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1 INTRODUÇÃO 

 

O tempo da quarentena em razão da COVID-19 tem permitido várias reflexões 

voltadas, em especial, à realidade experimentada por cada um. Qual o sentido do tempo? O 

trabalho reflete sobre o necessário encontro do tempo da criança que aguarda a adoção e o 

tempo do processo. Nesta linha, o presente artigo aborda o instituto da adoção, com ênfase 

nas práticas do sistema de proteção que interferem na demora da propositura da ação de 

destituição do poder familiar e, como consequência, na inclusão da criança no cadastro, 

fazendo com que o tempo do processo judicial não encontre sintonia com o tempo da criança, 

inviabilizando, muitas vezes, a possibilidade de colocação da criança em família substituta na 

modalidade de adoção. 

O procedimento metodológico utilizado é o dedutivo, baseando-se na observação dos 

processos judiciais de destituição do poder familiar com tramitação no Rio Grande do Sul. 

Para colocação da criança em família substituta, na modalidade de adoção, parte-se da 

premissa de que os pais abriram mão do poder familiar (situações menos frequentes) ou 

passaram por processo judicial e contencioso de destituição do poder familiar (situação 

verificada na grande maioria dos casos). O artigo tem como objetivo refletir sobre os motivos 

que provocam a demora na tomada de medidas por parte do sistema de proteção que 

efetivamente coloquem a criança em proteção quando os pais são extremamente negligentes 

nos cuidados dos filhos nos primeiros anos de vida, situação que costuma se prolongar sem 

chances de reversão. 

O texto está organizado em duas seções. A primeira aborda a evolução do lugar 

ocupado pela criança na legislação brasileira, mostrando que a conquista da condição de 

sujeito de direitos e do princípio do melhor interesse da criança decorreu de longo percurso 

tanto no campo internacional como nacional. 
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A segunda secção, por sua vez, contextualiza a vulnerabilidade da criança que é 

disponibilizada ao processo da adoção, apontando fatores que contribuem para a demora na 

inclusão no cadastro de adoção, inviabilizando, muitas vezes, sua colocação em família 

substituta, violando o direito fundamental à convivência familiar.  

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DO LUGAR DA CRIANÇA 

NA LEGISLAÇÃO 

 

  

  A história do Brasil, assim como a história universal, no que se refere à proteção à 

infância, está marcada por sucessivas formas de violência e abandono. A velha máxima de 

que criança é objeto a serviço do adulto, vinda do Código de Hamurábi e da Lei das Doze 

Tábuas, habita as entranhas da velha e ultrapassada cultura que vigorou no Brasil até o 

advento da Constituição Federal de 1988, com fortes vestígios presentes ainda na atualidade. 

A título ilustrativo, colhe-se, da literatura, relato de que a chegada das primeiras 

crianças portuguesas ao Brasil, mesmo antes do descobrimento oficial, foi marcada por 

situações de desproteção. Na condição de órfãs do Rei, como grumete ou pajens, eram 

enviadas com a incumbência de casar com os súditos da Coroa. Poucas mulheres vinham nas 

embarcações e as crianças eram “obrigadas a aceitar abusos sexuais de marujos rudes e 

violentos” (RAMOS, 1999, p.19). 

Lidar com situações de abandono na infância sempre se mostrou difícil aos diversos 

segmentos sociais e, de forma especial, ao poder público. No século XVIII, o Brasil, a 

exemplo da Itália (século XII), instalou o sistema da casa ou roda dos expostos. A primeira a 

ser instalada foi em Salvador, junto à Santa Casa, em 1.726. Posteriormente, o mesmo ocorreu 

no Rio de Janeiro (1.738), São Paulo (1.825), Porto Alegre (1.837 a 1.940), além de outras 

localizadas em cidades de maior porte. Sandra Mara Corazza refere: 

Exemplar da reviravolta na relação Estado-família, o sistema da Roda 

dispôs para o Estado, primeiramente, a absorção dos excluídos da 

ordem familiar, o estímulo a que viessem para então integrá-los e, 

finalmente, seu aproveitamento enquanto corpos úteis, proveitosos e 

lucrativos. Para a mãe de família popular, tal sistema a transformou 

em nutriz, mandatada pelo Estado, e foi desse modelo que ela retirou a 

dupla dimensão de sua condição a acompanhá-la por longo tempo: a 

remuneração coletiva e a vigilância médico-estatal. Para as expostas, 

articulou sua condição de filhos da Pátria, produtos de um confronto 

entre a mulher popular e a assistência estatal, e sobre quem lançou a 
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suspeita de se fora ou não desejado seu engendramento. (CORAZZA, 

2000, p.99). 

 

 Em que pese a evolução legislativa, como veremos no decorrer do texto, o abandono, 

a negligência e diversas formas de violência praticadas contra a criança permanecem como 

uma das grandes chagas sociais ainda os dias atuais.  

Nesse contexto histórico, voltando aos primeiros anos do século XX, constata-se que a 

política de proteção à infância foi marcada por ações de particulares, de cunho filantrópico ou 

assistencial aliadas a iniciativas do Estado. Neste período, alguns ramos da ciência, como a 

psiquiatria, o direito e a pedagogia, contribuíram para a formação de nova mentalidade no 

atendimento à criança, abrindo espaço para a concepção de reeducação baseada não somente 

em concepções religiosas, mas também científicas. 

O reconhecimento da criança como prioridade absoluta, sujeito de direitos e pessoa em 

fase especial de desenvolvimento, é conquista recente e que vem refletida em diversos 

documentos internacionais. Inicialmente, em 1924, a Declaração de Genebra afirmou “a 

necessidade de proclamar à criança uma proteção especial”, abrindo caminho para conquistas 

importantes na área da proteção à infância. Em 1948, a Declaração dos Direitos do Homem, 

seguida da Declaração dos Direitos da Criança (1959), prepararam caminho para a aprovação 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, com texto original redigido em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 

russo. A normativa internacional, aprovada em 1989, “reafirma o fato de que as crianças, 

tendo em vista sua vulnerabilidade, necessitam de cuidados e proteção especiais”, enfatizando 

a importância da família para o saudável desenvolvimento da personalidade, “num ambiente 

de felicidade, amor, educação e compreensão” (VERONESE, 2019, p.13). O Brasil, de forma 

pioneira, em 1988, antes mesmo da aprovação do mencionado documento internacional, 

incluiu, no artigo 227 da Constituição Federal, os novos princípios, descortinando-se novas 

perspectivas àqueles que ainda não completaram dezoito anos, exigindo mudanças na 

legislação infraconstitucional e nas práticas dos sistemas de proteção e Justiça em decorrência 

dos novos paradigmas. 

No que se refere à convivência familiar, a Convenção das Nações Unidas sobre os Di-

reitos da Criança1 afirma o direito de a criança conhecer e conviver com seus pais, a não ser 

quando incompatível com seu melhor interesse; o direito de manter contato com ambos os 

 
1 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 20.11.89, foi ratificada pelo Brasil em 26.01.90, aprovada pelo Decreto legislativo n. 28, de 14.9.90, 

vindo a ser promulgada pelo Decreto presidencial n. 99.710, de 21.11.90. 
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genitores, caso seja separada de um ou de ambos; as obrigações do Estado, nos casos em que 

as separações resultarem de ação do Poder Judiciário, assim como a obrigação de promover 

proteção especial às crianças, assegurando ambiente familiar alternativo apropriado ou colo-

cação em instituição, considerando sempre o ambiente cultural da criança. Ao debruçar-se 

sobre a Convenção, menciona Bruñol: 

 

A Convenção representa uma oportunidade, certamente privilegiada, 

para desenvolver um novo esquema de compreensão da relação da cri-

ança com o Estado e com as políticas sociais, e um desafio permanen-

te para se conseguir uma verdadeira inserção das crianças e seus inte-

resses nas estruturas e procedimentos dos assuntos públicos (BRU-

ÑOL, 2001, p.92). 

 

É da mencionada Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança que se ex-

trai, do artigo 3, n. 1, a determinação de que todas as ações relativas às crianças, levadas a 

efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o melhor 

interesse da criança. (PEREIRA, 1999, p.3).  

O que vem a ser o melhor interesse da criança (the best interest), mencionado na norma-

tiva internacional? 

O novo paradigma considera, sobretudo, “as necessidades da criança em detrimento dos 

interesses dos pais, devendo realizar-se sempre uma análise do caso concreto” (MORAIS, 

2006, p.117). Não se trata de conceito fechado, definido e acabado. Relaciona-se diretamente 

com os direitos humanos e com a dignidade da pessoa humana, fundamento da República e 

“alicerce da ordem jurídica democrática” (MORAIS, 2006, p.118). Nas palavras de Morais, “é 

na dignidade humana que a ordem jurídica (democrática) se apoia e constitui-se” (MORAIS, 

2006, p.118). Não há como pensar em dignidade da pessoa sem considerar as vulnerabilidades 

humanas, passando a nova ordem constitucional a dar precedência aos direitos e às prerroga-

tivas “de determinados grupos considerados, de uma maneira ou de outra, frágeis e que estão 

a exigir, por conseguinte, a especial proteção da lei” (MACHADO, 2003, p. 123). No que 

tange à infância, o estabelecimento de um sistema especial de proteção por parte do ordena-

mento jurídico funda-se nas diferenças que esta parcela da população apresenta frente a outros 

grupos de seres humanos, autorizando a aparente quebra do princípio da igualdade por serem 

“portadoras de uma desigualdade inerente, intrínseca”, recebendo “tratamento mais abrangen-

te como forma de equilibrar a desigualdade de fato e atingir a igualdade jurídica material e 
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não meramente formal” Para Machado, a “Constituição de 1988 criou um sistema especial de 

proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes”, “nitidamente inspirado na 

chamada doutrina da proteção integral”(MACHADO, 2003, p.108), valendo lembrar Bobbio 

ao ressaltar que “uma coisa é ter um direito que é, enquanto reconhecido e protegido; outra é 

ter um direito que deve ser, mas que, para ser, ou para que passe do dever-ser ao ser, precisa 

transformar-se, de objeto de discussão de uma assembleia de especialistas, em objeto de deci-

são de um órgão legislativo dotado de poder de coerção” (BOBBIO, 2004, p. 97). 

As conquistas advindas da Constituição Federal de 1988 foram antecedidas da doutrina 

penal do menor e da doutrina da situação irregular. A primeira, caracterizou-se pela forte in-

fluência do direito penal no tratamento destinado à população infanto-juvenil, à época deno-

minada de menor. Ao tempo do Código Penal do Império (1830) e do Código Penal de 1890, 

a legislação previa “medidas especiais prescritas para aqueles que, apensar de não terem atin-

gido a maioridade, tivessem praticados atos que fossem considerados criminais”; “(...) o que 

organizava estes Códigos era a teoria da ação com discernimento que imputava responsabili-

dade penal ao menor em função de uma pesquisa da sua consciência em relação à prática cri-

minosa” (PEREIRA, 2008, p.101).  

Paulatinamente, avanços vão ocorrendo e, em 1924, na cidade do Rio de Janeiro, é ins-

talado o 1º Juizado de Menores, iniciativa considerada de vanguarda em termos de América 

Latina; em 1941, é instituído o SAM – Serviço de Assistência a Menores, através do Decreto 

nº 3.779, cuja diretriz era a internação para fins de correção, educação e assistência psicope-

dagógica, segundo os critérios da época. Neste momento, constrói-se a categoria do menor, 

que simboliza a infância pobre e potencialmente perigosa, diferente do restante da população 

infanto-juvenil. Data deste período, o Código Mello Mattos, Decreto nº 17.943-A, de 12 de 

outubro de 1927, primeiro Código de Menores do país e da América Latina, alicerçado nos 

conceitos de menor abandonado e menor delinquente. 

Com a edição do segundo Código de Menores, em 1979 (Lei nº 6.697, 10/10/79), é 

inaugurada a doutrina da situação irregular, marcada pelo assistencialismo, abrangendo “os 

casos de abandono, a prática de infração penal, o desvio de conduta, a falta de assistência ou 

representação legal, enfim, a lei de menores era instrumento de controle social da criança e do 

adolescente, vítimas de omissões da família, da sociedade e do estado em seus direitos bási-

cos” (PEREIRA, 2008, p. 108). Embora tenha a lei disciplinado a situação de menores aban-

donados e delinquentes, não se ocupou o Código de Menores com o reconhecimento dos seus 

direitos. Nos ensinamentos de Rizzini, “o que impulsionava era resolver o problema dos me-
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nores, prevendo todos os possíveis detalhes e exercendo firme controle, por mecanismos de 

tutela, guarda, vigilância, reeducação, reabilitação, preservação, reforma e educação” (RIZ-

ZINI, 2000, p.28). 

O aumento da delinquência juvenil, o fracasso das políticas públicas até então adotadas 

para atender os menores desvalidos e infratores, bem como o clamor público com os proble-

mas da infância geraram a criação, pelo Governo Militar, da FUNABEM – Fundação Nacio-

nal de Bem-Estar do Menor, através da Lei nº 4.513, de 1º de dezembro de 1964, tendo como 

meta divulgar a política nacional do bem-estar do menor e a missão teórica de substituir a 

repressão e a internação pela educação (PEREIRA, 1993, p.42). É nesse período que são 

construídos os grandes prédios da FEBEM, alguns servindo ainda na atualidade de estabele-

cimento destinado a execução de medida socioeducativa privativa de liberdade. Caracterizou-

se, ainda, este período, por considerar a família incapaz de atender os filhos, valorizando a 

retirada das crianças e seu encaminhamento a grandes instituições, por acreditar que lá estari-

am mais protegidas e cuidadas. 

Sobre a institucionalização, manifestou-se Teixeira Ferreira nos seguintes termos: 

 

O reflexo dessa política de institucionalização era a privação do direi-

to à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes 

oriundos das classes populares, pois como as instituições eram geral-

mente distantes do local de moradia da família do menor, muitas famí-

lias não visitavam seus familiares por falta de dinheiro para o trans-

porte e, por outro lado, a instituição não promovia a reintegração fa-

miliar do menor. Além disso, a institucionalização incentivava a visão 

paternalista e assistencialista do Estado, pois as famílias carentes pro-

curavam o Juizado de Menores buscando uma solução para a criação 

dos seus filhos através da internação dos mesmos em instituições esta-

tais, o que não estimulava a criação de programas oficiais e comunitá-

rios de orientação e apoio a essas famílias (FERREIRA, 1999, p. 286). 

 

A FUNABEM, que tinha as FEBENs – Fundações de Bem-Estar do Menor como rami-

ficações nos Estados e Municípios, pecou ao desvencilhar-se, na prática, das proposições que 

cercaram a sua criação. A ideologia repressiva e autoritária do Governo Revolucionário pas-

sou a adotar um regime carcerário de atendimento aos jovens que ali aportavam, sem trabalhar 

com a efetiva solução dos problemas que apresentavam. Saraiva elenca algumas característi-

cas da doutrina da situação irregular, a saber: 
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1. As crianças e os adolescentes eram considerados 

“incapazes”, objetos de proteção, da tutela do Estado e não sujeitos de 

direitos; 

2. Estabelece-se uma nítida distinção ente crianças e os 

adolescentes das classes ricas e os que se encontram em situação 

considerada “irregular”, “em perigo moral ou material”; 

3. Aparece a ideia de proteção da lei aos menores, vistos como 

“incapazes”, sendo que no mais das vezes esta proteção viola direitos; 

4. O menor era considerado incapaz, por isso sua opinião é 

tornava-se irrelevante; 

5. O juiz de menores ocupava-se não só das questões 

jurisdicionais, mas também de questões relacionadas à falta de 

políticas públicas. Há uma centralização do atendimento; 

6. Não havia distinção entre infratores de pessoas necessitadas 

de proteção, surgindo a categoria de “menor abandonado e 

delinquente juvenil”. 

7. As crianças e os adolescentes eram privados de sua 

liberdade no sistema da FEBEM, por tempo indeterminado, sem 

nenhuma garantia processual (SARAIVA, 2003, p.23-24). 

 

De outro lado, Amin afirma que: 

 

A situação irregular não era uma doutrina garantista, até porque não 

enunciava direitos, mas apenas pré-definia situações e determinava 

uma atuação de resultados. Agia-se apenas na consequência e não na 

causa do problema (...). Era um Direito do Menor, ou seja, que agia 

sobre ele, como objeto de proteção e não como sujeitos de direitos. 

Daí a grande dificuldade de, por exemplo, exigir do poder público 

construção de escolas, atendimento pré-natal, transporte escolar, direi-

tos fundamentais que, por não encontrarem previsão no código meno-

rista, não eram passíveis de execução (AMIN, 2007, p.13). 

 

Toledo Machado complementa: 

 

A implantação da política da institucionalização acabou por gerar, tão-

somente, uma condição de subcidadania de expressivo grupo de jo-

vens criados longe de núcleos familiares, nas grandes instituições, que 

acabaram adultos incapazes do exercício de suas potencialidades hu-

manas plenas. Além de também indigna e absurda retirada arbitrária 

de expressivo número de crianças de tenra idade da companhia de 

seus pais para colocação em adoção, sem que houvesse significativa 

violação dos deveres do pátrio-poder, apenas em razão da carência 

econômica das famílias (MACHADO, 2003, p.27). 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, a doutrina da situação irregular é subs-

tituída pela proteção integral, alicerçada em três pilares: a) a criança adquire a condição de 

sujeito de direitos; b) a infância é reconhecida como fase especial do processo de desenvolvi-

mento; c) a prioridade absoluta a esta parcela da população passa a ser princípio constitucio-

nal (art. 227). Segundo Munir Cury: 

 

Deve-se entender a proteção integral como o conjunto de direitos que 

são próprios apenas aos cidadãos imaturos; estes direitos, diferente-

mente daqueles fundamentais reconhecidos a todos os cidadãos, con-

cretizam-se em pretensões nem tanto em relação a um comportamento 

negativo (abster-se da violação daqueles direitos) quanto a um com-

portamento positivo por parte da autoridade pública e dos outros cida-

dãos, de regra adultos encarregados de assegurar esta proteção especi-

al. Por força da proteção integral, crianças e adolescentes têm o direito 

de que os adultos façam coisas em favor deles (CURY, 2005, p. 33). 

 

 

Para Amin, “a doutrina da proteção integral rompe o padrão preestabelecido e absorve 

os valores insculpidos na Convenção dos Direitos da Criança. Pela primeira vez, crianças e 

adolescentes titularizam direitos fundamentais, com qualquer ser humano” (AMIN, 218, 

p.64). O princípio do melhor interesse da criança encontra seu fundamento no reconhecimento 

da peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento atribuída à infância e juventude. 

Em 1988, “o ordenamento jurídico brasileiro acolheu crianças e adolescentes para o mundo 

dos direitos e dos deveres: o mundo da cidadania” (SÊDA, 1993, p.25). Nas palavras de Ga-

ma, o princípio do melhor interesse da criança “representa importante mudança de eixo nas 

relações paterno-materno-filiais em que o filho deixa de ser considerado objeto para ser alça-

do – com absoluta justiça, ainda que tardiamente – a sujeito de direito, ou seja, à pessoa mere-

cedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta prioridade comparativamente aos 

demais integrantes da família que ele participa” (GAMA, 2003, p.456-467). 

Não há como deixar de ressaltar a postura de vanguarda do Brasil, ao assumir, em 1988, 

o compromisso com a doutrina da proteção integral, antes mesmo da aprovação da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, representando “um norteador importante 

para a modificação das legislações internas no que concerne à proteção da infância em nosso 

continente” (PEREIRA, 2008, p.7). Entre os direitos fundamentais assegurados à criança, 

encontra-se, ao lado do direito à vida, à saúde, à educação, à liberdade, ao respeito, à dignida-

de, o direito à convivência familiar, por vezes seriamente comprometido quando os pais não 
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conseguem exercer as responsabilidades impostas pelo poder familiar (artigo 1.634 Código 

Civil), valendo lembrar que “as relações estáveis, protetoras, respeitosas e amorosas dentro da 

família representam um importante fator protetor para o desenvolvimento saudável da crian-

ça” (ZAVASCHI, 2009, p.26). 

Embora a clareza legislativa, possível perceber um enorme vácuo entre as propostas as-

sumidas pelo Brasil e a realidade de infância. As práticas que vigoraram no país até a chegada 

da Carta Constitucional de 1988 marcaram fortemente a cultura brasileira, dificultando a ga-

rantia do direito à convivência familiar, cujos reflexos ainda se fazem presentes. 

   

3 DIFICULDADES NA APROXIMAÇÃO DO TEMPO DO PROCESSO COM O 

TEMPO DA CRIANÇA 

 

O direito à convivência familiar, afirmado na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança e no artigo 227 da Constituição Federal constitui-se apenas uma 

expectativa para milhares de crianças no país. Ser criado e educado no seio de sua família ou 

em família substituta, como prevê a lei, torna-se inviável para parcela significativa de crianças 

e adolescentes em decorrência de diversos fatores como a violência física, sexual, negligência 

severa, alcoolismo e uso de drogas por parte dos pais, entre tantos outros. 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, na hipótese de a família natural ou 

ampliada (art. 25 ECA) não ter condições de permanecer com o filho, O Estatuto da Criança e 

do Adolescente prevê, como medida emergencial, a possibilidade de encaminhamento ao 

acolhimento institucional, medida que deveria ser provisória e excepcional, utilizada como 

forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo possível, para colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade (art. 101, § primeiro). 

A colocação em família substituta pode ser efetivada através de três institutos: guarda, 

tutela e adoção. A guarda não exige prévia suspensão ou mesmo destituição do poder familiar. 

A tutela, por sua vez, exige a prévia suspensão, destituição ou falecimento dos pais; já a 

adoção pressupõe a entrega voluntária do filho ou a destituição do poder familiar. 

O estado inicial de fragilidade do bebê humano aponta para a necessidade de um outro 

que lhe assegure as condições mínimas de sobrevivência. A impotência psicomotora do 

recém-nascido faz com que ele estabeleça uma relação de total dependência do outro 

(ALBORNOZ, 2006, p.30).  



10 

 

Crianças que sofreram grave negligência, cujos pais são física e emocionalmente 

ausentes e são pouco estimuladas podem não se desenvolver adequadamente.  

Quando se fala em adoção, estamos falando de crianças e adolescentes que, com 

frequência, estiveram desamparados no início da vida, por total incapacidade de os pais lhes   

dispensarem os cuidados básicos de que necessitavam para se desenvolver de forma saudável. 

 Diferente do que se pensava, mesmo nos casos em que o bebê é abandonado pela 

mãe, logo após o nascimento, ele sofre uma perda súbita de todas as suas referências 

sensoriais, o que dificulta sua adaptação ao mundo. 

Em que pese os avanços conquistados e a dedicação dos profissionais que atuam na 

rede de proteção, ainda é preciso avançar para que o tempo da criança que aguarda a adoção e 

o tempo do processo possam, cada vez mais, se aproximar. 

Nesta linha de pensamento, alguns fatores estão a exigir maior  reflexão por parte dos 

profissionais que atuam no sistema de proteção e Justiça. 

Com frequência, leva-se muito tempo para identificar situações de negligência dos 

pais/cuidadores no atendimento das necessidades dos filhos.  

Normalmente, quando isto acontece, já são vários filhos, várias sequelas, vários danos 

acumulados. Após a chegada do Conselho Tutelar, muitas chances são ofertadas a estes 

pais/cuidadores, sempre na expectativa de que adquiram condições de atender os filhos, 

evitando o doloroso e traumático afastamento da criança da família, como tanto se praticou no 

passado. 

Se o planejamento familiar se fizesse presente nas camadas mais vulneráveis da 

população, se a atenção primária à saúde ou mesmo o sistema de proteção chegassem mais 

cedo, no período do pré-natal ou por ocasião do nascimento do primeiro filho, certamente 

teríamos mais possibilidade de que muitos pais pudessem cuidar melhor de seus filhos na 

primeira infância. 

Muitas famílias que vem a ser consideradas incapazes de cuidar de seus filhos sequer 

fizeram o pré-natal, em que pese a previsão de busca ativa a ser feita pela atenção primária à 

saúde sempre que a gestante abandonar as consultas (art. 8º, § 9º, ECA). O Brasil tem mais de 

88 mil meninos e meninas com idade entre 10 e 14 anos de idade vivendo em uniões 

consensuais. Não raras vezes a gravidez está presente ainda na adolescência, elevando o risco 

de negligência nos primeiros anos de vida. 

 O nascimento do bebê já estaria a exigir, quando presente indícios de vulnerabilidade, 

um acompanhamento pelo Conselho Tutelar e pelas políticas públicas de proteção e promoção 
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à família, como ocorre em países que efetivamente priorizam o atendimento à primeira 

infância.  

Na realidade brasileira, somente com a chegada do segundo, terceiro, quarto filho é 

que a família é identificada como vulnerável, iniciando-se os encaminhamentos aos 

programas disponíveis. Muitas destas famílias, fragilizadas pela precariedade das condições 

materiais, sociais e emocionais, não aderem aos programas, por vezes, apresentando sérios 

comprometimentos decorrentes do uso do álcool e outras drogas.  

Enquanto se renovam os encaminhamentos, sem qualquer êxito, o tempo passa, a 

criança cresce, o abandono e a negligência se cristalizam, trazendo sérios prejuízos ao 

desenvolvimento da criança. 

Nossa cultura costuma culpabilizar esta família que se vê incapacitada de cuidar de 

seus filhos, fator que contribui para reforçar a exclusão social, “isentando o Estado e a 

sociedade de sua responsabilidade”, em afronta ao que prevê o artigo 227 da CF/88. 

 Assim, passados vários anos, diante da inércia ou baixa adesão da família aos 

encaminhamentos, o Poder Judiciário é instado a examinar o pedido do Conselho Tutelar de 

acolhimento institucional das crianças. 

Novo calvário se impõe na vida destes pequenos. O afastamento dos únicos vínculos 

familiares que dispõem, sem perspectiva alguma de recomposição, é sempre um momento 

difícil para as crianças, pois dificilmente conseguem avaliar o intuito protetivo a que a medida 

de acolhimento se propõe. 

Embora não seja a regra, há casos em que grupos de irmãos são acolhidos e 

desacolhidos várias vezes, diante das promessas dos pais de mudarem de vida. Examinamos 

recentemente um processo em que as crianças foram acolhidas e desacolhidas cinco vezes 

para, ao final, ser proposta a ação de destituição do poder familiar2.  A incompetência dos pais 

para o atendimento dos filhos, neste caso, passa a ser também do sistema, que, despreparado 

para avaliar a real situação dos pais, produz sofrimento inaceitável na vida destes pequenos. 

Desta forma, fortalecemos a manutenção da negligência e violência, com a real possibilidade 

de que pouco adiante, estas crianças e adolescentes de hoje venham a adotar o mesmo modelo 

na construção de seus vínculos familiares. 

Para combater este longo tempo na tentativa, muitas vezes em vão, de recuperar a 

família, propomos a construção de um protocolo, a ser utilizado pela Rede de Proteção, que 

 
2 Ver também Apelação Cível  nº 70083359281, Relatora Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 7ª Câmara 

Cível TJRS; Apelação Cível  nº 70083423871, Relator Des. Sérgio F. Vasconcelos Chaves, 7ª Câmara Cível 

TJRS.  
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auxilie e oriente a rede de proteção a avaliar a possibilidade ou não de permanecer investindo 

na família com vistas a assegurar a melhor alternativa aos filhos. Alguns fatores precisam ser 

devidamente dimensionados, como, por exemplo, o uso de álcool e outras drogas pelos pais; 

serem os pais portadores de HIV;  tempo de cuidados negligentes para com os filhos; já terem 

entregues outros filhos para famílias substitutas; número de tentativas frustradas de 

encaminhamento aos programas de proteção, entre outros. 

O tempo da criança não tem a mesma dimensão do tempo do adulto e a fragilidade da 

rede de proteção na avaliação dos casos pode comprometer a possibilidade de futura adoção. 

Para construção do protocolo sugerido, necessário se faz a constituição de um grupo 

interdisciplinar, envolvendo assistentes sociais, profissionais da saúde mental, incluindo 

especialistas em álcool e drogas, bem como integrantes do sistema de Justiça para que, juntos, 

possam dar início à construção de um instrumento com vistas a melhor avaliar a viabilidade 

de famílias, com alto grau de vulnerabilidade, serem beneficiadas com o encaminhamento aos 

programas disponibilizados pelas políticas públicas.  

Não se está a pensar em um protocolo rígido, mas em um instrumento orientador a fim 

de evitar investimentos desnecessários e que costumam trazer sequelas à vida das crianças 

sujeitas a situações desta natureza. O primeiro passo seria construir uma escala, com o auxílio 

de profissionais especializados na área do álcool e outras drogas, que permitisse avaliar a 

gravidade da dependência e a conveniência em investir na recuperação de pais com estas 

características. 

Essencial, ainda, valorizar os instrumentos já disponibilizados, como o Plano 

Individual de Atendimento e as audiências concentradas, importantes aliados na aproximação 

do tempo da criança com o tempo do processo. Referimo-nos, de forma especial, à elaboração 

do PIA (Plano Individual de Atendimento), recurso importante que é levado ao processo. Por 

vezes, é possível observar muitos PIAS que se resumem a trazer informações padronizadas, 

deixando de registrar particularidades de sua vida que precisam ser examinadas pelos 

integrantes do Sistema de Justiça, inclusive em segundo grau, a fim de melhor avaliar as 

medidas a serem adotadas. 

Outra medida salutar seria recomendar às entidades de acolhimento oportunizar 

atendimento na área da saúde mental a todas as crianças e os adolescentes que se encontram 

institucionalizadas a fim de que possam melhor elaborar as difíceis situações de violação de 

direitos que acompanham sua trajetória de vida, dando-lhes melhores condições de sucesso 

numa futura adoção.   
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 Além das medias já propostas, salienta-se a relevância da capacitação permanente dos 

profissionais integrantes do sistema de proteção e de Justiça que trabalham com situações de 

abandono e violência. Como assinala Ana Albornoz, “a realidade do abandono recoloca cada 

um em contato com o desamparo básico de todo ser humano e com a culpa social inconsciente 

que todos carregamos, sendo esses os motivos principais que levam a sociedade a projetar 

num mal externo a culpa pelo fracasso familiar” (n. 25). 

Para que possa acontecer o necessário o encontro do tempo da criança que aguarda a 

adoção com o tempo do processo, urge, na linha dos valiosos investimentos realizados pela 

Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do TJRGS, a necessária contribuição e capacitação de 

todos os segmentos do sistema de proteção e Justiça para a difícil e desafiante tarefa de cortar 

o círculo vicioso que nos liga ao passado, a fim de permitir novas alianças com a efetiva 

proteção integral da criança, como prevê a CF/88. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento da criança como sujeito de direitos passa necessariamente pelo 

avanço da legislação. No entanto, é preciso mais. Mudar a cultura que considera a criança 

como objeto a serviço do adulto exige continuado investimento nas políticas públicas voltadas 

à educação, saúde e cuidado com a família. 

O abandono, a negligência e a violência praticadas contra a criança acompanham a 

história do país. As conquistas da normativa internacional embasadas nas diversas áreas do 

conhecimento, em contraste com a situação caótica que se encontrava a infância desprotegida, 

que habitava as ruas no início da década de oitenta, foram fatores essenciais para a aprovação 

do artigo 227 da Carta Maior de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente constituiu-se 

no primeiro projeto para a infância brasileira, regulamentando os inúmeros direitos 

fundamentais arrolados na Constituição Federal, com foco na prevenção primária sem, no 

entanto, descuidar dos mecanismos de prevenção secundária e terciária. Aperfeiçoaram-se os 

canais de denúncia bem como os procedimentos para o enfrentamento da violência 

intrafamiliar. Se antes a retirada da criança da família carente era a regra, passa-se a valorizar 

a convivência familiar, deixando a pobreza de ser motivo para o encaminhamento dos filhos 

às instituições de acolhimento. Em que pese a mudança de paradigma, dificuldades são 

constatadas nas práticas da rede de proteção para identificar a gravidade da situação familiar, 

comprometendo a adoção de medidas que efetivamente venham ao encontro do melhor 

interesse da criança. A demora e a insistência nos encaminhamentos de pais seriamente 
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comprometidos pela doença mental e uso de álcool e drogas têm contribuído para o 

agravamento das sequelas no desenvolvimento de crianças oriundas de famílias com estas 

características. A contribuição do artigo consiste em arrolar medidas capazes de auxiliar os 

profissionais que compõem a rede de proteção a melhor avaliar os investimentos voltados à 

família, privilegiando efetivamente o melhor interesse da criança. Há que se evitar que, após 

longo período, com idas e vindas ao acolhimento, conclua-se pelo ajuizamento da destituição 

do poder familiar, diminuindo-se sensivelmente as possibilidades de garantir o direito 

fundamental à convivência familiar.  A experiência pela qual todos nós estamos passando, em 

decorrência da quarentena, tem causado ansiedade, sofrimento e, por vezes, depressão. Não é 

diferente o que se passa com a criança que vive no acolhimento institucional e que deseja 

fortemente sentir-se integrante de uma família. O que se espera é que a quarentena em 

decorrência do COVID-19 faça com que os integrantes dos sistemas de Proteção e Justiça 

possam melhor entender o que experimenta a criança enquanto aguarda a possibilidade de 

adoção. 
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