada 
por um estudo do ECA apartado dos demais ra-
mos do conhecimento jurídico.

A suspensão do poder familiar pressupõe a pos-
sibilidade de seu retorno, logo, tem natureza es-
sencialmente cautelar e não satisfativa. Essa per-
cepção dialoga com a regra geral do §4º, do art. 
300 do CPC, segundo o qual a tutela de urgên-
cia de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão.

A destituição de poder familiar encerra a possi-
bilidade de convívio e contato da família de ori-
gem, abrindo espaço para a colocação em família 
substituta sob a forma de adoção. Se em sede 
antecipatória a regra estatutária fala em suspen-
são do poder familiar, apenas, não se pode gerar 
uma antecipação da dissociação total do conví-
vio e contato com a família original, sob pena de 
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que se antecipe na realidade efeitos específicos 
da destituição que o conjunto de regras do ECA 
resguardou para momento distinto. Tanto o é que 
a suspensão prevê a entrega da criança ou ado-
lescente em situação de risco – motivo grave – a 
pessoa idônea, e até um determinado momento: 
o julgamento definitivo da causa.

A pessoa idônea exerce o múnus até o julgamento 
em definitivo; a toda evidência, findo o processo, 
se improcedente a destituição, há retorno a famí-
lia de origem; se afastado o poder familiar, haverá 
inserção dos envolvidos em outro arranjo familiar 
ou de convivência. A dita pessoa idônea não se 
confunde com família substituta, até mesmo por 
receber a criança ou o adolescente mediante ter-
mo de responsabilidade, e não sob título de guar-
da, tutela ou guarda em preparação para adoção. 
Tanto assim, que os pretendentes à adoção quan-
do no exercício da guarda a fazem em caráter de 
exclusividade frente a família de origem, confor-
me expressa autorização do já mencionado §4º 
do art. 33 do ECA.

Autorizar a compreensão de que a suspensão do 
poder familiar dentro do procedimento para sua 
destituição já permitiria o início da colocação em 
família substituta, sob a forma de guarda instru-
mental22 para adoção, é verdadeira subversão dos 
critérios e conceitos afetos à própria suspensão. 
Seu caráter acautelatório se desnaturada em satis-
fativo, pois diante do início dos vínculos com nú-
cleo familiar distinto, o decorrer dessa convivência 
afastaria por tudo o retorno à família original.

Não há o que autorize a total subversão dos termos 
e conceitos aqui estudados, estabelecendo convi-
vência por título distinto do previsto em lei e que 
alcançaria efeitos práticos totalmente diversos dos 
observáveis em uma avaliação ampla de todo o 
procedimental e critérios materiais afetos ao tema.

22 MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. Guarda. In: MACIEL, 
Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adoles-
cente: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 297.

ACOLHIMENTO FORA DO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL: PROTEGER DENTRO DE UMA 
FAMÍLIA – AINDA QUE NÃO SEJA A DE ORIGEM.

A gênese da retórica pela necessidade de acele-
ração dos meios e fórmulas de colocação em fa-
mília pretendente à adoção se dá pela percepção 
do longo tempo de permanência da criança ou  
do adolescente em risco dentro das estruturas 
do acolhimento institucional.

O tema tem especial importância, posto não se ig-
norar que, por melhores que sejam as condições 
de acolhimento institucional, essa fórmula de exer-
cício da convivência familiar e comunitária não é 
a ideal e não pode ser naturalizada para garantir 
direitos aos acolhidos em situação de risco.

De maneira um tanto curiosa, é comum notar, seja 
nas avaliações teóricas do acolhimento23 ou na 
conformação das políticas públicas afetas à con-
vivência familiar, que se estabeleça o acolhimento 
institucional como única das formas de acolhimen-
to previstas na regra estatutária, subtraindo da dis-
cussão a previsão quanto ao acolhimento familiar.

Pouco se observa que a Lei Nacional de Adoção 
modificou o inc. VIII do art. 101 do ECA, acrescendo 
como medida de proteção a inclusão em programa 
de acolhimento familiar em companhia ao acolhi-
mento institucional – inc. VII – e colocação em fa-
mília substituta – inc. IX.

O programa se operacionaliza com a inscrição de 
famílias interessadas, as quais se prestam a aco-
lhimento transitório de crianças ou adolescentes 
em risco, podendo receber estímulo do poder pú-
blico por meio de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, preferindo ao acolhimento ins-

23 MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. Ação de suspen-
são e de destituição de poder familiar. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira 
Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos 
teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 295.
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titucional, conforme disposições do art. 34 caput e 
§1º do ECA24.

É mais um instrumento de intervenção para debe-
lar eventos de crise na convivência familiar e comu-
nitária, sendo o acolhimento familiar também uma 
medida de proteção, adstrita aos mesmos critérios 
e características do acolhimento institucional, ex-
cepcionalidade, transitoriedade, afastamento da 
família de origem, reavaliação trimestral e execu-
ção de estratégias para fins de retorno, sua marca 
distintiva é a colocação dentro de uma estrutura 
familiar e não em entidade de acolhimento25.

Dentro da orientação conceitual de todas as regras 
após o PNFC, o acolhimento familiar surge como 
meio de assegurar convivência dentro de um con-
texto familiar, sem se afastar da premissa maior de 
melhoria dos vínculos de origem e retorno à famí-
lia natural26, daí serem participantes do programa 
pessoas estranhas ao cadastro de adoção e sem 
pretensão de fazê-lo27, até para que não se torne 
essa medida de proteção um atalho ao trâmite co-
mum da adoção28.

O acolhimento familiar é uma das melhores so-
luções para aquilatar o tensionamento entre a 
garantia de convivência familiar e comunitária de 

24 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 354.

25 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 356.

26 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE/ CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006, p. 76.

27 Há quem compreenda distintamente, como Maria Berenice 
Dias, para quem nada, absolutamente nada, justifica que famílias ca-
dastradas à adoção não possam participar do programa de acolhimento 
(ECA, 34, §3º). Muito antes pelo contrário. Elas deveriam ser as primeiras a 
serem estimuladas a participar do programa de acolhimento. DIAS, Maria 
Berenice. Filhos do afeto: questões jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2017, p. 114.

28 CUNHA, Rogério Sanches; LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, 
Luciano Alves. Estatuto da criança e do adolescente: comentado artigo 
por artigo. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 192.

qualidade, e a necessária preservação dos direitos 
da família natural de se verem devidamente aten-
didos pelo poder público em suas dificuldades e 
terem observado seu direito de manifestação e de-
fesa dentro dos processos e etapas que conduzem 
ao afastamento de seu poder familiar.

Não parece adequado racionalizar o tratamento da 
convivência familiar e possível inserção em família 
substituta na forma de adoção sob a premissa de 
sua falência ou imprestabilidade, sem que haja 
melhor efetivação de todos os instrumentos deli-
neados no sistema.

Se não há ainda a forte implementação dos 
programas de acolhimento familiar no Brasil, é 
prematuro e inadequado fomentar vias inter-
pretativas utilitaristas, de aceleração do afasta-
mento da família de origem para colocação em 
pleiteantes à adoção como forma de diminuir o 
tempo de institucionalização.

A demora e a formação do conjunto de regras 
do tema: tema que não vem sendo ignorado 
pelo legislador.

O argumento central a conduzir a perspectiva 
de flexibilização da confirmação da destituição 
de poder familiar é a demora no acolhimento 
institucional e a efetivação de soluções aptas a 
assegurar a convivência familiar e comunitária. 
Associada a essa percepção, se estabelece críti-
ca ao conjunto normativo do tema, que não se 
articularia adequadamente às necessidades dos 
envolvidos, seria, portanto, dissociado de uma 
visão ajustada com a realidade.

É de importância mencionar, contudo, que essas 
regras vêm passando por contínua e intensa re-
formulação, contando com uma série de modifi-
cações em período relativamente curto de tem-
po: pouco mais de 10 (dez) anos.

O tema do acolhimento institucional originaria-
mente tinha previsão meramente programática 
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na norma estatutária, de modo que quando da 
edição do ECA, no ano de 1990, se circunscrevia 
basicamente ao caput dos arts. 19 e 93 e um úni-
co parágrafo no art. 101. A modificação de para-
digmas na matéria se inicia no ano de 2006, com 
a edição do PNFC, documento a estabelecer a 
perspectiva do Estado Brasileiro em  relação ao 
acolhimento institucional, assentando a premis-
sa-base de busca pela reinserção familiar.

O PNFC é documento de absoluta influência29 
para a edição da chamada Lei Nacional de Ado-
ção – Lei 12.010/09 – 3 (três) anos depois, no ano 
de 2009. Com as inúmeras modificações realiza-
das, foi enfim estabelecido uma espécie de proce-
dimento para o processamento dessas medidas, 
com previsão do prazo de reavaliação – então de 
6 (seis) meses -, prazo máximo de acolhimento – 
então de 2 (dois) anos -, prazo  máximo para con-
clusão do procedimento de destituição de poder 
familiar em 120 (cento e vinte) dias e inclusão do 
art. 199-B, afastando o efeito devolutivo a apelo 
face sentença destitutiva do poder familiar.

O tema volta a contar com modificação legislativa 
8 (oito) anos depois, em 2017, por intermédio da 
Lei da Primeira Infância – Lei de nº 13.509/17 – com  
alterações em alguns dos prazos, simplificações de 
caráter procedimental e novos instrumentos.

O prazo de reavaliação das medidas de acolhi-
mento foi reduzido de 6 (seis) para 3 (três) me-
ses – o prazo máximo de acolhimento passou 
de 2 (dois) anos para 180 (cento e oitenta) dias; 
o prazo para ajuizamento da ação de destituição 
de poder familiar, guarda ou tutela passou de 30 
(trinta) para 15 (quinze) dias, modificações nos 
artigos 19 e 101 do ECA.

Há inegável busca na construção mais rápida de 
uma solução, seja com o reconhecimento da pos-
sibilidade de reinserção familiar ou mais breve 

29 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: dou-
trina e jurisprudência. Salvador: Juspodvm, 2019, p. 84.

esclarecimento acerca de sua impossibilidade. É 
preciso perceber que a reavaliação – em até  no 
máximo 3 (três) meses – não se presta apenas a 
promover a reinserção, mas também a orientar a 
melhor atenção do sistema de justiça a observa-
ção geral dos casos, daí podendo surgir avaliação 
tanto pelo retorno a família quanto pelo início da 
via de destituição.

Foram inseridos os artigos 19-A e 19-B, prevendo 
possibilidade de a mãe gestante entregar filho re-
cém nascido à adoção e disciplinando os progra-
mas de apadrinhamento afetivo. O procedimento 
de suspensão ou destituição de poder familiar – 
arts. 155 a 163 – foi o trecho a enfrentar mais rele-
vantes modificações, com concentração de atos e 
simplificação de etapas processuais.

A produção de prova por meio de estudo social 
ou perícia por equipe interprofissional, indepen-
de de pedido das partes, sendo ato do juiz já 
por oportunidade da citação (§1º do art. 157); as 
formas fictas de citação, seja por edital ou hora 
certa,  têm requisitos mais flexíveis (§§s 3º e 4º do 
art. 158), sendo de interesse notar que este texto 
coexistiu originariamente com a regra do CPC de 
1973, cujo art. 22730 previa 3 (três) momentos de 
busca; atualmente vige o CPC de 2015, cujo art. 
25231 prevê os mesmos 2 (dois) momentos de 
busca até a artificialização do ato de citação.

Eventual revelia por contumácia autoriza senten-
ciamento em 10 (dez) dias, bastando a produção 
da prova técnica determinada já no momento da 
citação (art. 161, caput e §4º); audiência de instru-
ção e julgamento em ato único com prevalência 

30 Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver pro-
curado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, 
havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou 
em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de 
efetuar a citação, na hora que designar.

31 Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, de-
verá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 
ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a 
fim de efetuar a citação, na hora que designar.
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da oralidade e prazo curto para audiência (art. 162, 
§§s 2º e 3º); autorização para o início de esforços 
de preparação para colocação em família substi-
tuta quando notória a inviabilidade de manuten-
ção do poder familiar (parte final do art. 163).

As mudanças superam o papel inerte da jurisdi-
ção quanto à produção de prova e deslocam sua 
determinação já para o momento inaugural do 
feito; há diminuição de formalidades para citação 
de ausentes, concentração de atos processuais ao 
longo da instrução e autorização de estratégias de 
preparo da criança e do adolescente para a ruptu-
ra dos laços da família de origem. São modifica-
ções substanciais, que laboram no sentido de do-
tar o procedimento de maior celeridade, visando 
atender ao limite de 120 (cento e vinte) dias para 
conclusão do feito, prazo anteriormente estabele-
cido pela Lei 12.010/09 no já citado art. 163.

O histórico recente de alterações busca racionali-
zação do tema da convivência familiar e comuni-
tária dentro de aspectos de maior celeridade. Não 
parece adequado interpretar as regras de regên-
cia do tema sob a premissa de sua falência, igno-
rando a atenção que se tem emprestado a forma-
ção de meios mais céleres de tramitação desses 
procedimentos, com a devida preservação dos 
direitos e garantias de todos os envolvidos.

Assim se compreende não somente por conta da 
recenticidade do conjunto normativo, mas tam-
bém, e talvez principalmente, pela necessidade 
de avaliar alguns aspectos afetos à sua efetivação 
por parte dos distintos atores em atuação no sis-
tema protetivo da criança e do adolescente.

As opções polícias: escolhas expressas da Lei 
Nacional de Adoção e do Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária.

Os argumentos até aqui expostos avaliam o con-
junto dogmático da convivência familiar e das in-
tervenções protetivas até a possibilidade de colo-
cação em família substituta na forma de adoção, 

fosse com discussão e avaliação das normas em 
si ou de aspectos de sua formação. É prudente 
observar e apontar as opções políticas quando 
da formatação desse esquema legal.

Como já se indicou, a orientação central a articu-
lar toda a formação normativa do tema advém do 
PNFC de 2006. É esse o documento responsável 
por estabelecer o paradigma de centralidade e pre-
servação dos vínculos de origem. Não por menos, 
são estabelecidas as seguintes diretrizes no Plano:

(1) Centralidade das famílias nas políticas 
públicas, que diante de situações de risco so-
cial e vulnerabilidades [...] principalmente por 
pressões geradas pelos processos de exclusão 
social e cultural, [...] precisam ser apoiadas 
pelo Estado e pela Sociedade [...]32.

(2) Reconhecimento das competências 
da família na sua organização interna e na 
superação de suas dificuldades, sendo um 
grupo social capaz de se organizar e reorgani-
zar dentro do seu contexto e a partir de suas 
demandas e necessidades, bem como rever 
e reconstruir seus vínculos [...]33.

(3) Adoção centrada no interesse da 
criança e do adolescente, com mudança do 
paradigma tradicional segundo o qual a ado-
ção tem a finalidade precípua de dar filhos a 
quem não os tem, estando, portanto, centra-
da no interesse dos adultos34.

Também é possível avaliar alguns dos elementos 
constantes dos objetivos gerais do Plano, com es-
pecial destaque para: a ênfase no fortalecimento 

32 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE/ CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006, p. 69.

33 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE/ CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006, p. 70.

34 CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE/ CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano Nacio-
nal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária. Brasília, 2006, p. 73.
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ou resgate de vínculos com a família de origem e 
o fomento aos programas de família acolhedora.

Tais diretrizes reforçam a necessidade de preva-
lência e trabalho junto ao núcleo familiar, cen-
surando interpretações capazes de acelerar ex-
pedientes aptos a sedimentar  o distanciamento 
dos vínculos antes da realização das intervenções 
projetadas; ainda, terminam por desautorizar ar-
gumentação pela necessidade de maior celeri-
dade na inserção em guarda de pretendentes à 
adoção para preservar as preferências de perfil 
do adotante brasileiro.

A sedimentação legal das perspectivas do PNFC 
se deu com a edição da Lei Nacional de Adoção 
no ano de 2009, a partir de quando houve ordena-
ção de atos e estratégias a serem desempenhadas 
por oportunidade do acolhimento e subsequente 
medida para afastamento do poder familiar.

De relevo, o quanto disposto nos §§s 1º e 2º do art. 
1º da indicada lei, a indicar o caráter prioritário de 
orientação, apoio e promoção social junto à famí-
lia natural, com ressalvas possíveis apenas quando 
haja absoluta impossibilidade, demonstrada por 
decisão judicial fundamentada, subjugando a pos-
sibilidade de colocação em adoção, guarda e tu-
tela, à observância das regras e princípios do ECA.

Essas diretrizes demonstram que há uma opção 
política vigente no Brasil, pela qual a busca pelo 
apoio e potencialidade da família de origem é ele-
mento central na atuação de todos os atores da 
rede protetiva, inclusive o sistema de justiça.

Articulações permissivas do início da colocação 
em família substituta na forma de adoção, ain-
da que a título de guarda instrumental, antes de 
havido o trânsito em julgado da destituição de 
poder familiar, articulam interpretação refratária 
à prevalência da família de origem, diminuindo o 
espectro da excepcionalidade da adoção, confi-
gurando racionalização que ignora a perspectiva 
política expressa nos documentos indicados.

Os artífices da rede de proteção: aptidão para 
cumprir o esquema legal.

A formatação teórica das estratégias e da logís-
tica de atuação no decorrer das questões da 
convivência familiar e comunitária é complexa 
e extensa. Já de saída, é de se notar o desloca-
mento de suas ações da estrutura específica do 
Poder Judiciário, posto ser essencial a atuação 
dos executores da política pública municipal de 
convivência familiar e comunitária.

Aí se está falando especialmente dos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), Centros 
de Referência Especializados em Assistência So-
cial (CREAS), Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), do Conselho Tutelar (CT), das entidades 
de acolhimento e programas de acolhimento fa-
miliar, ou mesmo outros programas e projetos 
eventualmente formalizados dentro da estrutura 
de cada cidade.

Uma formatação eficiente dessa rede não é sim-
ples, depende em grande medida de uma opção 
política prioritária de gestores públicos para for-
mação de aparelhos com número suficiente de 
profissionais de variadas especialidades, que de-
mandam constante atualização, além de forneci-
mento de meios materiais básicos como compu-
tadores, carros, espaço físico adequado.

Serviços mais bem estruturados seriam garantia 
de intervenções mais produtivas, permitindo não 
somente um melhor índice de atendimento às 
necessidades familiares e, consequentemente, a 
reinserção, mas também uma mais rápida avalia-
ção quanto aos limites e possibilidades da família 
de origem, formatando direcionamento mais se-
guro a eventual compreensão pela destituição do 
poder familiar em mais breve tempo.

Basta se ter em mente que o período de reava-
liação das medidas de proteção de acolhimento 
é hoje de 3 (três) meses, espaço curto dentro do 
qual a intensificação das intervenções é essen-
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cial para que a cada observação e avaliação haja 
elementos novos sob os quais formar convicção 
e orientar o proceder das medidas ao dispor do 
sistema de justiça.

A instrumentalização de todos esses atores é de 
essencial importância para alcance das preten-
sões expostas, sob pena de que as perspectivas 
buscadas quando da conformação do arcabou-
ço normativo se prestem a uma mera retórica de 
boas  intenções.

A mesma visão se tem em relação ao sistema de 
justiça como um todo. A efetiva operacionaliza-
ção de Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública é essencial para dotar o percorrer desses 
procedimentos de maior eficiência, via de conse-
quência, maior celeridade.

Todas essas instituições demandam unidades de 
atuação específica e auxílio de equipes multidisci-
plinares. Certamente uma Unidade Judiciária de 
Infância e Juventude não especializada e com dé-
ficit estrutural enfrentará dificuldades quanto aos 
prazos de reavaliação, determinação de citação e 
realização de instrução e julgamento dos proces-
sos de destituição de poder familiar. De igual sor-
te, uma Defensoria Pública ou Ministério Público 
mau estruturados não contribuem à defesa dos 
interesses, seja dos pais ou dos infantes em risco.

Ter atenção à necessidade de melhor estrutura-
ção da rede protetiva da criança e do adolescen-
te, seja no aspecto da rede socioassistencial ou 
do sistema de justiça, é elemento fundamental 
para evitar a construção de uma retórica perni-
ciosa de restrição de direitos da família de origem 
como modo de evitar o prolongamento da insti-
tucionalização.

Eventual ineficiência da rede de proteção deve ser 
apontada, evidenciada e discutida como modo 
de comprometer o poder público com o fortaleci-
mento dessa política e elucidando os responsáveis 

pelas deficiências para que sejam cobrados dentro 
de suas respectivas competências e atribuições35.

Fazer uso desse diagnóstico como justificativa ou 
fundamentação36 para a supressão de direitos é 
subverter de ponta a cabeça a lógica de distribui-
ção de responsabilidades e deveres dentro da so-
ciedade, revitimizando a parcela hipossuficiente 
da população por meio da transferência de um 
ônus do qual não pode se desincumbir.

CONCLUSÕES: INADEQUAÇÃO 
DAS VISÕES SIMPLISTAS E DO 
MANIQUEÍSMO VERBORRÁGICO.

O esquema de construção do presente estudo é 
essencialmente de confrontação. O assunto foi 
discutido sob enfoque de duas perspectivas ex-
cludentes, mas é preciso indicar que há ponto de 
concordância entre os distintos lados da questão: 
o tempo tem um efeito drástico em todas as pes-
soas envolvidas nesses eventos.

É de absoluto rigor pensar alternativas, instrumentos 
e percepções dentro da premissa de que manuten-
ção de um acolhimento por longo tempo é deletéria 
aos interesses da criança e do adolescente, até por-
que não se pode naturalizar evento conceitualmente 
estabelecido como excepcional e transitório.

Há autores que identificam como ideal para a tra-
mitação mais célere das demandas de destituição 
o melhor aparelhamento do Poder Judiciário e, 
não com menos importância, do restante da rede 
de atendimento, porém, considerando a demora 
que ocorre nos tramites administrativos e proces-
suais, admitem a hipótese de colocação em guar-

35  NETO, Nagibe de Melo Jorge. Abrindo a caixa preta: por que a 
justiça não funciona no brasil?. Salvador: Jus Podvm, 2016, p. 22.

36 Não se concorda em medida alguma com a verborrágica defe-
sa de Maria Berenice Dias no sentido da flexibilização de procedimentos 
como modo de assegurar a convivência familiar e comunitária, mote cen-
tral de boa parte de suas colocações em sua obra Filhos do Afeto. DIAS, 
Maria Berenice. Filhos do afeto: questões jurídicas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017, em especial o capítulo 7º.
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da antes da decisão definitiva quanto a destituição, 
lançando o ônus da solução na família de origem37.

A busca por celeridade e consequente encurta-
mento do acolhimento não pode ser feita a qual-
quer custo, com o estabelecimento de formas de 
compreensão que conspurcam conceitos jurídi-
cos estabelecidos, contrariam assertivas progra-
máticas das decisões políticas da matéria e des-
focam a correta identificação dos responsáveis 
pelo problema. Não há regra, conjunto de regras 
ou interpretação das mesmas capaz de autorizar 
a conclusão pela possibilidade de superação do 
trânsito em julgado da medida de destituição de 
poder familiar para estabelecer início da convi-
vência com pleiteante à adoção.

Há modos de buscar maior rapidez na sistemáti-
ca como hoje posta, possibilitando alcançar me-
didas de apoio que não importem em acolhimen-
to institucional, ou, quando este se demonstrar 
indispensável, fazê-lo processar em atenção às 
balizas prazais já estabelecidas, alcançando em 
mais breve tempo a solução ao problema na con-
vivência familiar.

É necessário dar eficiente aplicação ao traçado 
normativo da matéria, com um aparelhamento 
dos atores da rede de proteção, o fomento de po-
líticas públicas aptas a prestar intervenções rápi-
das e eficazes junto à família de origem, estraté-
gia em prol tanto da melhoria de suas condições 
quanto da mais rápida percepção segura acerca 
de suas impossibilidades. A melhor estrutura-
ção do sistema de justiça certamente permitirá o 
atendimento dos prazos estabelecidos na regra 
estatutária, assegurando a plenitude de exercício 
de todos os direitos afetos à família de origem38.

37 MACEDO, Sandra da Hora. Reflexões sobre a suspensão do 
poder familiar e colocação em família adotiva antes do transito em jul-
gado da  ação de destituição de poder familiar. Caderno IEP/MPRJ, 
v. 1, n. 1, junho/2018. Disponível em: <http://iep.mprj.mp.br/docu-
ments/221399/353479/Reflexoes_sobre_suspensaoSandra_Macedo_Ca-
derno_ IEP_MPRJ_Junho_2018.pdf>. Acesso em 10 mar. 2019.

38 TAMBOSI, Isabella Collet. A concessão da guarda provisória as 
ações de adoção antes da confirmação da destituição do poder familiar. 

Potencializar programas de acolhimento familiar é 
perspectiva de especial importância, pois assegura-
ria à criança ou adolescente acolhido a preservação 
da situação de risco, fora da estrutura das entidades 
de acolhimento. Assim se garantiria convivência fa-
miliar de melhor qualidade durante o processamen-
to de todas as etapas, desde o acolhimento até a 
possível colocação em família substituta.

A complexidade desta discussão extrapola as per-
cepções de caráter exclusivamente jurídico, avan-
çando sobre o campo da intersecção com a pre-
sença dos demais atores de atuação nas questões 
da criança e do adolescente, como psicólogos, 
assistentes sociais, conselheiros tutelares, todos 
responsáveis por aproximar os procedimentos da 
realidade dos envolvidos.

O estabelecimento sólido desses serviços é essen-
cial para efetivar a proposta normativa de atendi-
mento à população costumeiramente envolvida 
no evento de acolhimento. Especialmente em 
tempos de retração econômica, encurtamento do 
mercado de trabalho e flexibilização de direitos, 
a amplitude das intervenções são essenciais para 
romper o ciclo de reprodução da pobreza e das 
condições estruturais de vulnerabilidade.

Não há espaço para compreender como adequa-
das assertivas39 que ignoram o conjunto dogmáti-
co posto, naturalizam a falta de estrutura do poder 

In: LÉPORE, Paulo Eduardo; ROSSATO, Luciano Alves; VERONESE, Josiane 
Rose Petry. Estatuto da criança e do adolescente: 25 anos de desafios e 
conquistas. São Paulo: Saraiva, 2015.

39 Pensam e articulam dentro dessas premissas: PEREIRA, José 
Antonio Borges. Tutela provisória de urgência    de    natureza    caute-
lar     incidental para o início do estágio de convivência de crianças/ado-
lescentes institucionalizadas mediante concessão de guarda para fins 
de adoção. Disponível em: <http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/down-
loads/Imprensa/NoticiaImprensa/478c37_f903c430fc5443579c e760ae-
47b3e336(1).pdf>. Acesso em 02 jun. 2019; SOUSA, Lyvia Paes Rangel de 
Souza. A incessante busca   pela   família   biológica.   Caderno   IEP/MPRJ,   
v.   1,   n.   1,   junho/2018. Disponível em: <http://iep.mprj.mp.br/docu-
ments/221399/353479/A_incessante_Busca_Lyvia_Paes_Rangel_de_
Sousa_ Caderno_IEP_MPRJ_Junho_2018.pdf>. Acesso em 02 jun. 2019; 
BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Adoção. In: MACIEL, Kátia Regina 
Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: as-
pectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva jus, 2019, p. 382 a 384.
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judiciário ou justificam posições de acordo com a 
demanda estabelecida pelo perfil preferencial do 
adotante brasileiro. É preciso cautela com a forma-
ção de uma retórica violenta, credora de um olhar 
desavergonhado em relação à dogmática dos di-
reitos da criança e do adolescente e sua correlação 
com outros ramos do conhecimento jurídico.

A sensibilidade dos direitos envolvidos impõe afir-
mar o óbvio: fins não justificam o uso de quais-
quer meios. Nem mesmo a costumeira menção à 
regra central do superior interesse da criança ou 
do adolescente pode naturalizar a superação às 
premissas legais, sob pena de que se faça uso re-
tórico de um direito como forma de dar azo a com-
preensões totalizantes e utilitaristas, construindo 
compreensões fragmentárias do direito, pensan-
do-o na ausência da racionalidade sistêmica.

Não é cabível naturalizar um álibi à irresponsabili-
dade estatal no cumprimento da lei, convertendo 
medidas de retirada de crianças e  adolescentes  em 
automático esfacelamento dos vínculos de origem, 
fomentando a criminalização da pobreza e deixan-
do de lado o papel de ampla proteção do Estado.

De essência raciocinar o sistema protetivo da 
criança e do adolescente com observação de to-
das as suas regras, premissas e conceitos, dialo-
gando com todo o mais previsto no ordenamento. 
Somente assim se tem por possível superar o sub-
jetivismo egocêntrico com o qual costumeiramen-
te se afirma proteger, ao reboque de eliminar vul-
neráveis e hipossuficientes como se indesejáveis 
fossem e se direitos não tivessem.
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CONTROVÉRSIAS NA TIPIFICAÇÃO 
PENAL DO CRIME DE ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL INTRODUZIDO NO CÓDIGO 
PENAL PELA LEI N. 12.015/90
Mylena Maria Moura Gomes1

Resumo: Neste artigo científico, será realizada uma discussão a respeito do crime de 
estupro de vulnerável, definido pelo artigo 217-A do Código Penal brasileiro. O presente 
estudo busca traçar uma análise acerca da constituição, interpretação e fundamenta-
ção de tal dispositivo legal, a fim de entender na mens legislatoris, a questão da vul-
nerabilidade e a presunção de violência contida na norma. Outrossim, também será 
analisada a consideração do beijo lascivo como ato libidinoso punível pela referida 
norma. Para tanto, as discussões aqui apresentadas terão como embasamento teóri-
co as reflexões de grandes doutrinadores como Claus Roxin, Guilherme Souza Nucci, 
Jaime Ramos, Olavo Pezzotti e Cezar Roberto Bitencourt, bem como a mais atualizada 
jurisprudência dos Tribunais brasileiros.

Palavras-chave: Estupro de vulnerável; Mens legislatoris; Presunção de violência; 
Vulnerabilidade.

Resumen: Este artículo se llevará a cabo en un debate sobre un delito de vulnerabilidad 
definida para definir el artículo 217-A Código penal brasileiro. A continuación se presenta 
una guía para el análisis de la constitución, la interpretación y los fundamentos del dispo-
sitivo legal, el nombre de los legisladores, la búsqueda y el mantenimiento de la violencia 
y la comunicación. Outrossim, también será analizado a lo largo del tiempo como libidi-
noso punível pela referida norma. Para tanto, tal como se explica aquí, aquí está el libro, 
así como las reflexiones de grandes doutrinadores como Claus Roxin, Guilherme Souza 
Nucci, Jaime Ramos, Olavo Pezzotti y Cezar, Roberto Bitencourt, y como una fuente más 
importante en este sentido.

Palavras-chave: Estupro de vulnerável; Legislador de los hombres; Presunção de violên-
cia; Vulnerabilidade.

1 Técnica de nível médio (REDA) da DPE de Paripiranga-BA.
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INTRODUÇÃO

A Lei n. 12.015 de 07 de agosto de 2009 veio de-
terminar uma série de modificações ao Código 
Penal brasileiro, tendo como principal feitio a 
disposição de um capítulo aos crimes sexuais 
cometidos contra aqueles considerados pelo or-
denamento jurídico pátrio como vulneráveis, em 
virtude de sua incapacidade de discernimento e 
sua condição “inferior” em comparação ao dito 
homem médio.

Essa foi uma grande conquista, pois anteriormen-
te essas vítimas eram equiparadas às demais, 
e aqueles que cometiam um crime de natureza 
sexual contra, por exemplo, um deficiente men-
tal ou uma criança recebiam a mesma punição 
daquele que cometia o mesmo ato contra uma 
pessoa considerada “normal”. A única diferença 
era que, no hoje revogado art. 224 do Diploma 
Repressivo, o legislador trazia a presunção de 
violência para os crimes de estupro (art. 213 do 
Código Penal) e, no também revogado atentado 
violento ao pudor (art. 214 do C.P.), isto é, para 
caracterização desses delitos precisaria que a 
violência fosse presumida ou ficta.

A Lei n. 12.015/09, ao introduzir no Código Penal o 
art. 217-A, criou o delito de estupro contra vulnerá-
vel em que se estabelece como crime punível com 
reclusão de oito a quinze anos aquele que tenha 
praticado conjunção carnal ou efetue qualquer 
ato libidinoso com menor de catorze anos (caput 
do art. 217-A do C.P.), independentemente deste 
ter discernimento ou não do ato, de consentir ou 
não, isto é, mesmo que a vítima seja a chamada 
innocentia consillii, ou com enfermos ou deficien-
tes mentais que não possuam o discernimento su-
ficiente para consentir ao ato sexual.

Assim, buscar-se-á, neste texto, analisar a condu-
ta tipificada no art. 217-A do Código Penal pátrio, 
trazendo uma série de questionamentos introdu-
zidos por distintos doutrinadores em relação às 

mais delicadas controvérsias existentes na apli-
cação de tal norma, levando-se em considera-
ção, principalmente, a figura do menor de catorze 
anos como pessoa vulnerável, que não possui o 
necessário discernimento de consentir a prática 
sexual, conforme dispõe o artigo supracitado.

O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO GERAL 
E A DEFESA DA PESSOA HUMANA 
EM DESENVOLVIMENTO

A Lei n. 8.069/1990, que disciplina o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), veio regulamen-
tar o artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 
A referida legislação foi criada a fim de proteger 
a criança e o adolescente, conferindo-lhes um 
tratamento especial com fundamentos constitu-
cionais, tendo em vista a sua particularidade de 
pessoa humana em desenvolvimento.

O art. 702 do Estatuto preconiza o Princípio da 
Prevenção Geral, o qual determina que todos, isto 
é, Estado, família e a sociedade em geral, devem 
agir preventivamente no sentido de obstar a ocor-
rência de fatos que ameacem ou violem direitos 
inerentes às crianças e adolescentes fundamen-
tados na C.F./1988 e no ECA/1990.

De acordo com Luiz Antônio de Souza e Vitor 
Frederico Kumpel, há uma correlação entre o 
princípio da prevenção geral, o princípio da coo-
peração, que prediz o dever conferido à família 
e à sociedade de atuar em colaboração com o 
Estado no cumprimento dos direitos fundamen-
tais da criança e do adolescente, e o princípio da 
intervenção estatal, no que diz respeito ao dever 
de agir do Estado para a garantia desses direitos. 
Para os autores, o princípio da prevenção geral, 
como o próprio nome diz, “é preventivo por bus-
car se antecipar ao evento danoso e é geral por 
se estender a todos. A sociedade também tem 

2  Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente.
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este dever de preservar os direitos da criança e do 
adolescente e deve atuar em cooperação com o 
Estado” (SOUZA; KUMPEL, 2011, p. 215).

O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, 
em seus dispositivos, regras legais que regulam 
as condutas que violam e/ou põem em risco a 
consolidação dos direitos da pessoa humana 
em desenvolvimento (crianças e adolescentes), 
determinando sanções àqueles que venham a 
cometer essas condutas. Contudo, não somente 
o ECA, mas também os demais ramos do Direito 
tutelam com rigor especial os menores de dezoito 
anos, como assim o faz o Código Penal.

No entanto, até o ano de 2009, o Código Penal bra-
sileiro, no que tange aos crimes sexuais, não fazia 
uma distinção quando praticados contra crianças 
e adolescentes, enquadrando-os nos dispositivos 
gerais. Na visão de Alberto Silva Franco, Jefferson 
Aparecido Dias e Jefferson Ninno, em relação a 
essa defasagem mantida no sistema jurídico pe-
nal brasileiro, era imperiosa a “necessidade de se-
paração entre os crimes contra a liberdade sexual 
e os crimes sexuais contra menores” (FRANCO; 
DIAS; NINNO, 2007, p. 1019). 

Nesse sentido, com a pressão doutrinária que criti-
cava essa posição do legislador, foi criada em 2009 
a Lei n. 12.015, que trouxe algumas alterações ao 
Código Penal brasileiro. Uma delas foi definir um 
capítulo próprio para os delitos sexuais cometidos 
contra menores de catorze anos (Capítulo II – Dos 
crimes sexuais contra vulnerável, incluído no Títu-
lo VI do Código Penal, que define os crimes contra 
a dignidade sexual, que anteriormente era intitu-
lado de crimes contra os costumes).

Isto se deve à ideia de que os crimes dessa natu-
reza como o estupro (art. 213 do C.P.), a violação 
sexual mediante fraude (art. 215 do C.P.) e o assé-
dio sexual (art. 216-A do C.P.) baseiam-se na ques-
tão da prática sexual com ausência do consenti-
mento da vítima, que será, nesse sentido, pessoa 
com discernimento para tal. Era inevitável que isto 

acontecesse, porque, na visão de muitos doutrina-
dores, o tema dos crimes sexuais cometidos contra 
menores de 14 anos não se radica na ausência do 
consentimento para a prática do ato sexual, mas 
na proteção dessas pessoas incluídas pelo Direito 
como vulneráveis e, portanto, merecedoras da tu-
tela jurisdicional do Estado, de maneira distinta.

Nessa perspectiva, o art. 217-A3 do Código Penal 
brasileiro enxertado pela Lei n. 12.015/1990 que de-
fine o delito de estupro contra vulnerável, visa tu-
telar a dignidade sexual das pessoas tidas pelo or-
denamento jurídico nacional como vulneráveis, de 
onde se enquadram os menores de catorze anos, 
protegendo-os contra a sua entrada precoce na 
vida sexual, buscando assegurar-lhes um desenvol-
vimento equilibrado e sadio sob esse aspecto.

A QUESTÃO DA TIPIFICAÇÃO 
FORMAL E MATERIAL NOS CRIMES 
SEXUAIS PRATICADOS CONTRA 
MENORES DE 14 ANOS

Vulnerável, segundo a breve definição de Válter 
Kenji Ishida, “[…] é a pessoa mais fraca […]” (ISHI-
DA, 2010, p. 420). Admite-se a vulnerabilidade, 
conforme o art. 217-A, o menor de 14 anos, a pes-
soa que possui enfermidade ou deficiência men-
tal e não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato ou não pode oferecer resistência, 

3 Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos: 

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o ne-
cessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência.

§ 2º. (VETADO)

§ 3º. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º. Se a conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
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por qualquer outra causa. Assim, considera-se as 
palavras de Jaime Ramos4 quando afirma que: 

Vulnerável é qualquer dessas pessoas, que se 
presume de forma absoluta não ter discerni-
mento suficiente para consentir validamente 
aos atos sexuais a que são submetidas. Mes-
mo que consintam ao ato sexual, esse con-
sentimento deverá ser considerado inválido 
[…] (RAMOS, 2009, p. 08)

Neste delito, o legislador não levou em conside-
ração a prática do ato sexual com violência ou 
grave ameaça, pois a violência, nesses casos em 
que envolvem pessoas tidas como mais frágeis e 
sem o discernimento aceitável para tal, é presu-
mida. Isto significa dizer que não há necessidade 
de agressão ou iminência de ofensa para que haja 
tipicidade formal no crime de estupro de vulne-
rável. De acordo com Olavo Evangelista Pezzotti,

[…] o valor contido da norma é claramen-
te no sentido de que a conduta de praticar 
atos libidinosos consentidos com menor de 
14 anos atenta contra a dignidade sexual da 
vítima, tendo em vista a sua vulnerabilidade 
e seu discernimento reduzido. A presunção 
legal, portanto, é de vulnerabilidade sujeito 
passivo e não de emprego de violência ou 
grave ameaça (PEZZOTTI, 2011, p. 01).

Nesse sentido, não há o que se falar em consen-
timento ou liberdade sexual da vítima no estupro 
de vulnerável, pois o Código Penal torna ilícito 
qualquer ato sexual (conjunção carnal ou qual-
quer outro ato libidinoso) que atente contra a 
dignidade dessas pessoas sob esse ponto. Para 
alguns doutrinadores, a pretensão na omissão 
da existência ou não violência ou grave amea-
ça visa acabar com quaisquer controvérsias que 
vierem a existir em relação a essa questão, como 
ocorria antes da alteração advinda pela Lei n. 

4  Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vi-
ce-Diretor de Cursos Acadêmicos e Orientação Pedagógica e Professor da 
Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina. Professor de 
Técnica e Prática da Sentença Penal na Escola Superior da Magistratura 
do Estado de Santa Catarina, na sede e em extensões.

12.015/2009. Nas palavras de Pezzotti, “preten-
dia-se, portanto, amarrar as mãos dos julgadores, 
obrigando-os a proferir sentenças condenatórias 
nos mesmos casos em que se exaravam absol-
vições, a despeito da análise dos fatores sociais 
que circundam a aplicação do Direito” (IDEM).

Como se pode perceber, a partir do entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça, a alteração textual 
trazida pelo art. 217-A, veio solucionar os conflitos 
existentes nos julgamentos anteriores que envol-
viam o tema. Em julgado do STJ foi dito o seguinte:

Saliente-se, porém, que a presunção de vio-
lência era matéria controversa, geradora de 
inúmeras teses doutrinárias e jurispruden-
ciais, já que se discutia a natureza relativa ou 
absoluta da mencionada presunção. Dessa 
forma, o legislador entendeu por expungir 
a questão polêmica, afastando a presunção 
de violência. A configuração do tipo estupro 
de vulnerável independe do consentimento 
da vítima, grave ameaça, violência de fato ou 
presumida, bastando que o agente mante-
nha conjunção carnal ou pratique outro ato 
libidinoso com menor de catorze anos, como 
se vê da redação do art. 217-A (STJ – Edcl no 
AgRg no AI Nº 706.012 – GO. Quinta Turma. 
Min. Rel. Laurita Vaz. J.: 23/02/2010; DJe.: 
22/03/2010 - v.u.).

A tipicidade formal, para doutrinadores como 
o professor Cezar Roberto Bitencourt, não é su-
ficiente para que se fale em crime. Isto significa 
que apenas a prática de ato sexual com um me-
nor de catorze anos não é satisfatória para o en-
quadramento da conduta como ilícita para que o 
agente seja julgado e receba uma sanção penal 
estipulada entre oito e quinze anos de reclusão. 
Assim, contrapondo essa ideia de tipicidade for-
mal criticada a muito por estudiosos do Direito, 
há também a tese da tipicidade material, segun-
do a qual só há de se falar em crime se a conduta 
do agente, no caso, aquele que pratica conjunção 
carnal ou qualquer outro ato libidinoso com um 
menor de catorze anos, tenha incidido em ofen-
sa à dignidade sexual (bem tutelado, nesse caso, 
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pelo Direito Penal) da vítima. Se não houver, tal 
conduta deve cair sob o princípio da insignificân-
cia, também conhecido como princípio da baga-
tela. Isto ocorre pelo fato de que é insustentável a 
ideia de haver um crime sem que haja a verifica-
ção de ofensa ao bem tutelado pela norma penal 
incriminadora. Essa concepção foi defendida, em 
meados da década de 60, por Claus Roxin. Segun-
do o doutrinador, a lesão a bens jurídicos deve-
ria ser enxergada como pressuposto para que se 
possa falar em punição pelo Direito Penal. Dessa 
forma, para o autor, o conceito material de crime 
precede o Direito Penal codificado (ROXIN, 1997, 
p. 51-52 apud PEZZOTTI, 2011, p. 01).

O legislador quis confirmar que o consentimento 
da vítima, nesses casos, não é fator de escusa ao 
cometimento delitivo do sujeito ativo, podendo 
este ser obrigado a confirmar a espontânea von-
tade de praticar o ato sexual. Porém, analisando-
-se apenas o caráter formal do crime, recusa-se 
o legislador, conforme assevera Olavo Pezzotti, 
“[…] a acompanhar as mutações sociais” (PEZ-
ZOTTI, 2011, p. 01). Nessa perspectiva, pode-se 
levar em consideração as palavras do ministro do 
STJ Celso Limongi quando diz que é “insustentá-
vel que um adolescente, com acesso aos moder-
nos meios de comunicação, seja incapaz de con-
sentir relações sexuais”.5

Desse modo, aqueles que apoiam essa posição 
afirmam que, nos casos em que for verificada a 
maturidade sexual da vítima, o consciente exercí-
cio de sua liberdade sexual e até mesmo a even-
tual estabilidade no relacionamento desta com o 
autor (parceiro de relação), e se esses fatos evi-
denciarem a não ofensa à dignidade sexual do 
menor, a conduta será materialmente atípica.

Para alguns doutrinadores, levando-se em consi-
deração a atitude do legislador ao estipular que 
até catorze anos a vítima é reconhecida como vul-

5  STJ – REsp 494792 / SP. Sexta Turma. Min. Rel. Celso Limongi - 
desembargador convocado do TJSP. J.: 02/02/2010; DJe.: 22/02/2010.

nerável, no caput do art. 217-A do Código Penal, 
este buscou adaptar-se à nova realidade sexual, 
conforme afirma Pedro Lazarini Neto:

No conceito biológico (idade) de vulnerabili-
dade, a lei penal, optou pela idade de 14 anos: 
meio-termo entre as idades de criança e ado-
lescente, segundo o Estatuto da criança e do 
adolescente (ECA). Com isso, a lei adaptou-se 
aos costumes (e a realidade sexual) não consi-
derando vulneráveis todos os menores de 18 
anos (minoridade penal e limite do ECA para 
adolescente). Ainda, ao considerar a idade de 
14 anos e não de 12 anos (idade estipulada 
para criança, segundo ECA), a lei penal tutelou 
a fase de transição da infância para a adoles-
cência (LAZARINI NETO, 2010, p. 904).

O conceito de vulnerabilidade definido pelo le-
gislador ao editar o art. 217-A é absoluto. Isto 
significa que a prática de ato sexual com um me-
nor de catorze anos até um dia antes do seu 14º 
aniversário é crime. Porém, se o ato for praticado 
no dia em que este vier a completar os catorze 
anos, a conduta se torna atípica. No entanto, essa 
questão é bastante criticada pelos estudiosos do 
assunto, pois não se pode ignorar a injustiça que 
o rigor da norma penal possa vir a acarretar. E, 
nesse sentido, se pergunta: qual a substancial di-
ferença entre praticar um ato sexual com alguém, 
mediante consenso, um dia antes de seu 14º ani-
versário e fazê-lo no dia seguinte? Assim, segundo 
a visão doutrinária, em que se destaca a de Gui-
lherme Souza Nucci, a vulnerabilidade permeada 
em tal dispositivo legal deveria ser analisada rela-
tivamente, segundo as conjunturas de cada caso. 

O art. 224, que definia a presunção de violên-
cia nos crimes sexuais foi revogado pela Lei n. 
12.015/90 e deu lugar ao art. 217-A, que implici-
tamente e de forma absoluta considera presumi-
da a violência nos casos da prática sexual com os 
sujeitos passivos definidos pelo artigo e, anterior-
mente, citados neste texto. Para o desembarga-
dor do TJ-SC Jaime Ramos,
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A lei nova revogou o art. 224, do Código Pe-
nal, que tratava dessa presunção de violên-
cia, que muitos consideravam absoluta (jure 
et de jure) mas na verdade era relativa (juris 
tantum) porque se podia comprovar que a ví-
tima já não mais tinha a chamada innocentia 
consillii, ou seja, não era mais inocente, espe-
cialmente aquelas maiores de 12 (doze) anos, 
quando comprovadamente experientes e ve-
zeiras nas práticas sexuais às quais já não lhes 
eram mais estranhas (RAMOS, 2009, p. 09-10).

No entanto, o novo artigo introduzido considera, 
em seu teor, a absoluta presunção de violência nos 
atos sexuais em que o sujeito passivo seja um me-
nor de catorze anos, uma pessoa que possui enfer-
midade ou deficiência mental e não tem o necessá-
rio discernimento para a prática do ato ou não pode 
oferecer resistência, por qualquer outra causa. 

Pela redação atual do artigo supracitado, se a 
vítima for menor de 14 (quatorze) anos, seja ela 
do sexo masculino ou feminino, ocorrerá o crime, 
não importando o seu consentimento ou mesmo 
seu histórico sexual. Nesse sentido, o STJ tem de-
cidido da seguinte forma:

1. O cerne da controvérsia cinge-se a saber 
se a conduta do recorrido - que praticou 
conjunção carnal com menor que contava 
com 12 anos de idade - subsume-se ao tipo 
previsto no art. 217-A do Código Penal, de-
nominado estupro de vulnerável, mesmo 
diante de eventual consentimento e expe-
riência sexual da vítima. 2. Para a configu-
ração do delito de estupro de vulnerável, 
são irrelevantes a experiência sexual ou 
o consentimento da vítima menor de 14 
anos. Precedentes. 3. Para a realização 
objetiva do tipo do art. 217-A do Código 
Penal, basta que o agente tenha conhe-
cimento de que a vítima é menor de 14 
anos de idade e decida com ela manter 
conjunção carnal ou qualquer outro ato 
libidinoso, o que efetivamente se verifi-
cou in casu. 4. Recurso especial provido para 
condenar o recorrido em relação à prática do 
tipo penal previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, 
ambos do Código Penal, e determinar a cas-

sação do acórdão a quo, com o restabeleci-
mento do decisum condenatório de primeiro 
grau, nos termos do voto. (STJ, REsp 1371163 
/ DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 
25/06/2013 grifo nosso).

A configuração do tipo estupro de vulnerável 
prescinde da elementar violência de fato ou 
presumida, bastando que o agente mantenha 
conjunção carnal ou pratique outro ato libi-
dinoso com menor de catorze anos, como se 
vê da redação do art. 217-A, nos termos da Lei 
n.º 12.015/2009. (EDcl no AgRg no Ag 706012 
/ GO, 5ª Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, 
DJe de 22/03/2010). 

O questionamento trazido pela Doutrina a res-
peito da presunção ou não de violência, no estu-
pro de vulnerável, ocorre no que concerne nem 
tanto aos enfermos ou débeis mentais, mas ao 
menor de catorze anos que, segundo boa parte 
dos doutrinadores, devido as diversas fontes de 
informação, possuem, cada vez mais cedo, ma-
turidade nos assuntos relacionados à sexuali-
dade e podem, em diversas situações, consentir 
na prática de atos sexuais. Nesse sentido, Jaime 
Ramos assegura que:

Tornou-se proibido à pessoa menor de 14 
anos (ou seja, até o último dia dos seus 13 
anos completos) manter conjunção carnal 
ou praticar qualquer ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal com alguém, indepen-
dentemente de ter discernimento ou não, de 
consentir ou não, de ser reconhecido como 
inocente ou não. Não mais se exige da vítima 
a chamada innocentia consillii, que se tradu-
zia, no sistema anterior, pela necessidade de 
o ofendido ser inocente em relação ao co-
nhecimento e à prática de atos sexuais, para 
que seu consentimento fosse considerado 
inválido (IDEM, p. 10).

Segundo Pedro Lazarini Neto, “tanto na doutrina 
como na jurisprudência, a tendência é emprestar 
valor relativo, e não absoluto, à presunção […]. 
Assim, a presunção pode ceder, por exemplo, se 
a ofendida já era corrompida, aparentava idade 
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superior pelo seu desenvolvimento etc.” (LAZARI-
NI NETO, 2010, p. 907). Dessa forma, o autor cita 
Hungria, Magalhães Noronha, Damásio de Jesus, 
Júlio F. Mirabete, Paulo José da Costa Júnior e 
Márcio Bartoli como doutrinadores que são a fa-
vor da tese da relativização da presunção de vio-
lência no crime do art. 217-A do Código Penal. 

Contudo, de acordo com Marcelo Bertasso, juiz de 
Direito, a maior e mais criticável novidade trazida 
no art. 217-A do C.P. foi a pena. Para ele, a san-
ção determinada pelo dispositivo é elevadíssima, 
nos limites de oito a quinze anos de reclusão, tor-
nando-se mais gravosa do que as cominadas ao 
estupro comum (art. 213) e até de crimes mais 
graves, como o homicídio simples e roubo, e com 
idêntica sanção do crime de extorsão mediante 
sequestro (BERTASSO, 2009, p. 02). Sendo assim, 
o agente que comete tal crime sendo condenado, 
mesmo ao mínimo legal, terá de iniciar o cumpri-
mento da pena, no mais rígido dos regimes, o fe-
chado. Para Bertasso, 

Não se pode desprezar que, na atual realida-
de social, não são raros os casos em que me-
nores de 14 anos possuem uma vida sexual 
ativa e praticam, com normalidade, atos se-
xuais de forma consentida. Nessas situações, 
ainda que reprovável a conduta daquele que 
adere à vontade da menor e com ela pratica 
ato sexual, não se mostra proporcional a apli-
cação de sanção tão gravosa (IDEM, p. 03).

Dessa forma, percebe-se que há uma enorme dis-
crepância na pena cominada ao crime de estupro 
contra vulnerável. Sabe-se o quão grave é a prá-
tica de um ato sexual sem o consentimento, com 
quem quer que seja, ainda mais com uma criança 
ou um aspirante à adolescência. Porém, a sanção 
aplicada ao delito, nos casos de um ato libidino-
so como um beijo lascivo, até mesmo consentido, 
de vis proporções, não poderia cominar em uma 
pena tão grave, que acarretaria ao agente uma 
penalização desproporcional com inimagináveis 
consequências para sua vida pessoal e social.

A CRÍTICA À CONSIDERAÇÃO DO BEIJO 
LASCIVO COMO ATO LIBIDINOSO, 
PUNÍVEL PELO ART. 217-A DO C.P.

O teor do novo art. 217-A, incorporado em 2009 
no Código Penal, além das controvérsias anterior-
mente citadas, trouxe uma bastante inviltrante: a 
utilização do conceito de beijo lascivo como ato 
libidinoso punível por tal norma penal, pois confi-
guraria como estupro de vulnerável, ao ser come-
tido contra os sujeitos passivos deste delito.

Ademais, a partir da discriminação do literal tex-
to legal, além da conjunção carnal, isto é, a pe-
netração do órgão sexual masculino (pênis) no 
órgão sexual feminino (vagina), qualquer outro 
ato libidinoso diverso deste é considerado estu-
pro quando cometido contra menores de catorze 
anos, enfermos ou pessoas que possuem defi-
ciência mental que a coloquem no rol daqueles 
sem discernimento necessário para o consenti-
mento na prática de relações sexuais. 

Mas o que seria entendido como ato libidinoso? 
Segundo Guilherme de Souza Nucci, “é o ato vo-
luptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfa-
zer o prazer sexual” (NUCCI apud RAMOS, p. 03). 
Complementando esta ideia, Jaime Ramos afir-
ma que o ato libidinoso se consuma por várias 
formas, como:

[…] o coito anal, o tribadismo ou safismo 
(ato sexual lésbico aplaudido pela poetisa 
Safo), o coito inter femora (entre as pernas), o 
sexo oral, como a fellatio in ore e a irrumatio 
in ore, a introdução de dedo ou objeto na va-
gina ou no ânus, a apalpação lasciva violenta 
nas partes pudendas, inclusive seios, o beijo 
voluptuoso com longa e intensa carga de li-
bido, a masturbação, e inúmeras outras ma-
neiras libidinosas que a imaginação do casto 
não consegue apreender, mas não escapam 
ao devasso (RAMOS, 2009, p. 03).

Assim, considerando, o beijo lascivo em um me-
nor de catorze anos, por exemplo, que, para o 
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desembargador Jaime Ramos, tiver sido “volup-
tuoso com longa e intensa carga de libido” e, na 
visão de Nucci, tenha tido, na sua prática, como 
finalidade “a satisfação do prazer sexual”, este 
deverá ser definido pelos magistrados como ato 
libidinoso e, consequentemente, enquadrado no 
delito de estupro contra vulnerável. Assim, nas 
palavras de Guilherme Nucci, 

[…] o beijo destinado à satisfação do desejo 
sexual, desde que dado na boca e com a in-
trodução da língua, é ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal e, portanto, suficiente 
para caracterizar a elementar ‘outro ato libi-
dinoso’ do tipo penal expresso no art. 213 do 
código penal, bem como do art. 217-A, am-
bos do Código Penal brasileiro (NUCCI apud 
PEZZOTTI, 2011, p. 06). 

Nesse sentido, 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNE-
RÁVEL. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. 
CONTRAVENÇÃO PENAL. VÍTIMA ADOLES-
CENTE MENOR DE 14 ANOS. INCOMPATIBI-
LIDADE. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PE-
NAL. CONSUMAÇÃO. QUALQUER ATO DE 
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SE-
XUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia 
atinente à inadequada desclassificação para 
a contravenção penal prevista no art. 65 do 
Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde do ree-
xame de provas, sendo suficiente a revalo-
ração de fatos incontroversos explicitados 
no acórdão recorrido. 2. Nega-se vigência ao 
art. 217-A, caput, do CP, quando, diante de 
atos lascivos, diversos da conjunção carnal 
e atentatórios à liberdade sexual da vítima 
(adolescente menor de 14 anos), desclassi-
fica-se a conduta para contravenção penal, 
ao fundamento de que o réu não praticou 
nenhum “ato invasivo, com grau de lesivida-
de próprio do delito previsto no art. 217-A do 
Código Penal”. 3. A proteção integral à crian-
ça, em especial no que se refere às agressões 
sexuais, é preocupação constante de nosso 
Estado, constitucionalmente garantida (art. 
227, caput, c/c o § 4º da Constituição da Re-
pública), e de instrumentos internacionais. 4. 

É pacífica a compreensão de que o delito de 
estupro de vulnerável se consuma com a prá-
tica de qualquer ato de libidinagem ofensivo 
à dignidade sexual da vítima. Precedentes. 5. 
Recurso especial provido, a fim de reconhe-
cer a contrariedade do acórdão ao art. 217-A, 
caput, do Código Penal e condenar o ora re-
corrido como incurso nas penas desse dispo-
sitivo, determinando o retorno dos autos ao 
Tribunal de origem para que proceda à do-
simetria da reprimenda. (REsp n. 1.598.080/
MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Tur-
ma, DJe 1º/8/2016 grifo nosso). 

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 
entende, em diversos de seus julgados, que um 
beijo sem conotação abusiva ou qualquer ato for-
çoso, isto é, sem uso de violência ou intimidação, 
por si só não impõe a gravidade da conduta que 
requer o tipo penal de estupro. Sendo assim, não 
se pode considerar na tipificação do crime de es-
tupro de vulnerável como ato libidinoso a prática 
de um beijo casto e respeitoso. Diverso, no entan-
to, é a questão de um beijo lascivo nos lábios, que 
revela luxúria e desejo incontido. Nesse sentido,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CO-
LEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO 
PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO 
PUDOR. SÚMULA 7/STJ. O DELITO DO ART. 
217-A DO CP SE CONSUMA COM A PRÁTICA 
DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFEN-
SIVO À DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO IM-
PROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da 
colegialidade, pois, consoante disposições 
do Código de Processo Civil e do Regimento 
Interno desta Corte, o relator deve fazer um 
estudo prévio da viabilidade do recurso es-
pecial, além de analisar se a tese encontra 
plausibilidade jurídica, uma vez que a parte 
possui mecanismos processuais de subme-
ter a controvérsia ao colegiado por meio do 
competente agravo regimental. Ademais, 
o julgamento colegiado do recurso pelo ór-
gão competente supera eventual mácula da 
decisão monocrática do relator. 2. Tendo as 
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instâncias ordinárias reconhecido, de forma 
fundamentada, que a conduta do recorrente 
se subsume ao tipo penal do art. 217-A do CP, 
o pedido de desclassificação para a contra-
venção penal de importunação ofensiva ao 
pudor demandaria minucioso revolvimento 
do conjunto fático-probatório dos autos, o 
que não se admite na via do recurso especial. 
Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudên-
cia desta Corte é firme no sentido de que o 
delito de estupro de vulnerável se consuma 
com a prática de qualquer ato de libidina-
gem ofensivo à dignidade sexual da vítima. 
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
AREsp n. 1.012.514/SP, Rel. Ministro Reynal-
do Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 
24/2/2017 grifo nosso). Todavia, nesse ponto, 
delineando aspectos relativos à prova dos 
autos, assim manifestaram-se as instâncias 
ordinárias, quanto ao fato ocorrido contra a 
vítima B A T (fls. 131 e 192/193 grifo nosso): 
[...] Sendo assim, resta claro que o acusado 
realmente deu um “beijo” na boca da vítima. 
Contudo, a meu ver, o fato típico descrito na 
denúncia não restou configurado, mas sim a 
contravenção penal de perturbação da tran-
quilidade, pois pelas provas coletadas, con-
forme mencionado alhures, o ato de o acu-
sado beijar a vítima realmente perturbou ela, 
porém, sob meu pensar, não houve a carac-
terização de um “beijo lascivo”. Deste modo, 
entendo que os argumentos da defesa são 
procedentes, devendo ocorrer a desclassi-
ficação do crime descrito na denúncia para 
a prática da contravenção penal descrita no 
art. 65, do Decreto-Lei 3.688/41. [...] Extrai-se 
do conjunto probatório que o apelado, de 62 
(sessenta e dois) anos à época do fato, avô 
de M E F, beijou a boca de B A T, uma criança 
de 8 (oito) anos, colega de sua neta, na resi-
dência de J N F, sua filha, no momento em 
que a indigitada vítima assistia um programa 
de TV. O beijo, se lascivo ou libidinoso, não 
teria explicação plausível antecedente, nem 
conotação abusiva. Inexistiu qualquer ato 
forçoso, muito menos de violência ou intimi-
dação. Nessa hipótese, “por si só não impõe 
a gravidade da conduta que requer o tipo 
penal de estupro” (STJ, AREsp nº 802502 - Re-

latora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 
6.5.2016). 

Ademais, importante destacar a lição de Cezar 
Roberto Bitencourt: 

[...] evidentemente, não se pode considerar 
como ato libidinoso o beijo casto e respei-
toso aplicado nas faces, ou mesmo o beijo 
roubado, furtiva e rapidamente dado na 
pessoa admirada ou desejada. Diversa, po-
rém, é a questão, quando se trata do beijo 
lascivo nos lábios aplicado à força, que reve-
la luxúria e desejo incontido, ou quando se 
trata de beijo aplicado nas partes pudendas 
(BITENCOURT, 2011, p. 30). 

Dessa forma, a mens legislatoris revelada no art. 
217-A do C.P. é no sentido de que os beijos lasci-
vos, ou seja, praticado com violência ou constran-
gimento, com a finalidade de satisfazer o impulso 
sexual, recebam o mesmo tratamento jurídico cri-
minal da conjunção carnal, recebendo o agente 
que desempenha tal ato a sanção penal entre o 
mínimo de oito anos e o máximo de quinze anos 
de reclusão, o que para muitos doutrinadores é 
um arbitral exagero.

Ao se referir a esse tipo de ato libidinoso, refe-
rindo-se ao crime de estupro disposto no art. 
213 do Código Penal, o professor Cezar Roberto 
Bitencourt fez uma importante leitura. Segundo 
ele, este ato deve ser visto pelo princípio da pro-
porcionalidade, faltando ao mesmo “[…] danosi-
dade proporcional, que se encontra no sexo anal 
ou oral violentos, sendo impossível equipará-los” 
(BITENCOURT, 2011, p. 50). 

Vale ressaltar que um beijo lascivo em uma crian-
ça tem relevância penal, contudo não é fácil de-
terminar a gravidade que se possa dar a um beijo 
lascivo, consentido ou não, dado em um menor 
de catorze anos. A maioria dos estudiosos do as-
sunto, se digna a optar pela individualização da 
pena ao agente maior que pratica o ato, podendo, 
nessa perspectiva, ser definida uma sanção ao su-
jeito ativo do delito, quando este for considerado 
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como tal; a desclassificação do delito por uma 
punição menos severa por haver sido mínima a 
ofensa à liberdade sexual da vítima; ou ainda, em 
outros casos, ser desconsiderado o ato por não 
haver qualquer violação ou importunação ofensi-
va ao sujeito passivo (vítima vulnerável), imputan-
do-lhe a incidência do princípio da insignificância 
(princípio da bagatela).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da leitura dos textos que foram utilizados 
na fundamentação teórica deste trabalho, perce-
be-se que a discussão aqui levantada é realmente 
de fundamental importância para o entendimen-
to dos fenômenos que integraram e vêm agre-
gando o universo jurisdicional brasileiro no que 
concerne, nesse sentido, o campo penal dando 
envergaduras à defesa dos direitos inerentes à 
pessoa humana em desenvolvimento, como o 
são as crianças e os adolescentes em fase de tran-
sição e consolidação da vida sexual.

Compreender a questão da tipificação do estu-
pro contra vulnerável é bastante válida porque 
instrumentaliza a consolidação do conhecimento 
adquirido pela pesquisa realizada e pelas contro-
vérsias estabelecidas em torno de um assunto 
tão amplo e importante. O diálogo entre a defesa 
aos direitos dos menores realizada pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente e os demais ramos 
do Direito reflete a importância do tema deter-
minado inicialmente pela Carta Magna brasileira 
em seu art. 227. Além de que a discussão acerca 
de temas como este faz com que se enxergue a 
abrangência do campo jurídico na vida em socie-
dade e o quanto este assiste e tenta se adaptar à 
dinamicidade da vida social e aos novos anseios 
da nova realidade que se ergue a cada dia.
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Resumo: O presente artigo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, legislativa e juris-
prudencial, discorre sobre a evolução da Defensoria Pública no Brasil no âmbito do 
direito das crianças e adolescentes à convivência familiar. Na medida em que os direi-
tos infantoadolescentes evoluem no Brasil, marcadamente por influência da normativa 
internacional, a sociedade brasileira vem desafiando a Defensoria Pública a se expandir 
e ocupar espaços vazios ou mal ocupados. O trabalho associa o surgimento da Doutrina 
da Proteção Integral ao surgimento da Defensoria Pública constitucionalizada ambos 
em 1988. Em seguida, aborda a trajetória da Defensoria Pública, no âmbito do direito à 
convivência familiar, do Código de Menores de 1979 ao Estatuto da Criança e do Ado-
lescente vigente, destacando a evolução da assistência judiciária à jurídica. Posterior-
mente, invoca o “Direito  da Criança e do Adolescente de Emergência”, para denunciar o 
histórico excesso de institucionalização no Brasil de crianças e adolescentes socialmen-
te vulneráveis; nesse contexto, posiciona a Defensoria Pública como Órgão que pode 

1 Defensor público da Bahia.
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liderar um contramovimento. Nesse sentido, tra-
ta da atuação e desafios da Defensoria Pública, 
no atendimento a crianças, adolescentes e suas 
famílias socialmente vulneráveis, destinados a 
conviver com o afastamento familiar, na maioria 
das vezes fundado na pobreza. Ao final, o artigo é 
ilustrado com algumas experiências enfrentadas 
durante os quase cinco anos de atuação na De-
fensoria Pública Especializada da Infância.

Palavras-Chave: Defensoria Pública. Direito da 
Criança e do Adolescente. Direito Fundamental à 
Convivência Familiar.

Abstract: This article, using bibliographic, legis-
lative and jurisprudential research, discusses the 
evolution of the Public Defense in Brazil in the con-
text of children’s and adolescents’   right to live in 
a family environment. As children’s rights in Brazil 
evolve, markedly by the influence of international 
regulations, Brazilian society has been challenging 
the Public Defense to expand and occupy empty 
or badly occupied spaces. The study associates 
the emergence of the Doctrine of Integral Protec-
tion with the emergence  of  the  constitutionalized 
Public Defense, both in 1988. It then discusses the 
trajectory of the Public Defense,   under   the   right   
to   live   in    a    family    environment,    the    Chil-
dren’s    Code of 1979 and the current Statute of 
Children and Adolescent. Subsequently, it invokes 
the “Emergency Child and Adolescent Right” to re-
port the historical excess of institutionalization in 
Brazil regarding children and adolescents in a si-
tuation of social vulnerability; In this context, it po-
sitions the Public Defense as a public agency that 
can lead a countermove. In this regard, it deals 
with the activity and challenges of the Public De-
fense, in the care of children, adolescents and their 
socially vulnerable families, destined to live away 
from their family environment, most of the time ba-
sed on poverty. In the end, the article is illustrated 
with some experiences faced during the almost five 
years of acting in the Public Defense.

Keywords: Public defense. Child and Adolescent 
Rights. Fundamental Right to Family Living.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos XX e XXI, a sociedade brasilei-
ra tem revelado demandas por novos e mais direi-
tos e, consequentemente, por uma Defensoria Pú-
blica que possa dar conta desses anseios sociais.

No âmbito infantoadolescente, o Brasil, ao longo 
dos últimos 100 anos, tem recebido forte influên-
cia da normativa internacional. Em 1924, a Decla-
ração dos Direitos da Criança de Genebra foi o pri-
meiro documento internacional amplo e genérico 
a expor a preocupação com a proteção especial 
de crianças e adolescentes. Em 1959, por meio da 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, o 
público infantoadolescente alcançou, no plano in-
ternacional, o status de sujeito especial de direitos.

Em 1979, o Código de Menores passou a viger 
no Brasil, mas ainda encarando crianças e ado-
lescentes como objetos e alvos de proteção do 
discricionário Juiz de Menores, com inexpressiva 
participação da recém criada Defensoria Pública.

Em meio à desenfreada institucionalização de 
crianças e adolescentes socialmente vulneráveis 
no final do século XX, no Brasil, surgiu, em 1988, no 
plano constitucional, a Doutrina da Proteção Inte-
gral de Crianças e Adolescentes. Para fazer frente 
ao novo modelo instalado e ao próprio processo 
de construção de cidadania, também surgiu ali a 
Defensoria Pública, agora, constitucionalizada.



Revista Temática da Defensoria Pública da Bahia - Volume 2

138

O SURGIMENTO DA DOUTRINA 
DA PROTEÇÃO INTEGRAL E 
DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA 
CONSTITUCIONALIZADA NO 
BRASIL EM 1988

A Doutrina da Proteção Integral, segundo Kátia Re-
gina Maciel, “[...] é formada por  um conjunto de 
enunciados lógicos, que exprimem um valor ético 
maior, organizada por meio de normas indepen-
dentes que reconhecem criança e adolescente 
como sujeitos de direito” (MACIEL et al., 2019. p. 60 ).

A Doutrina da Proteção Integral surgiu no Brasil 
com força cogente no final da década de 1980. 
Naquela época, considerou-se uma nova forma 
de pensar os direitos fundamentais de crianças 
e adolescentes (ISHIDA, 2017). Para Josiane Rose 
Petry Veronese, nascia ali um novo modelo social 
pautado na compreensão de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direitos em peculiar pro-
cesso de desenvolvimento e receptores de priori-
dade absoluta (VERONESE et al., 2015).

Durante a década de 1980, a Convenção Interna-
cional sobre os Direitos da Criança - CIDC, mes-
mo ainda em gestação no plano internacional, 
influenciou diretamente com seu modelo de pro-
teção integral a criação dos artigos 227 e 228 da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Nessa esteira, crianças e adolescentes 
passaram a galgar o status de sujeitos especiais 
de direitos, a gozar de um plus em direitos e com 
absoluta prioridade.

No ano de 1990, após a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, o governo brasileiro subs-
creveu a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos da Criança, a aprovou por Decreto Legislativo 
e, em 21 de novembro de 1990, a promulgou in-
ternamente pelo Decreto n. 99.710.

A Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança - CIDC, ao contrário da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança de 1959, in-
gressou no Brasil com natureza cogente, força 
coercitiva, juridicidade, mecanismos de contro-
le, a exigir de cada país subscritor um posiciona-
mento (VERONESE, 2019).

E qual a natureza das normas jurídicas previstas 
na referida Convenção? A jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, sob a égide da Constitui-
ção atual, por longo período, assentou a natureza 
de paridade dos referidos documentos interna-
cionais às leis ordinárias. No entanto, essa juris-
prudência, nos últimos anos, tornou-se defasada.

 Há, pois, uma tendência, cada vez mais atual, do 
constitucionalismo contemporâneo mundial de 
sobrelevar a normativa internacional destinada a 
proteger o ser humano. Segundo Gilmar Mendes 
e Paulo Gonet Branco (2018), a interpretação que 
atribui a característica de supralegalidade aos 
tratados e convenções de direitos humanos se 
mostra sim a mais consistente.

No atual quadrante (RE 466.343 e RE 349.703), a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança possui natureza de norma jurídica su-
pralegal. Logo, ela deve iluminar e condicionar 
a interpretação de toda a legislação ordinária, a 
exemplo da Lei nº 8069/90.

De qualquer sorte, o parlamento brasileiro não 
está impedido - ao contrário, deve ser aconselha-
do - a submeter a CIDC ao procedimento especial 
de aprovação previsto no artigo 5º, § 3º, da Lei 
Maior, nos moldes conferidos pela EC 45/2004, 
sobrelevando-a a condição de emenda constitu-
cional, prestigiando-a ainda mais.

A partir da vigência do artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988 e, portanto, da constitucionaliza-
ção do novo modelo no Brasil da proteção inte-
gral, intensifica-se a necessidade de se reformular 
a legislação menorista no país, eis que calcada 
no modelo da situação irregular (ISHIDA, 2017). 
Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescen-
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te - ECA entra em vigor no país com a pretensão 
de regulamentar o recente, à época, modelo da 
proteção integral (artigo 1º da Lei n. 8069/90).

Nesse mesmo contexto histórico, surgia a Defen-
soria Pública, pela primeira vez, numa Constitui-
ção brasileira. Até então, as Constituições mencio-
navam a assistência judiciária (e não assistência 
jurídica) e sem se reportar ao órgão que deveria 
prestá-la. A Constituição Federal de 1988 positivou 
a Defensoria Pública na ordem constitucional. E 
mais: alterou a nomenclatura do serviço de as-
sistência judiciária para assistência jurídica. Para 
LIMA (2015), houve uma verdadeira mudança de 
paradigma. A assistência, que ocorria apenas den-
tro do processo judiciário, se irradia também para 
fora dele ( jurídica). A assistência ( jurídica) passa a 
ser integral: antes, durante e depois do processo 
judicial e até mesmo independentemente dele.

Portanto, na alvorada da nova Doutrina da Pro-
teção Integral, também nascia uma Defensoria 
Pública (constitucionalizada) com o desafio de 
prestar assistência - mais do que judiciária - jurí-
dica integral e gratuita a todas as crianças e ado-
lescentes (elevados a titulares de direitos).

A TRAJETÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA 
NO ÂMBITO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR: DO CÓDIGO DE MENORES 
DE 1979 AO VIGENTE ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

No Código de Menores de 1979, a expressão “De-
fensoria Pública” não foi mencionada em artigo 
algum da Lei, apesar de na época já existir, por 
exemplo, a recém criada Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro. Ao certo, não se previu nem a exis-
tência de órgão de assistência judiciária. Nesta 
época, a advocacia, pela Lei Menorista, era dis-
pensada ou facultativa para as crianças e ado-
lescentes, salvo para a interposição dos recur-
sos judiciais (art. 93, parágrafo único, da Lei n.º 

6697/79). A ideia de que o advogado deveria ser 
indispensável, mesmo  assim em alguns procedi-
mentos, foi construída somente no final da vigên-
cia do Código Menorista e pela jurisprudência da 
Suprema Corte, segundo conta Paulo Lúcio No-
gueira (1987, p. 170). Para o Código de 1979, o Juiz 
de Menores - empoderado e suficiente - era quem 
bastava para afastar infantes da família, “abrigar” 
criança, destituir o “pátrio poder”, colocar em ou-
tra família, necessitando apenas de alguma parti-
cipação do Ministério Público.

No final da vigência do Código de Menores, em 
1988, nascia uma Defensoria Pública constitucio-
nalizada que passaria a se incumbir da prestação 
de assistência jurídica (e não apenas judiciária). 
A constitucionalização da Defensoria Pública lhe 
trouxe incumbências da mais alta envergadura, 
como a orientação jurídica, a promoção do direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos hipossuficientes.

À época dos trabalhos para a elaboração do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, após a vigên-
cia da Constituição Federal de 1988, a Defensoria 
Pública, ainda pouco expressiva no Brasil e sem 
nenhuma tradição e vez no âmbito do Direito Me-
norista, não encontrou um cenário propício para 
ocupar seu merecido espaço no que viria a ser a 
Lei n.º 8069/90.

A doutrina infantojuvenilista não destaca a par-
ticipação de Defensores Públicos nos trabalhos 
que resultariam no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente de 1990. De acordo com o promotor Vál-
ter Kenji Ishida (2017), o projeto que resultou na 
Lei n.º 8069/90 contou substancialmente com a 
dedicação dos promotores paulistas Paulo Afon-
so Garrido de Paula, Jurandir Marçura e Munir 
Cury, os quais elaboraram as chamadas “Normas 
Gerais de Proteção à Infância e Juventude”. Há 
também o registro na participação nos trabalhos 
de juízes, desembargadores e influenciadores da 
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pastoral de menores, Funabem, sociedade civil, 
movimentos sociais etc.

Há que se reconhecer que o ECA representou avan-
ços para a sua época. Todavia, há que se ousar, 
enfrentar e proclamar a ideia de que o legislador 
do Estatuto claramente não reconheceu o avanço 
constitucional alcançado pela Defensoria Pública 
em 1988 e isto se refletiu na Lei n.º 8069/90.

A Defensoria Pública foi subestimada pela Lei n.º 
8069/90, que lhe reservou apenas a prestação de 
assistência judiciária. De olho no texto original, 
conduzem a essa compreensão os artigos 141, 
parágrafo único, e 206, parágrafo único, ambos 
do Estatuto. O papel originário da Defensoria Pú-
blica, portanto, na Lei n.º 8069 de 1990, sugere ser 
apenas órgão de assistência judiciária, ou seja, 
cuja atuação se limitava ao processo judicial.

É própria da construção democrática, mas somen-
te no ano de 1994, quatro anos depois do início 
da vigência do ECA, por meio do esforço heroico 
de defensores públicos, parlamentares engajados 
e sociedade pungente, a Lei Complementar n.º 80, 
finalmente, densificou a missão defensorial e tra-
çou, à altura da Constituição Federal, grandiosos 
objetivos para a Defensoria Pública: a primazia da 
dignidade da pessoa humana, a redução das desi-
gualdades sociais, a afirmação do Estado Demo-
crático de Direito, a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos e a garantia dos princípios cons-
titucionais da ampla defesa e do contraditório.

O artigo 4º da Lei Complementar n.º 80/94, por 
sua vez, previu as funções institucionais da De-
fensoria Pública, deixando mais claro aos quatro 
cantos que o seu papel vai muito mais além do 
que a assistência judiciária2.

2 Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública pro-
clamadas pela Lei Institucional de 1994, destacam-se para os fins deste 
trabalho: III – promover a difusão e a conscientização dos direitos huma-
nos, da cidadania e do ordenamento jurídico;  IV – prestar atendimento 
interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de 
apoio para o exercício de suas atribuições; VI – representar aos sistemas 
internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante 

A Lei Complementar n.º 80/1994 iluminou a missão 
institucional da Defensoria Pública de prestar assis-
tência jurídica: antes, durante e depois do processo 
judicial e até mesmo independentemente dele.

Mas foi somente no ano de 2009, por meio da Lei 
n.º 12010/09, que a Defensoria  Pública conquis-
tou no Estatuto da Criança e do Adolescente pro-
priamente uma posição legal desvinculada e para 
além da mera função de assistência judiciária. O 
artigo 88, VI, da Lei n.º 8069/90 passou a prever, 
a partir de 2009, como uma das diretrizes da po-
lítica de atendimento à criança e ao adolescente, 
a participação do Órgão Defensorial para efeito 
de agilização do atendimento de crianças e de 
adolescentes inseridos em programas de acolhi-
mento familiar ou institucional, com vista na sua 
rápida reintegração à família de origem ou, se tal 
solução se mostrar comprovadamente inviável, 
sua colocação em família substituta.

A Defensoria Pública, enquanto jovem prestado-
ra constitucional de assistência jurídica integral e 
gratuita, tem desafios no âmbito do direito à con-
vivência familiar que ela ainda própria desconhe-
ce. Mais. O desafio não é apenas de se autoconhe-
cer, mas de se fazer conhecida como instituição 
jurídica vocacionada para os hipossuficientes, 
cuja atuação se dá antes, durante e depois do 
processo judicial e até mesmo independente-
mente dele. Afinal, a atuação jovem e ousada do 
Órgão Defensorial não pode se limitar apenas a 
apresentar  resposta judicial em favor de pais bio-
lógicos em ação de destituição do poder familiar 

seus órgãos; VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações 
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder benefi-
ciar grupo de pessoas hipossuficientes; X – promover a mais ampla defesa 
dos direitos fundamentais dos necessitados [...] XI – exercer a defesa dos 
interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente [...] ; XVI – 
exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; XX – participar, 
quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afe-
tos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribui-
ções de seus ramos; (Incluído posteriormente pela Lei Complementar nº 
132, de 2009); e XXII – convocar audiências públicas para discutir maté-
rias relacionadas às suas funções institucionais. (Incluído posteriormente 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
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movida pelo Ministério Público - a clássica e cada 
vez mais insuficiente assistência judiciária.

A DEFENSORIA PÚBLICA E O "DIREITO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE EMERGÊNCIA": UM MOVIMENTO 
NATURALIZADO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS

Há um fenômeno social e jurídico no Brasil que 
expressa a todo instante a necessidade urgen-
te de institucionalizar crianças e adolescentes 
socialmente vulneráveis. No campo do ato in-
fracional, a massa populacional, influenciada 
por noticiários de TV, clamam pela redução  da 
maioridade penal e pela imediata aplicação aos 
adolescentes de medidas socioeducativas em 
meio fechado e por anos a fio. Quando o assun-
to é criança e adolescente no seio de família em 
zona de vulnerabilidade social, parece não haver 
outros caminhos também senão unicamente a 
urgente institucionalização delas.

“Ao longo da história do Brasil criou-se uma cultura 
de institucionalização de crianças e adolescentes, 
especialmente daqueles em situação de vulnerabi-
lidade, como solução para o ‘problema do menor’” 
(VIEIRA, 2016, p. 185). A essa dinâmica sugere-se, 
neste trabalho, o nome de Direito da Criança e do 
Adolescente de Emergência (originado da expres-
são já consagrada “Direito Penal de Emergência”) 
- um movimento desorientado, atônito, atécnico, 
desesperançoso e imediatista que deve encontrar 
não somente reação da Defensoria Pública, mas 
principalmente proatividade institucional do Órgão 
na busca por outras vias que assegurem, sempre 
que possível, a proteção infantoadolescente, sem 
prejuízo da convivência familiar.

A medida protetiva de acolhimento institucional, 
por lei, é excepcional, provisória e instrumental - a 
ultima ratio. Afinal, lugar de criança é em família. 
Nas palavras de Neidemar José Fachinetto (2009, 

p. 69), “o abrigamento é uma forma antiantropo-
lógica de convivência do ser humano”. As crianças 
e adolescentes são mais vulneráveis aos efeitos 
e traumas decorrentes de crescerem sem ter um 
vínculo afetivo estreito, o que é impossível de se 
dar em uma instituição, por mais dedicados que 
sejam seus cuidadores. A família é a única entida-
de capaz de atender às necessidades do indivíduo.

A Defensoria Pública, a partir da nova redação 
do artigo 88, VI, da Lei n.º 8069/90, assumiu um 
papel institucional grandioso que, completados 
dez anos, ainda não deu conta de incorporá-lo 
em toda a sua potencialidade. A instituição de-
fensorial, no exercício da sua assistência jurídica, 
empenhada nas suas funções institucionais, tem 
o compromisso centrípeto de abreviar a perma-
nência de crianças e adolescentes em programas 
de acolhimento familiar e institucional, com vis-
ta na sua rápida reintegração à família de origem 
ou, se tal solução se mostrar comprovadamente 
inviável, sua colocação em família substituta. Eis 
o princípio da prevalência da família.

O serviço prestado pela Defensoria Pública, sem-
pre quando possível, deve ser centrípeto na medi-
da em que deve ser efetuado logo que a situação 
de perigo seja conhecida (intervenção precoce), 
por meio de articulações jurídicas proativas, ex-
trajudiciais e judiciais, mais abrangentes na seara 
da política social básica e setorial, antes mesmo 
de eventuais pedidos de acolhimento institucio-
nal e destituição do poder familiar e com expec-
tativas mais a longo prazo.

Durante o processamento contencioso da medi-
da protetiva de acolhimento institucional/familiar 
(art. 101, §2º, da Lei n.º 8069/90), esperam-se arti-
culações jurídicas proativas, extrajudiciais e judi-
ciais, mais concentradas na família atendida pelo 
serviço municipal de acolhimento e com expecta-
tivas mais a médio prazo.

Por fim, durante a ação de destituição do poder 
familiar, prometida por Lei para findar em cento 
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e vinte dias, reserva-se à Defensoria Pública uma 
menor chance de contribuir para a melhor solu-
ção do caso. Em geral, nesta fase, sobra à Defen-
soria Pública o exercício reativo e comumente in-
suficiente da clássica assistência judiciária. Com 
frequência, resume-se a uma dialética judiciária 
maniqueísta, dualista, formalista, improdutiva, 
entre o reino da luz e o das sombras. A prevalên-
cia da família, em muitos casos, sai de foco para 
dar espaço ao mero enfrentamento processual.

A intervenção precoce da Defensoria Pública, en-
quanto prestadora de assistência jurídica integral, 
atenta às suas funções institucionais, com atua-
ção na defesa da prevalência da família, pode 
liderar entre as instituições da rede de proteção 
à infância o contramovimento ao famigerado Di-
reito da Criança e do Adolescente de Emergência.

A DEFENSORIA PÚBLICA E O 
DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR: 
PANORAMA E ENFRENTAMENTOS

A Constituição Federal de 1988 foi cristalina: toda 
criança e adolescente tem o direito fundamental 
a conviver em família, devendo os entes familia-
res, sociedade e Estado assegurarem tal direito 
com absoluta prioridade.

Ao menos, à luz da Lei Maior, é possível afirmar 
que a criança foi posicionada no hipocentro de 
onde irradia o seu direito fundamental a conviver 
em família, seja ela natural, ampliada ou substitu-
ta. A criança é o astro maior de onde parte o mais 
intenso interesse em conviver em família.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança, no alto da sua supralegalidade, foi (e 
continua) clara ao proclamar a prevalência da fa-
mília e - pode-se dizer - franca ao proclamar tam-
bém a precedência da família natural, de origem, 
sobre qualquer outra.

Segundo o artigo 7º da CIDC, toda criança deve ser 
registrada imediatamente após seu nascimento e 
terá direito, desde o momento em que nasce, a um 
nome, a uma nacionalidade e, na medida do pos-
sível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.

Pelo visto, há um valor (supralegal) a ser resguar-
dado: manter a criança, sempre que possível, no 
seio da sua família de origem.

Os pais têm obrigações comuns em relação à 
educação e ao desenvolvimento da criança, de 
acordo com suas possibilidades e meios finan-
ceiros (artigo 27 da CIDC). No desempenho des-
sas funções, eles devem contar com a assistência 
adequada do Estado (artigo 18 da CIDC).

O Estado deve zelar para que a criança não seja 
separada dos pais contra a vontade dos mesmos - 
esta é a regra, segundo o artigo 9º da CIDC. Excep-
cionalmente, todavia, poderá haver a separação, 
por decisão da autoridade competente, sujeita à 
revisão judicial, em conformidade com a lei e pro-
cedimentos legais cabíveis, respeitado o interesse 
maior da criança.

Toda ação estatal relativa às crianças deve con-
siderar, primordialmente, o interesse maior da 
criança (artigo 3º da CIDC). De acordo com o ar-
tigo 20 da CIDC, as crianças privadas temporária 
ou permanentemente dos seus meios familiares, 
ou cujo interesse maior exija que não permane-
çam nesses meios, terão direito à proteção e as-
sistência especiais do Estado, incluída a medida 
protetiva de colocação em família substituta ou, 
caso necessário, a colocação em instituições ade-
quadas de proteção para crianças. Em caso de 
adoção, deve ser considerado primordialmente 
o interesse maior da criança (artigo 21 da CIDC).

Quando o direito à convivência familiar está sob 
risco, impõe-se à família, à sociedade e ao Estado 
envidar todos os esforços em prol da família de 
origem. Esgotadas as tentativas viáveis, abre-se 
a opção da colocação em família extensa. Excep-
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cionalmente, cabe promover  a sua integração em 
família adotiva (CURY, 2018). O lugar da criança e 
do adolescente é em família.

PANORAMA

De acordo com o Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Ado-
lescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 
“um ambiente familiar afetivo e continente às 
necessidades da criança e, mais tarde, do ado-
lescente constitui a base para o desenvolvimento 
saudável ao longo de todo o ciclo vital” (Winni-
cott, 2005 apud BRASIL, 2006, p. 30). “As experiên-
cias vividas na família tornarão gradativamente a 
criança e o adolescente capazes de se sentirem 
amados, de cuidar, se preocupar e amar o outro, 
de se responsabilizar por suas próprias ações e 
sentimentos” (BRASIL. 2006, p. 30).

A família, na pós-modernidade, pode não ser 
mais a de outrora, mas para crianças e adolescen-
tes continua sendo essencial e, por isso, exige-se 
que seja cada vez mais funcional. Mas como tor-
nar a família vulnerável funcional? Eis o enorme 
desafio também posto no colo da Defensoria Pú-
blica pelo art. 88, VI, da Lei n.º 8069/90.

Segundo o PNCFC, é preciso avançar na com-
preensão das dificuldades que as famílias em 
situação de vulnerabilidade social têm para ofe-
recer aos seus filhos. Afinal, elas estão “premidas 
pela necessidade de sobrevivência, pelas con-
dições precárias de habitação, saúde e escola-
rização, pela exposição constante a ambientes 
de alta violência urbana, dentro outros fatores”. 
(BRASIL, 2006, p. 30).

A destituição do poder familiar conjugada com 
a aplicação da medida protetiva de acolhimento 
institucional/familiar, na maioria das vezes, tem 
como alvo as famílias pobres, miseráveis. A po-
breza é estreitada com circunstâncias que podem 
levar a desproteger crianças e adolescentes no 
seio familiar. Há milhões de brasileiros vivendo 

em zona de vulnerabilidade social. Há famílias 
que dormem todos num mesmo espaço aperta-
do, quase nus por causa da falta de arejamento. 
Há crianças que passam o dia na rua por causa 
das casas inabitáveis, expostas a quase tudo. Há 
muitas crianças e adolescentes explorados no tra-
balho por um prato de comida, sujeitos a toda es-
pécie de risco. Há muitas crianças e adolescentes 
convivendo diariamente no seio da família com 
fome, dor, violência doméstica, drogadição etc.. 
A miséria também é gatilho que pode disparar a 
dependência ao álcool e outras drogas. A família 
em zona de vulnerabilidade social encontra mui-
ta dificuldade para ser funcional e potencializar 
as vocações de seus integrantes.

ENFRENTAMENTOS

O Estado, por sua vez, tem se mostrado ineficiente 
para promover as famílias pobres, afastando-as da 
zona de vulnerabilidade social. A rede de proteção 
à infância, desesperançosa, engrossa o movimento 
do Direito da Criança e do Adolescente de Emergên-
cia e, por isso, todos os caminhos passam a levar à 
institucionalização de crianças e adolescentes.

O poder público tem a responsabilidade primária 
e solidária pela plena efetivação dos direitos asse-
gurados a crianças e adolescentes, com especial 
destaque para a municipalização do atendimen-
to. Há insuficiência na efetivação das políticas 
sociais básicas e setoriais, com especial atenção 
para os serviços socioassistenciais. No contramo-
vimento do Direito da Criança e do Adolescente 
de Emergência, incumbe à Defensoria Pública, no 
exercício das  suas funções institucionais, enfren-
tar proativamente o poder público, no campos 
extrajudicial e, se for o caso, judicial.

O Órgão Defensorial, na contramão do movi-
mento, não pode naturalizar a ineficiência es-
tatal. De acordo com Jadir Cirqueira de Souza 
(2014, p. 242), “o municípios não assumem as 
respectivas responsabilidades e deveres em vir-
tude da quantidade excessiva de crianças e ado-
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lescentes abrigados”. A ausência de instituição 
de acolhimento ou a sua superlotação denotam 
a omissão administrativa municipal.

Nos municípios, por força da Resolução n.º 
109/2009 do Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS, os serviços socioassistenciais exer-
cem enorme importância para as famílias vulne-
ráveis. De acordo com a tipificação nacional, os 
serviços são de proteção básica e de proteção es-
pecial de média e alta complexidade.

No âmbito do serviço de proteção básica, des-
taca-se o Serviço de Proteção e Atendimento In-
tegral à Família - PAIF, ofertado no Centro de Re-
ferência de Assistência Social - CRAS. De acordo 
com a Resolução n.º 109/2009, o PAIF “consiste 
no trabalho social com famílias, de caráter con-
tinuado, com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de di-
reitos e contribuir na melhoria de sua qualidade 
de vida” (BRASIL, 2009). O PAIF é serviço munici-
pal de assistência social da mais alta importância 
para se prevenir a aplicação das medidas extre-
mas de acolhimento familiar e institucional, que 
implicam no afastamento da criança e do adoles-
cente do seio da sua família de origem.

No âmbito do serviço de proteção especial de 
média complexidade, destaca-se neste trabalho o 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 
a Famílias e Indivíduos - PAEFI, ofertado no Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
- CREAS. De acordo com a Resolução n.º 109/2009, 
o PAEFI é “serviço de apoio, orientação e acom-
panhamento a famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de 
direitos. [...] diante do conjunto de condições que 
as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 
de risco pessoal e social”. (BRASIL, 2009, p. 18). O 
PAEFI atende famílias e indivíduos que  vivenciam 
violência física, psicológica, sexual, negligência, 
abandono, situação de rua, mendicância, traba-
lho infantil, discriminação, ato infracional etc..

A Defensoria Pública constitucionalizada atua in-
dependentemente de processo judicial. Na oferta 
da assistência jurídica, incumbe ao Órgão Defen-
sorial estreitar sua relação institucional com os 
serviços de proteção básica e especial de média 
complexidade precocemente, ou seja, antes que 
as crianças e adolescentes alcancem o serviço de 
proteção especial de alta complexidade (serviço de 
acolhimento institucional e familiar). À luz das suas 
funções institucionais, a Defensoria Pública tem 
um campo extrajudicial vasto para se reunir com 
as coordenações e técnicos dos serviços socioas-
sistenciais, participar de estudos de caso perante 
o PAEFI, propor e até liderar estratégias de elimina-
ção e redução de situações de risco, alinhar fluxo 
de atendimento inter-órgãos, presidir audiências 
públicas, oficiar o PAIF para dispensar atenção es-
pecial à família com criança institucionalizada etc.

Se as iniciativas extrajudiciais fracassarem, há que 
se buscar a efetivação do direito à assistência so-
cial por meio do Poder Judiciário. A judicialização 
do direito à assistência social, apesar de subutili-
zado, conta com clara previsão no art. 208, VI, da 
Lei n.º 8069/90.

Infelizmente, vê-se também que uma parte mi-
noritária dos Conselheiros Tutelares tem natura-
lizado ao movimento do Direito da Criança e do 
Adolescente de Emergência quando o foco são fa-
mílias vulneráveis. Há uma onda de precipitação 
em que o Conselho Tutelar, sem mesmo antes 
aplicar medidas protetivas mais brandas previs-
tas no art. 101 da Lei n.º 8069/90, indica corriquei-
ramente a excepcional medida de acolhimento 
institucional, que se caracteriza por ser a ultima 
ratio. O Conselho Tutelar, no exercício relevante 
do seu mister, antes de sugerir ao MP o afasta-
mento de criança e adolescente da família, tem 
por obrigação legal prestar informações sobre os 
motivos de tal entendimento e as providências 
tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 
social da família.
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O Conselho Tutelar, no exercício das suas atri-
buições, também está incumbido de aplicar as 
medidas aos pais e responsáveis previstas no art. 
129 da Lei n.º 8069/90. No entanto, não é tão inco-
mum observar, nas ações de destituição do poder 
familiar movidas pelo Ministério Público, a repre-
sentação pela perda do poder familiar precipitada 
sem antes haver a comprovação da aplicação de 
outras medidas mais brandas e mais eficazes  à  
responsabilização parental a famílias vulneráveis.

O Conselho Tutelar, diante de famílias vulnerá-
veis com crianças e adolescentes, deve requisitar 
o serviço social. Em caso de descumprimento 
da requisição, deve representar à autoridade ju-
diciária, segundo a Lei n.º 8069/90. Mas por que 
não oficiar a Defensoria Pública? Não há outro ór-
gão, certamente, mais vocacionado para buscar a 
efetivação do direito à assistência social do que o 
Órgão Defensorial.

A Defensoria Pública, diante desse quadro, deve, 
no exercício da suas funções institucionais, orien-
tar juridicamente os Conselhos Tutelares e reagir 
às ações de destituição do poder familiar e de apli-
cação do acolhimento institucional sem lastro pro-
batório mínimo (justa causa) que comprove a apli-
cação anterior de medidas mais brandas e menos 
traumáticas (artigos 101 e 129 da Lei n.º 8069/90). 
Para tanto, além de reagir, deve buscar ser proativa.

EXPERIÊNCIAS NA DEFENSORIA 
PÚBLICA DA INFÂNCIA

A Defensoria Pública atua no atendimento a 
crianças e adolescentes vulneráveis com direcio-
namento para institucionalização, basicamente, 
em três frentes: antes do pedido Ministerial de 
aplicação do acolhimento institucional/familiar, 
durante o processamento do referido pedido e, 
por fim, durante o processamento de eventual 
pedido de destituição do poder familiar.

A experiência na Defensoria Pública da Infância 
há quase cinco anos pode ser ilustrada com al-
guns casos enfrentados.

PROGRAMA ENTREGA PROTEGIDA

No ano de 2016, a Lei n.º 8069/90 foi alterada com 
a inclusão do parágrafo primeiro no art. 13. O 
novo dispositivo legal passou a atribuir à Justiça 
da Infância e da Juventude o acompanhamento 
de gestantes ou mães que manifestam o interes-
se em entregar seus filhos para adoção. Em 2017, 
por meio da Lei n.º 13509/2017, o Estatuto foi 
novamente alterado com a inclusão do art. 19-A, 
que melhor regulou o procedimento de entrega 
de filho para fins de adoção, antes ou logo após o 
nascimento da criança.

Na Comarca, desde sempre, houve casos de 
abandono de recém-nascido. A Vara da Infância, 
por sua vez, até o momento, não se mostrou pre-
parada, nem aparelhada, para atender gestantes 
e puérperas. Nesse contexto, no ano de 2019, a 
Defensoria Pública da Infância criou o Programa 
Entrega Protegida.

O que se deve fazer ao se deparar com uma ges-
tante ou mãe que manifesta interesse em entre-
gar seu filho? Muitos podem ser o motivos pelos 
quais uma mãe desiste de criar seu filho: rejeição 
por conflitos internos, desejo de não exercer a ma-
ternidade, não contar com o apoio de familiares, 
ter sido vítima de violência sexual, dentre outros.

Com o objetivo de diminuir o número de crian-
ças abandonadas ou maltratadas, além de abor-
tos, infanticídios ou adoções ilegais, a Defensoria 
Pública Especializada da Defesa dos Direitos da 
Criança, com o apoio do seu Núcleo de Atendi-
mento Psicossocial, passou a oferecer atendimen-
to gratuito a gestantes e mães que manifestam in-
teresse em entregar seu filho para fins de adoção.

A equipe psicossocial da Defensoria Pública ouve 
a gestante ou mãe do recém-nascido e, em se-
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guida, apresenta relatório ao defensor público, 
considerando os eventuais efeitos do estado ges-
tacional/puerperal, bem como a existência de fa-
mília extensa apta a cuidar da criança.

De posse do relatório, o defensor público, se for o 
caso, encaminha a gestante ou mãe, mediante sua 
expressa concordância, à rede pública de saúde e 
assistência social para atendimento especializado. 
Se não convier, requer, desde logo, perante a Vara 
da Infância e Juventude, a colocação da criança, 
em caráter excepcional e provisório, sob medida 
protetiva de acolhimento familiar ou, se não for 
possível, sob medida protetiva de acolhimento 
institucional. Em caráter ainda mais excepcional, 
poderá se pugnar pela colocação da criança, pro-
visoriamente, em família inscrita no Cadastro Na-
cional de Adoção.

A pedido da Defensoria Pública e contando com a 
concordância dos pais biológicos em audiência, 
a Vara da Infância e Juventude, após parecer do 
Ministério Público, decreta a extinção do poder 
familiar da mãe (se indicado/registrado, do pai 
também). Em sequência, disponibiliza a criança 
para ser adotada por pessoa devidamente habi-
litada e inscrita no Cadastro Nacional de Adoção.

O Programa Entrega Protegida da Defensoria Pú-
blica iniciou-se recentemente. Até o instante, uma 
grávida foi atendida. Ela foi acompanhada por 
toda a gravidez pelo Órgão Defensorial, inclusive 
nas consultas do pré-natal e na aquisição de me-
dicamentos. A gravidez foi considerada de risco, 
já que a gestante tinha histórico de abortos, doen-
ça transmissível aos futuros bebês gêmeos, era ví-
tima de violência doméstica e havia feito uso abu-
sivo de drogas durante a gestação. Na fase final 
da gestação, a assistida ainda começou a receber 
ligações anônimas de mulheres interessadas em 
comprar os bebês, mas a ação foi de logo repelida 
pela intervenção da Defensoria Pública.

Neste único caso atendido até o momento, a ges-
tante, ao final da gestação, passou a contar com 

o apoio de um familiar e, muito por isso, decidiu 
não mais entregar seus bebês para adoção.

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E FAMILIAR

A Defensoria Pública reage ao afastamento de 
crianças e adolescentes do seio da família de 
origem, por estarem simplesmente em zona de 
vulnerabilidade social. Todavia, não desconhece 
a necessidade excepcional do acolhimento insti-
tucional ou familiar. O Município que não conta 
com as referidas medidas protetivas viola a Lei n.º 
8069/90 e deixa ao léu crianças e adolescentes em 
graves situações de risco pessoal, familiar e social.

No ano de 2015, o Ministério Público da Comarca 
ingressou com ação civil pública para obrigar o 
Município a implantar e implementar o serviço de 
acolhimento institucional. Todavia, o Município, 
apesar da decisão liminar obrigando-o, se arras-
tava para dar cumprimento à decisão judicial até 
então descumprida.

No ano de 2017, a Defensoria Pública da Infância 
liderou perante a rede de proteção à infância no 
Município um movimento pela implantação do 
referido serviço e, para isso, contou com a parti-
cipação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, 
Ministério Público e sociedade civil. No mês de 
agosto de 2017, a Defensoria Pública da Infância 
reuniu-se com o prefeito do município, discorreu 
sobre a importância do serviço de acolhimento 
institucional e lhe entregou abaixo-assinado com 
aproximadamente três mil assinaturas.

O prefeito pôde compreender e se sensibilizar 
com a necessidade do serviço e, meses depois, 
houve a sua implantação e implementação, nos 
moldes preconizados pela Lei n.º 8069/90.

Atualmente, a Defensoria Pública da Infância tem 
buscado as melhores estratégias para a implan-
tação do serviço de acolhimento, desta vez, fa-
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miliar. O programa da família acolhedora ainda é 
mal compreendido pela rede socioassistencial e 
as resistências não são poucas.

CASO: RECÉM-NASCIDA ABANDONADA NO LIXO

No dia 29 de março de 2018, uma recém-nascida 
foi encontrada, poucas horas do seu nascimento, 
nua, chorando, com cordão umbilical, dentro de 
uma caixa de papelão, com o fim de ser coletada 
pelo serviço de limpeza urbana. Em caráter excep-
cional e de urgência (art. 93 da Lei n.º 8069/90), 
o Conselho Tutelar a levou para o hospital e pro-
videnciou seu acolhimento institucional, para 
quando recebesse a alta médica.

A informação que se tinha naquele momento era a 
de que a recém-nascida fora fruto  de uma relação 
extraconjugal e, por isso, rejeitada pela genitora.

Durante a hospitalização da recém-nascida, o Mi-
nistério Público, no dia 03/04/18, requereu a apli-
cação da medida de acolhimento institucional, 
dentre outras providências. A Justiça da Infância 
e Juventude, então, deferiu os pedidos, determi-
nou a expedição da guia de acolhimento, desig-
nou audiência para oitiva de todos os envolvidos 
no caso para o dia 19/04/18 e abriu vista à Defen-
soria Pública, que tomou ciência do caso.

No hospital, a Defensoria Pública da Infância con-
versou com a médica responsável pela paciente, 
com a conselheira tutelar responsável pelo caso 
e orientou a provável genitora da recém-nascida, 
que também se encontrava no local acompanha-
da do seu companheiro. A provável genitora da 
recém-nascida se manteve calada e o seu com-
panheiro verbalizava que gostaria de ver e ter a 
infante, ainda que não fosse o pai biológico dela.

Diante da ausência de comprovação a respeito 
da maternidade e paternidade da recém- nas-
cida, o Ministério Público intencionou, inicial-
mente, inscrever a recém-nascida no Cadastro 
Nacional de Adoção, sem a necessidade da des-

tituição do poder familiar. A Defensoria Pública, 
em conversa informal, buscou convencer o MP a, 
por ora, afastar essa ideia.

Enquanto isso, a Defensoria Pública se reuniu 
com a autoridade policial que presidia o inqué-
rito e obteve a informação de que o exame de 
DNA dos prováveis pais somente seria concluído 
e remetido à Vara da Infância no prazo próximo 
de um ano. Então, a Defensoria Pública se pronti-
ficou a realizar o exame de DNA.

Em conversa com o serviço de acolhimento ins-
titucional, a Defensoria tomou conhecimento 
que a recém-nascida, em razão de ainda não ter 
o seu nascimento registrado, estava enfrentando 
dificuldades para ser vacinada. No dia 11/05/18, 
o Órgão Defensorial requereu, com base no art. 
102 do ECA, o registro do nascimento da infante, 
o que foi deferido cinco dias depois. O assento de 
nascimento, claro, foi realizado sem a inclusão de 
seus pais biológicos, até então não comprovados.

No dia 08/06/18, foi juntado nos autos o plano in-
dividual de atendimento - PIA.  Como não se sabia 
quem eram comprovadamente os pais da recém-
-nascida, não havia plano nem de reintegração, 
nem de colocação em família substituta.

 No dia 29/05/18, a Defensoria Pública coletou a sa-
liva da recém-nascida, da suposta genitora e de seu 
companheiro. Se o resultado afastasse a paternida-
de do companheiro da suposta genitora, a criança 
muito provavelmente iria ser disponibilizada para 
adoção, já que não havia família extensa apta.

No dia 11/07/18, em menos de 45 dias da cole-
ta do material, o resultado foi apresentado pela 
Defensoria Pública ao casal e, para a surpresa de 
todos, eles eram os pais biológicos da criança 
acolhida. A partir daí, restou mais clara para a De-
fensoria Pública a reintegração familiar. No mes-
mo dia, a equipe interdisciplinar da Defensoria 
Pública encaminhou - sem nenhuma necessidade 
de ser por via judicial - a genitora para acompa-
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nhamento psicológico no CAPS. No dia seguinte, 
requereu em juízo a juntada do resultado do exa-
me de DNA e do comprovante de atendimento no 
CAPS. Além disso, pugnou pela inclusão dos pais 
e avós no registro de nascimento da infante e pelo 
direito de visitar a filha acolhida.

No dia 25/09/18, após juntada nos autos do re-
latório opinativo favorável do serviço de acolhi-
mento a visitação e do parecer também favorável 
do MP, todos os pedidos da Defensoria Pública 
foram deferidos.

No meses que se seguiram, a Defensoria Pública, 
durante as visitas à instituição de acolhimento, 
pôde acompanhar o fortalecimento dos vínculos 
familiares da família. Em dezembro, com a parti-
cipação da Defensoria, a Justiça deferiu pedido 
para a infante passar o feriado de Natal na casa 
da sua família. O resultado foi proveitoso. Em ja-
neiro, durante os encontros da Defensoria Pública 
com o serviço de acolhimento para estudos regu-
lares de casos, chegou-se ao convencimento de 
que chegara a hora de reintegrar a criança a seus 
pais e irmãos. No dia 06/02/19, após vista para MP 
e DPE, a Justiça deferiu a reintegração familiar.

O caso ilustrado denota a importância da Defen-
soria Pública ir além da assistência judiciária e 
buscar, por meio da assistência jurídica integral, 
soluções extrajudiciais mais eficientes no âmbi-
to do direito à convivência familiar. A definição e 
concretização de estratégias proativas, que vão 
além da reação, neste caso, pode ter significado a 
não instauração de eventual ação de destituição 
do poder familiar por parte do MP ou mesmo a 
não inclusão da recém-nascida no Cadastro Na-
cional de Adoção de modo precipitado.

CASO: ÊXODO URBANO

 Em busca de melhor condição de vida, uma fa-
mília deixou a zona rural de um município do in-
terior da Bahia e chegou à cidade. Em meio à po-

breza, a família passou a ser atendida pelo serviço 
de proteção básica PAIF no CRAS.

A genitora, que fazia uso abusivo de álcool, pos-
sui cinco filhos e um companheiro. Três meninas 
e dois meninos. Dentre as meninas, duas crianças, 
segundo os autos, passavam  o dia na casa de vi-
zinhos, em razão da inabitabilidade do casebre. 
A adolescente, terceira menina, aos doze anos, 
mantinha relação sexual com homens (alguns co-
nhecidos), usava drogas e deixou de frequentar a 
escola. Dentre os meninos, ambos adolescentes, 
um vivia na casa da sogra, onde encontrou melhor 
acolhida e condição de habitabilidade. O outro 
adolescente encontrava-se na CASE Irmã Dulce, 
cumprindo medida socioeducativa de internação.

Diante desse quadro, no ano de 2018, o PAIF 
(CRAS) referenciou a família para o PAEFI (CREAS). 
Durante os atendimentos, o PAEFI reuniu-se com a 
Defensoria Pública,  para estudo do caso. Todavia, 
as providências articuladas não prosperaram e a 
família continuava em zona de vulnerabilidade.

No dia 15/04/19, o Conselho Tutelar, sem a funda-
mentação exigida pelo art. 136, parágrafo único, 
do ECA, oficiou o Ministério Público por entender 
necessário o afastamento das crianças do con-
vívio familiar. No entanto, o CT não especificou 
quais seriam os filhos indicados para a aplicação 
da medida protetiva excepcional, provisória e 
instrumental de acolhimento institucional, nem 
verbalizou os motivos e as providências até então 
tomadas no caso.

O Ministério Público, ao receber o ofício, não re-
quereu providências, tampouco buscou acionar 
o Município. Em 04/06/19, o Órgão Ministerial, 
em vez de ao menos instaurar o processo judicial 
contencioso de aplicação da medida protetiva de 
acolhimento institucional com a citação da geni-
tora, ingressou de logo com ação de destituição 
do poder familiar, com pedido liminar de suspen-
são do poder familiar, direcionada para todos os 
filhos, salvo o internado na CASE. Pedia-se, ao fi-
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nal, também, a inscrição de todos eles no Cadas-
tro Nacional de Adoção.

É fato que o serviço socioassistencial não logrou 
retirar a família da zona de vulnerabilidade social 
a tempo. O Conselho Tutelar, antes de indicar a 
medida extrema, não aplicou outras medidas 
protetivas mais brandas à família, nem especifi-
camente à genitora.

Ademais, até o ingresso da referida ação Ministe-
rial, nenhum abusador sexual da menina de doze 
anos havia sido, ao menos, ouvido na Delegacia. 
O Ministério Público, por sua vez, ingressou com a 
ação sem ouvir, ao menos, os adolescentes sobre o 
possível afastamento do convívio familiar, a violar 
os princípios da informação e oitiva obrigatórias.

No dia 30/07/19, a família foi atendida pela De-
fensoria Pública para apresentar contestação. Du-
rante o atendimento, o Órgão Defensorial se con-
venceu de que a pobreza da família fora o motivo 
fundante para a propositura da ação judicial de 
destituição do poder familiar.

Sendo assim, a Defensoria Pública orquestrou, 
com absoluto consentimento deles, o êxodo da 
família de volta para o interior, onde há a presença 
da família extensa, alimentos frescos e sortidos co-
lhidos na roça, melhor condição de habitabilidade 
etc. O padrasto das crianças e adolescentes voltou 
a trabalhar na roça, enquanto a genitora cuida dos 
idosos da família e de seus filhos. A Defensoria 
Pública, por meio da equipe técnica, está provi-
denciando, mesmo via telefone, a continuidade 
do atendimento socioassistencial para a família e 
do atendimento no CAPS para a genitora no novo 
município. As crianças já estão estudando e em 
tempo integral. A Defensoria está providencian-
do o documento para cumprir a formalidade da 
transferência escolar pela via extrajudicial.

Na contestação, a Defensoria Pública informou o 
novo endereço da família e requereu, via precatória, 
a elaboração de relatório social por auxiliar da Vara 

da Infância do local onde se encontra a família. Foi 
o único pleito judiciário do Órgão Defensorial, além 
da improcedência do pedido. Todas as demais pro-
vidências foram tomadas extrajudicialmente.

CONCLUSÃO

A história tem demonstrado que a Defensoria Pú-
blica é uma instituição em expansão, em proces-
so de autoconhecimento e de se fazer conhecida. 
Há uma vocação muito clara nela: atuar em favor 
dos hipossuficientes e, mais notadamente, dos 
socialmente vulneráveis.

No campo do direito à convivência familiar, des-
de o Código de Menores de 1979 ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente vigente, muito se evo-
luiu. Os novos direitos desafiam sempre uma 
nova Defensoria. A mera atividade de ofertar as-
sistência judiciária, há muito, já não corresponde 
aos novos anseios.

No campo em que se discute o direito à convivên-
cia familiar, o papel do julgador deve ser subsi-
diário. É fora do processo judicial e independente 
dele que se constroem soluções mais democráti-
cas, plurais e participativas. O tempo do processo 
judicial é, na enorme maioria das vezes, desarmô-
nico, por exemplo, com o tempo da criança que 
aguarda autorização judicial para receber uma 
visita, do adolescente que aguarda sua vincula-
ção a um pretendente à adoção e da família que 
já está apta a receber seu filho de volta.

Além do mais, não é de agora que se diz: o tribu-
nal está fechado para os pobres (Cura pauperibus 
clausa est). As famílias socialmente vulneráveis 
têm grande dificuldade de acessar o modelo ju-
dicializado. Não é sempre que possuem dinheiro 
para o transporte e fotocópias. A esquematização 
da audiência é estranha para elas. Quase sempre 
não compreendem as conversas técnicas do sis-
tema de justiça.
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No campo da extrajudicialidade, a Defensoria 
Pública pode contribuir mais do que no campo 
judicial. É muito comum, neste campo do Direito, 
que as soluções sejam construídas fora do pro-
cesso, seja antes, durante, depois ou mesmo in-
dependentemente dele.

Nessa ordem de ideias, a Defensoria Pública, 
mais do que contribuir, pode liderar a construção 
de estratégias extrajudiciais para a solução dos 
casos, em articulação com toda a rede de pro-
teção à infância, em que mais facilmente pode 
construir prestígio, deixando para o Poder Judi-
ciário, o quanto possível, o trabalho burocrático 
de colocar no papel as decisões já construídas.
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O PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA: GARANTIA SOCIAL NA 
JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Maria Carmen de Albuquerque Novaes e Mariana Salgado Tourinho1

1.Breve histórico da construção de direitos. 2.Os novos direitos na con-
temporaneidade. 3.A instituição da Defensoria Pública como direito 
social. 4.Os fundamentos do prazo em dobro para as DPs. 5.Conclusão.

Resumo: O presente trabalho visa abordar os fundamentos sociojurídicos da conta-
gem em dobro dos prazos processuais da Defensoria Pública no âmbito da Justiça da 
infância e juventude que asseguram defesa técnica a crianças e adolescentes. O estudo 
aponta tratativas nacionais e internacionais, decisões jurisprudenciais e posições dou-
trinárias que alcançam o tema.

Abstract: The present work aims to address the socio-legal foundations of double coun-
ting of procedural deadlines of the Public Defender’s Office in the field of juvenile justice 
that assures technical protection to children and adolescents. The study points to natio-
nal and international negotiations, jurisprudential decisions and doctrinal positions that 
reach the theme.

1 Defensoras públicas da Bahia.
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BREVE HISTÓRICO DA 
CONSTRUÇÃO DE DIREITOS. 

A observação da construção dos direitos ao longo 
do tempo evidencia uma constante tensão entre 
indivíduo e a sociedade. De um lado, a crença 
na suprema relevância do individualismo como 
pressuposto da liberdade e consequente satisfa-
ção pessoal. De outro, a convicção da necessida-
de da vida em sociedade e nos bons resultados 
da adesão à vontade grupo social.

Segundo Fraser (2007), a identificação de grupo, 
com respeito às características individuais, facili-
taria a busca pelo reconhecimento, proporcionan-
do que todos participem como iguais na relação 
social e na formulação concreta das convenções. 
Mas não é o que se percebe na história dos direitos 
e do respeito social no país, entremeados de con-
cessões e supressões; de forma não muito diferen-
te é o caminho que se percorreu na construção do 
direito à assistência judiciária até alcançar-se uma 
instituição de acesso integral à Justiça.

É contundente a observação de Carvalho (2002) 
em especial análise da constituição e exercício 
dos direitos políticos e seu contraponto aos direi-
tos sociais. Em diversos momentos da conjuntu-
ra ditatorial ou democrática, a política e o social 
não caminham juntos, mas barganham entre si. 
Em 1932, quando da instituição da Justiça Elei-
toral, para combater as sucessivas fraudes nas 
apurações, a situação social era a de submissão 
ao coronelismo, que também influenciava os go-
vernos; o ano de 1966 é um bom exemplo deste 
paralelo contraditório: a criação de concessões 
sociais como Fundo de Apoio ao Trabalhador Ru-
ral (FUNRURAL) e Banco Nacional de Habitação 
(BNH) ocorreu conjuntamente com a supressão 
de todos os direitos políticos.

Ainda segundo Carvalho (2002), esta associação 
desvirtua a proposição dos direitos sociais em 
qualquer lugar no mundo, vez que pode vir a pro-

piciar o endeusamento do Poder Executivo – que 
se torna referência em assistencialismo e decres-
ce a confiança no Poder Legislativo – cujos repre-
sentantes são meros mediadores na obtenção 
de benefícios, e no Poder Judiciário – a quem se 
atribui estar despido da venda que garante a apli-
cação da equidade.

Bobbio (2007) admite que os direitos humanos di-
recionam as Nações no mundo, e até tornaram-se 
ponto de convergência do Estado e da religião. A 
adoção dos direitos humanos em diversas Cartas 
Constitutivas e nas Encíclicas tem efeitos negati-
vos ou positivos, mas sempre profundos, nas re-
lações entre os indivíduos e entre estes e o Esta-
do, nos aspectos jurídico – porque o Estado deixa 
de ser o criador maior do regramento disciplinar 
social para erigir-se conforme o direito do povo, 
alterando a relação dever-direito – e econômico – 
porque os indivíduos passam a relacionar-se com 
as atualidades, a acessibilidade, a concorrência 
tecnológica e a educação. 

Conforme observa Carvalho (2002), em perío-
do de franco progresso econômico, a sociedade 
brasileira, infelizmente, abre mão de direitos po-
líticos ou sociais, e esta linha de entendimento 
dificulta a garantia da constituição e o exercício 
dos direitos de cidadania. Entre nós, é óbvio o 
exemplo da tratativa sobre assistência judiciária 
gratuita: ora figurando como benesse, ora como 
direito, a assistência judiciária aos necessitados já 
se previa nas Ordenações Filipinas, em 1603; pos-
teriormente, nas Constituições do Império -1824, 
e da República - 1891, a ação foi omitida, perma-
necendo a omissão na Carta de 37. Somente ao 
fim da II Guerra Mundial, período em que se re-
força a compreensão pelo agir solidário, é que a 
assistência judiciária volta a consolidar-se como 
direito na Constituição de 1967, coroando os mo-
vimentos democráticos.

Situações facilmente observáveis são as da pro-
dução e comunicação em série, que incrementam 
o mercado mundial, mas negam o acesso uni-
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versal porque não garantem educação a todos; 
o sentimento de espelhamento, que impulsiona 
o sujeito a ter, a aparecer – em troca do ser –,  
a sentir-se refletido verdadeiramente apenas em 
“selfies”, porém não o prepara para o enfrenta-
mento da impossibilidade pessoal e seu otimis-
mo excessivo mascara sua impotência diante das 
catástrofes sociais iminentes.

OS NOVOS DIREITOS NA 
CONTEMPORANEIDADE.

Com o avanço do processo civilizatório, o Direito 
assumiu relevância diante de alguns dos vários 
efeitos da questão social: crescimento incessante 
da taxa de natalidade confrontada com a incipien-
te produção agrícola, comercial, trabalho artesa-
nal e rudimentos de indústria, aprofundamento 
das desigualdades e identificação de populações 
vulneráveis. Tratando-se de processo irrecorrível 
perante a humanidade, trouxe em suas entranhas 
contradições, gerou conflitos, acirrou lutas de 
classes, acelerou desenvolvimento de ferramen-
tas para o trabalho, fez surgir leis regulamentan-
do mercados e relações trabalhistas, implemen-
tou novas oportunidades para emprego de mão 
de obra, tempo mesmo em que oportunizou ao 
capital novas formas de reprodução da riqueza e 
exploração do trabalho.

Diante das tantas contradições decorrentes da 
era da modernidade, em especial da desigualda-
de social gerada pelo capitalismo, resta impres-
cindível a construção de novos modelos de re-
conhecimento dos novos direitos e tratamentos 
dos conflitos postos entre eles, e o Estado é, de 
longe, a presença mais marcante na vida do ser 
humano, do sujeito histórico capaz de vivenciar e 
modificar a realidade, haja vista que a sociedade, 
num contínuo e cíclico movimento, transita en-
tre o individualismo e o exercício do coletivo, de-
manda universalização e formalização dos direi-
tos naturais do homem, fundados na igualdade 
entre os indivíduos, e exige a atuação estatal ob-

jetivando harmonia entre as partes e o exercício 
de sua autonomia, que é também um dos papéis 
estratégicos do Judiciário.

O resgate histórico permite perceber que a huma-
nidade sempre oscilou entre o individualismo e 
a necessidade de viver em sociedade. Não se há 
que esperar igualdade generalizada, nem mesmo 
a igualdade formal e estatutária, ainda que com 
leis liberais, prodigalizando benefícios de toda 
espécie, de benesses extensivas a todos os cida-
dãos; mesmo com “Constituição Cidadã”, com o 
welfare state, a democracia iguala apenas na letra 
os homens e mulheres. A prática, todavia, desme-
rece o espírito da lei. 

O moderno Estado Democrático de Direito trans-
forma-se ante as realidades diversas e desiguais e 
ante o surgimento de vários atores e organizações 
sociais, seja de cunho econômico seja para prote-
ção de interesses de grupos minoritários ou gru-
pos de poder. A velocidade e a complexidade dos 
fatos sociais deixam ultrapassadas as estruturas 
de poder, que não conseguem solucionar as de-
mandas urgentes e deixam de se adequar à nova 
realidade social.

A INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA COMO DIREITO SOCIAL.

A Constituição Federal (1988) acolheu manda-
mentos para tratar de direitos humanos funda-
mentais, de dignidade da pessoa humana e re-
dução de desigualdades. E aqui, também, nasce 
a instituição Defensoria Pública como função es-
sencial à Justiça (Artigo 134).

O Estado brasileiro e seu aparelhamento jurisdi-
cional fundam-se na soberania popular, cidada-
nia, dignidade da pessoa humana, nos valores 
sociais do trabalho e livre iniciativa, além do plura-
lismo político. Este Estado é indissociável da reali-
zação dos direitos fundamentais, o que levou ao 
reconhecimento da legitimidade das Defensorias 
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Públicas, por exemplo, para a propositura da ação 
civil pública antes do advento da Lei nº 11.448/07.

O marco teórico referenciado “... por espelhar e 
traduzir exemplarmente as marcas identificado-
ras do Welfare State, que está baseado nos prin-
cípios da solidariedade, da dignidade da pessoa 
humana e da efetiva igualdade de oportunidades, 
inclusive de acesso à Justiça, a Defensoria Públi-
ca – instituição altruísta por excelência – é essen-
cial à função jurisdicional do Estado, nos termos 
do art. 134, caput, da Constituição Federal”, foi 
utilizado em Tribunais Superiores pátrios.

O Estado Social inova com o conceito de que a 
função de mantenedor da paz social não é mais 
suficiente, é necessária a produção de tarefas que 
incorporem os benefícios da contemporaneidade 
aos grupos sociais. O Estado recebe a atribuição 
de promover solidariedade para vencer a batalha 
contra as desigualdades e para que os benefícios 
possam ser compartilhados pela humanidade. 
Piovesan (2010, p. 19) aponta grandes desafios 
para que instituições possam promover e fortale-
cer a proteção social:

Reduzir a distância entre a população e o 
Poder Judiciário, apontada por mais de 79% 
dos juízes. A globalização econômica mais 
que contribui para esse distanciamento, 
pois foca nas demandas e exclui as massas 
do foco prioritário: “Neste contexto, é urgen-
te o fortalecimento das Defensorias Públi-
cas, como instituições que concretizam o 
direito ao acesso à Justiça das populações 
mais vulneráveis, além de outras medidas, 
como a advocacia pró-bono, a criação de 
centros integrados de cidadania e a justiça 
itinerante e descentralizada.

Precedente do Superior Tribunal da Justiça 
(STJ) ampliou esta legitimidade para o campo 
da dignidade humana: 

A legitimatio ad causam da Defensoria Pú-
blica para intentar ação civil pública na de-
fesa de interesses transindividuais de hipos-

suficientes é reconhecida antes mesmo do 
advento da Lei 11.448/07, dada a relevância 
social (e jurídica) do direito que se pretende 
tutelar e do próprio fim do ordenamento jurí-
dico brasileiro: assegurar a dignidade da pes-
soa humana, entendida como núcleo central 
dos direitos fundamentais [...]  (LIMA, 2011)

A Defensoria Pública, como uma das instituições 
de Estado, tem o dever de estar inserida nas pro-
posições de transformação social, na defesa de 
seres humanos, nos espaços de reflexão sobre a 
existência individual e em grupo; no caso institu-
cional, para a melhoria da vida humana, a aplica-
ção do princípio da solidariedade é uma atribui-
ção a ser exercida - e esta solidariedade não fica 
no plano assistencialista patrocinado pelas con-
veniências de certos governantes, de partidos po-
líticos, grupos econômicos; é a solidariedade que 
paira sobre as pessoas e instituições em busca da 
dignidade da pessoa humana.

Solidariedade é, no entender de Avelino (2005, p. 250): 

O atuar humano, de origem no sentimento de 
semelhança, cuja finalidade objetiva é possi-
bilitar a vida em sociedade, mediante respei-
to aos terceiros, tratando-os como se familia-
res o fossem; e cuja finalidade subjetiva é se 
auto-realizar, por meio da ajuda ao próximo.

Hoje, com mediação, conciliação, juizados espe-
ciais, o sentido da solidariedade sobrepõe-se à 
norma jurídica, forçando a solidariedade como 
preceito jurídico na ausência da solidariedade 
espontânea. Conforme Moraes (2008): ao citar a 
“noção de ordem pública”, a autora faz lembrar o 
quanto de importância reveste-se o ordenamen-
to jurídico na consecução de fins comuns à socie-
dade dentro do princípio da solidariedade (não 
o princípio legal, seja ele constitucional ou de 
legislação inferior, mas aquele princípio ao qual 
não pode se afastar o ser humano), que o porta 
tão intimamente, nele sendo inato, ainda que um 
pouco desconhecido, que (por princípio superior, 
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e não por preceito legal) não ser solidário é vergo-
nhoso, constrangedor.

Quaisquer discussões que envolvam direitos e 
garantias não serão problemas apenas de Direi-
to Civil, Penal, Comercial - do Idoso, Adolescen-
te, da Mulher, do quilombola ou do Índio -, mas 
problemática de todo o arcabouço legal. Direitos 
e deveres, responsabilidade, culpa ou dolo, ação 
e reação, indivíduo ou grupo, todos deverão estar 
sob a égide da solidariedade para consecução de 
objetivos comuns e remissão de faltas coletivas 
ou individuais. Se há liberdade de contratação 
conforme as regras de mercado, de acordo com 
a vontade das partes, a ética permeia as contrata-
ções, a exemplo do Código de Defesa do Consu-
midor, em que “boa fé, lealdade, equilíbrio e har-
monia das relações, confiança”, estão presentes, 
são marcantes suas presenças, sobrepujando os 
meros fatos e atos da vida comercial.

É inegável que o essencial papel da Defensoria Pú-
blica é garantir o acesso integral à Justiça a todos, 
com ênfase no público vulnerável, desfavorecido 
de recursos, de forma individual ou coletiva. No 
exercício dos seus deveres institucionais para as-
segurar a universalidade dos direitos preconizados 
na legislação pátria, judicial e extrajudicialmente 
perante todas as instância, as Defensorias Públicas 
valem-se de todas as medidas adequadas e efica-
zes na defesa dos direitos postos nos fatos e na lei 
e, sobretudo, na defesa dos direitos humanos. 

OS FUNDAMENTOS DO PRAZO 
EM DOBRO PARA AS DPS.

É através da Defensoria Pública que o Estado pro-
move ações afirmativas para inclusão social, eco-
nômica, cultural e jurídica das parcelas menos fa-
vorecidas da sociedade, funções reconhecidas no 
Novo Código de Processo Civil, que positiva, regu-
lamenta e interpreta estas normas com fundamen-
to nos valores instituídos no artigo 1º da Constitui-
ção Federal. O NCPC trouxe título próprio - título 

VII, artigos 185 a 187 - dedicado à Defensoria Pú-
blica, fortalecendo-a como instrumento posto a ci-
dadãos e cidadãs para que reinvidiquem direitos e 
garantias, e para a promoção de direitos humanos. 

E o caráter social é claro na manifestação legislati-
va para a eficiência e eficácia da defesa daqueles 
mais vulneráveis, que entende o prazo processual 
em dobro para os membros da Defensoria Públi-
ca, assim previsto no artigo 186 do CPC. 

No Direito pátrio, embora a garantia do prazo 
em dobro já estivesse na LC 80/94 (artigos 44, 89 
e 128 replicados na LC 132/2009), a previsão no 
NCPC reconhece uma nova estruturação social 
que demanda também uma nova conformação 
institucional que assegure a paridade entre as 
partes, sem a qual não pode haver ação legítima, 
em especial quando se trata de tutela aos mais 
carentes, público-alvo das Defensorias Públicas 
em todo o território nacional.

O esteio garantista da previsão do prazo em dobro 
para a Defensoria Pública certamente decorre da 
indeclinabilidade institucional das causas, agra-
vada pelo imenso volume trabalho (atendimen-
tos, ações judiciais e extrajudiciais, e outros), do 
número insuficiente de defensores públicos e da 
frágil estrutura dos serviços ocasionada pelo Esta-
do; sem, pois, o prazo em dobro para as manifes-
tações nos autos, um número considerável da po-
pulação teria sua defesa técnica comprometida.

De igual sorte, a contagem duplicada do prazo 
serve para assegurar princípios basilares do pro-
cesso, como a garantia de defesa técnica e o direi-
to ao contraditório. 

Nas regras internacionais, também o contraditó-
rio e a defesa técnica tomam conformações fun-
damentais ao indivíduo - às partes no processo, e 
estão previstos na Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, assim como na maior parte das 
constituições dos Estados-parte, e são ferramentas 
para a realização de direitos fundamentais decor-
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rentes; após a Segunda Guerra Mundial, as garan-
tias processuais tem seguido o caminho conquis-
tado pela consolidação dos direitos humanos. 

Duas tratativas se destacam: a Convenção para a 
proteção dos Direitos do Homem e das Liberda-
des Fundamentais, promulgada pelo Conselho 
Europeu em 1950, e a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, aprovada em 1969, em San 
Jose, na Costa Rica. 

A Convenção Européia dispõe, no artigo 6.3 sobre 
a importância do tempo para a prática dos atos: 

Art. 6.3. - O acusado tem, como mínimo, os 
seguintes direitos: a) ser informado no mais 
curto prazo, em língua que entenda e de for-
ma minuciosa, da natureza e da causa da 
acusação contra ele formulada; b) dispor 
do tempo e dos meios necessários para a 
preparação da sua defesa;...(ressalte nosso)

A Convenção Americana disciplina o direito de 
defesa no artigo 8.2, onde prevê também a ra-
zoabilidade do tempo para o exercício eficaz 
dos procedimentos: 

Art. 8.2. - Durante o processo, toda pessoa tem 
direito, em plena igualdade, às seguintes ga-
rantias mínimas: a) direito do acusado de ser 
assistido gratuitamente por tradutor ou in-
térprete, se não compreender ou não falar o 
idioma do juízo ou tribunal; b) comunicação 
prévia e pormenorizada ao acusado da acu-
sação formulada; c) concessão ao acusado 
do tempo e dos meios adequados para a 
preparação de sua defesa;...(ressalte nosso)

Para a seara da proteção da criança e do adoles-
cente, outras normas internacionais tratam da 
garantia do direito a defesa eficaz, tais como o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e 
a Convenção sobre os Direitos da Criança:

Parte III, art. 14.3: Toda pessoa acusada de 
um delito terá direito, em plena igualdade, 
às seguintes garantias mínimas: a) a ser infor-
mada, sem demora, em uma língua que com-

preenda e de forma minuciosa, da natureza e 
dos motivos da acusação contra ela formula-
da; b) a dispor do tempo e dos meios neces-
sários à preparação de sua defesa e a comu-
nicar-se com defensor de sua escolha;... (do 
Pacto Internacional)

Art 40: ... 2. Nesse sentido, e de acordo com 
as disposições pertinentes dos instrumen-
tos internacionais, os Estados Partes asse-
gurarão, em particular: ...I) ser considerada 
inocente enquanto não for comprovada sua 
culpabilidade conforme a lei; II) ser informa-
da sem demora e diretamente ou, quando 
for o caso, por intermédio de seus pais ou de 
seus representantes legais, das acusações 
que pesam contra ela, e dispor de assis-
tência jurídica ou outro tipo de assistência 
apropriada para a preparação e apresenta-
ção de sua defesa;...(da Convenção)

Ada Pellegrini Grinover e Antonio Magalhães Gomes 
Filho lecionam:

A defesa, no processo penal, apresenta-se 
sob dois aspectos: defesa técnica e a autode-
fesa. A primeira é sem dúvida, indisponível, 
na medida em que, mais do que garantia do 
acusado, é condição de paridade de armas, 
imprescindível à concreta atuação do contra-
ditório, e, consequentemente, à própria im-
parcialidade do juiz. Por isso a Constituição 
de 1988 considera o advogado indispensável 
à administração da Justiça (art. 133) e estru-
tura as Defensorias Públicas (art. 134).

O contraditório e a defesa técnica ultrapassam o 
simples ato de defesa para configurar-se em ação 
de convencimento do juiz, influenciando no re-
sultado final da demanda, e é nesse contexto que 
a previsão do prazo em dobro para os assistidos 
pela Defensoria Pública torna-se crucial quando 
se trata de populações vulneráveis.

Quando a parcela vulnerável é composta por 
crianças e adolescentes, os prejuízos ocorridos 
são ainda mais prejudiciais e o legislador reco-
nhece ser fundamental garantir a defesa – e o faz 
manifestamente através de dispositivos legais, 
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autorizando ou vedando condutas processuais, 
como o fez no artigo 152, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei 
aplicam-se subsidiariamente as normas gerais 
previstas na legislação processual pertinente.

......................................................................

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e apli-
cáveis aos seus procedimentos são contados 
em dias corridos, excluído o dia do começo 
e incluído o dia do vencimento, vedado o 
prazo em dobro para a Fazenda Pública e o 
Ministério Público.

No caso do artigo acima (e que se irmana com a 
Lei 13.509/2017), vê-se que foi vedada a conta-
gem do prazo em dobro para o Ministério Público 
e a Fazenda Pública; a não inclusão da Defensoria 
Pública na vedação foi uma decisão positiva do 
legislador, a sua intenção foi preservar a prerro-
gativa institucional que garante a adequada atua-
ção em favor dos assistidos. 

No caso preciso, o silêncio legislativo opera para 
manter a contagem em dobro dos prazos proces-
suais em relação à Defensoria Pública. Não pode, 
portanto e inclusive, o julgador contrariar o manda-
mento legal e conferir ao dispositivo interpretação 
diferenciada daquela que foi sedimentada ao tem-
po da elaboração da norma, sob pena, no tocante 
ao artigo 152 do ECA, de ocasionar dano irreparável 
ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública 
na defesa de crianças e adolescentes, na promoção 
de direitos e garantias e na educação em direitos.

 Entretanto, e de forma geral, mesmo no âmbito 
processual penal também a Defensoria Pública 
teve mantida contagem dobrada dos prazos, ain-
da que vedada a contagem duplicada para o Mi-
nistério Público, entendimento traduzido em de-
cisão do STF, de lavra do ministro Carlos Velloso: 

Há desigualdade entre o pobre, o miserável, 
o necessitado, em sentido legal, que é defen-

dido por Defensor Público que integra uma 
Defensoria desaparelhada, existente apenas 
no papel, porque ainda não estruturada, ain-
da não implantada em termos reais, que não 
dispõe de máquina de escrever, de papel e em 
que o Defensor, pessimamente remunerado, 
tem que buscar noutras fontes a sua subsis-
tência, e uma acusação organizada, um Minis-
tério Público com integrantes recrutados me-
diante concurso público de provas e títulos, 
com uma Procuradoria-Geral de Justiça muito 
bem organizada, com servidores competen-
tes, material de escritório, computadores etc. 
(Voto proferido pelo Min. CARLOS VELLOSO 
/ STF – Pleno – HC 70514/RS – Relator Min.  
SYDNEY SANCHES, decisão: 22-03-1994)

Ainda que decorridas duas décadas do voto do 
Ministro, a mesma lógica garantista foi utilizada 
pelo legislador durante o processo deliberativo 
da Lei 13.105/2015, que inaugurou a nova ordem 
processual pátria e manteve a prerrogativa da 
contagem duplicada dos prazos em relação à 
Defensoria Pública.

Em que pese o legislador ter sido perempto ao ga-
rantir, no art. 186 do novel diploma processual, a 
garantia da Defensoria Pública no que toca ao prazo 
em dobro para todas as suas manifestações proces-
suais, dúvidas surgiram em relação à sua aplicabili-
dade no âmbito da justiça da infância e juventude.

Isto, porque a Lei nº 13.509/17, incluiu o § 2º ao 
art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 
passou a vedar expressamente o prazo em dobro 
para o Ministério Público e Fazenda Pública.

Diante da referida mudança legislativa, questio-
namentos, ainda que mínimos, surgiram quanto 
à aplicabilidade da norma restritiva em relação à 
Defensoria Pública, no sentido de que a Institui-
ção não mais gozaria da prerrogativa de conta-
gem do prazo em dobro.

O certo é que, logo após a reforma do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, sob diversos funda-
mentos, incluindo paridade das Instituições que 



Infância e Juventude: direitos da criança e do adolescente

159

promovem a justiça, princípio da isonomia e até 
sob a parca justificativa de “esquecimento” do le-
gislador, o direito ao prazo em dobro da Defen-
soria Pública, no âmbito da Justiça da Infância e 
Juventude, inicialmente, passou a ser indagado.

Fato é que a Lei 13.509/17, que veio com espíri-
to de “aprimorar” o instituto da adoção, a fim de 
reduzir a institucionalização de crianças e ado-
lescentes em nosso país, acresceu ao Capítulo III, 
Seção, I, do ECA, que trata dos procedimentos em 
geral, uma nova norma restritiva para o Ministério 
Público e Fazenda Pública, com a retirada da con-
tagem do prazo em dobro para ambos.

Diante de tal situação, para alguns doutrinadores 
justificarem a manutenção do prazo em dobro 
para os Defensores Públicos, chegou-se ao cúmu-
lo de usar a hermenêutica jurídica no sentido de 
interpretar a norma tal como uma “esmola”, por 
ser a Defensoria “a prima pobre” do Sistema de 
Justiça pátrio, não dispondo, ainda, de estrutura 
e pessoal suficientes na maioria dos Estados Bra-
sileiros, como podemos perceber abaixo:

A prerrogativa da contagem duplicada dos 
prazos processuais se encontra fundamen-
talmente apoiada em três pilares existenciais 
básicos: (i) o grande volume de trabalho da 
Defensoria Pública; (ii) a histórica deficiência 
estrutural do serviço jurídico-assistencial pú-
blico; e (iii) o princípio da indeclinabilidade 
das causas. Justamente por conta dessas 
peculiaridades do salaried staff model bra-
sileiro, o Poder Legislativo entendeu que a 
retirada da prerrogativa de prazo em dobro 
em relação à Defensoria Pública nos procedi-
mentos do ECA poderia prejudicar ou inviabi-
lizar o trabalho desenvolvido pela Instituição 
na combativa defesa dos direitos das crian-
ças e adolescentes. (ESTEVES,2019)

Lançando-se, pois, a uma análise sobre o mens 
legis acerca de tal mudança e traçando uma in-
terpretação sistemática das normas vigentes, 
concluimos, certamente, que a manutenção da 
prerrogativa se confunde com o próprio propó-

sito de criação da Instituição Defensoria Pública, 
como explanado anteriormente, que se direciona 
no sentido de garantia de acesso à Justiça a to-
dos, notadamente os mais vulneráveis.

Ao pensarmos na Justiça da Infância e Juventu-
de, estamos diante de um público diferenciado: 
crianças e adolescentes, que são ao mesmo tem-
po sujeitos de direitos e pessoas com constituição 
física, psíquica, social, econômica e educacional 
ainda em formação. Essa parte especial da popu-
lação, pois, carece de um olhar muito mais cuida-
doso e específico. Não foi à toa que o nosso ECA, 
inspirado à luz do Princípio da Proteção Integral, 
determinou a criação de um sistema de garantias 
de direitos, que visa ofertar assistêncial integral a 
crianças e adolescentes, por meio de uma rede 
de participantes, que se conformam localmente 
para atender às necessidades infantojuvenis.

Ainda sobre o sistema de garantia de direitos, do 
ponto de vista organizacional, “o sistema ancora-se 
na integração independente de um conjunto de ato-
res, instrumentos e espaços institucionais (formais e 
informais) que contam com seus papéis e atribui-
ções definidos no estatuto” (AQUINO, 2004).

Sob a ótica da disposição do sistema de garantia de 
direitos, portanto, é certo que deve haver uma rede 
de agentes que tem de atuar de forma dinâmica 
e interconectada para assegurar, cada qual com o 
seu serviço, os direitos das crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, compõem a referida rede de pro-
teção as pessoas de direito público interno, como 
a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
na forma do art. 87 do ECA, que assim dispõe: “a 
política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não-gover-
namentais, da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios”, bem como os seus órgãos 
e instituições integrantes, a exemplo da Defenso-
ria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, 
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Delegacias Especializadas, Conselhos de Direitos, 
Conselhos Tutelares, etc.    

Em que pese a integração dos atores públicos 
para o funcionamento da rede de proteção dos 
direitos infantojuvenis, notamos que a Defensoria 
Pública ganhou especial destaque no âmbito da 
Justiça da Infância e Juventude, em razão de sua 
própria função, como apontamos, anteriormen-
te, que é a promoção do acesso à Justiça aqueles 
que mais necessitam em razão de sua vulnerabili-
dade e personalidade em formação.

Prova disso é que o ECA, ao tratar do acesso à 
Justiça, em seu Título VI, art. 141, foi redigido da 
seguinte forma: “É garantido o acesso de toda 
criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qual-
quer de seus órgãos”.  

Notemos, pois, que o legislador elencou primeira-
mente a Defensoria como órgão de acesso à justi-
ça por entender que, efetivamente, essa Instituição 
representa o primeiro caminho que conduzirá a 
criança ou adolescente ao seu sistema de direitos.

Em outra passagem, ainda no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, no parágrafo único do art. 142, 
foi assegurada a nomeação de Curador Especial à 
criança e ao adolescente sempre que os interes-
ses destes colidirem com os de seus pais ou res-
ponsável, ou quando carecer de representação 
ou assistência legal ainda que eventual.

Levando-se em conta que a Lei Complementar 
Federal 80/94, atribuiu a função de Curador Espe-
cial ao defensor público na forma do art. 4º, VI, 
podemos observar que o ECA potencializou mais 
uma nobre missão do defensor, qual seja, a repre-
sentação das crianças e adolescentes na hipótese 
de conflito de interesses ou quando da falta ainda 
que eventual, de seus pais ou responsável.

 Tudo isso faz mais sentido quando passamos à 
análise dos Projetos de Lei que culminaram na re-

forma do ECA. Um dos Projetos, inclusive, de nº 
6.924/2017, de autoria da deputada Carmen Za-
notto, chegou a prever expressamente a vedação 
do prazo duplicado para a Fazenda Pública, o Mi-
nistério Público e a Defensoria Pública. Entretan-
to, tal matéria em discussão deu origem a outro 
Projeto Substitutivo nº 5.850/2016-A, apresenta-
do pelo relator da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, deputado Sóstenes Caval-
cante. Durante, pois, as discussões na esfera da 
Comissão de Constituição e Justiça, o Legislativo 
entendeu contundente e pertinente não incluir a 
proibição da contagem do prazo em dobro à Ins-
tituição Defensoria Pública.

Se tudo isso não bastasse, não podemos olvidar 
o sistema de hierarquia das normas brasileiras. 
Ora, Leis Complementares tem como objetivo 
regulamentar a Constituição Federal. Nesse dia-
pasão, se a Lei Complementar 80/94, que surgiu 
para estruturar a Defensoria Pública da União, do 
Distrito Federal e prescrever normas gerais para 
sua organização nos Estados, já havia conferido a 
prerrogativa da contagem dos prazos processuais 
em dobro para os defensores públicos, por meio 
de seu art. 44, I, como poderia uma Lei Ordinária 
revogar ou suprimir tal direito? Segundo o que a 
doutrina constitucionalista costuma a denominar 
de “Pirâmide de Kelsen”, leis complementares são 
hierarquicamente superiores às leis ordinárias.

Trazendo, ainda, à baila a doutrina constituciona-
lista, é cediço que se trata de competência exclu-
siva da União a organização e manutenção da De-
fensoria Pública da União, nos termos do inciso 
XIII do art. 21 da Constituição Federal, de modo 
que somente a União pode legislar sobre tal ma-
téria, incluindo as prerrogativas dos defensores 
públicos. Como a LC 80/94 prescreve as normas 
gerais às Defensorias estaduais, tal entendimento 
também se aplica às Defensorias estaduais.
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CONCLUSÃO

A presença do defensor, pois, nos procedimen-
tos previstos no ECA revela a importância de sua 
atuação, quer seja no âmbito protetivo ou infra-
cional, de modo que necessita garantir de forma 
mais ampla possível e integral a defesa dos di-
reitos do público infantojuvenil, razão pela qual 
manteve a prerrogativa do prazo em dobro. 

Inicialmente relacionado com a real ciência das 
partes sobre os atos processuais, a efetividade do 
direito constitucional de defesa precisa supor a 
participação proativa das partes no processo, ga-
rantindo as melhores condições de conhecimen-
to dos atos àqueles aos quais se dirigem. Ampliam 
aí os contornos do contraditório para alcançar a 
ação eficaz das partes em todas as fases do pro-
cesso, possibilitando-as atuarem em igualdade 
de condições para a formação da verdade real, 
seja na na produção de provas, seja no momento 
dos debates acerca das questões de direito.
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