
R
ecentemente, insta-
lou-se polêmica injus-
tificada quanto à re-
comendação da Pro-

motoria de Justiça da Infância
e da Juventude de Belo Hori-
zonte. A recomendação suge-
re às maternidades que comu-
niquem à Justiça da Infância
e da Juventude quando do nas-
cimento de crianças filhos de
pais dependentes de drogas.

É irrelevante a discussão
em abstrato da natureza do
instituto da “recomendação”
do Ministério Público, uma
vez que se trata de ato admi-
nistrativo sem caráter coerciti-
vo. O importante é analisar
concretamente o que determi-
na a lei. A recomendação é
simples aconselhamento pa-
ra o cumprimento da lei, não
cria obrigação legal, mas
aconselha o cumprimento de
obrigação que já se encontra
prevista em lei.

O artigo 7º do Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA) estabelece que a crian-
ça tem direito à proteção à vi-
da e à saúde, ao desenvolvi-
mento sadio em condições dig-
nas de existência. A absoluta
prioridade do direito à vida e
à saúde é também amparada
no artigo 227 da Constituição

Federal. É dever de todos ve-
lar pela dignidade da criança,
garantida a convivência fami-
liar, em ambiente livre da pre-
sença de pessoas dependen-
tes de substâncias entorpecen-
tes (artigos 18 e 19 do ECA).

O fato concreto e clinica-
mente comprovado é que a de-
pendência de drogas torna a
pessoa incapaz de gerir sua
própria pessoa e de cuidar da-
queles que se encontram sob
sua responsabilidade. É uma
insanidade pensar que o uso
de drogas (substâncias psicoa-
tivas que alteram e distorcem
o estado normal de consciên-
cia) possa ser encarado como
mera questão de “recreação”
individual e que diga respeito
apenas à esfera íntima da pes-
soa. A substância tóxica preju-
dica a capacidade de relacio-
namento, o desempenho pes-
soal, profissional e familiar.

O profissional de saúde
que não comunica o nasci-
mento de criança filho de de-
pendentes químicos comete

verdadeira omissão de socor-
ro. Admitir que a criança seja
entregue nessas condições
afronta o artigo 19 do ECA e a
coloca em situação de risco.
Assim, deriva da lei a obriga-
ção de comunicar à Justiça,
pois a eventual suspensão da
guarda legal dos pais é de com-
petência exclusiva do Poder
Judiciário.

A prioridade é sempre a
permanência da criança na fa-
mília natural, inclusive na fa-
mília extensa (parentes). O
abrigamento (acolhimento
institucional) é determinado
apenas quando os pais ou de-
mais familiares não têm con-
dições ou não têm o desejo de
assumir a guarda. Em conjun-
to, são aplicadas medidas de
apoio à família. Há sempre a
possibilidade de restabeleci-
mento da guarda dos pais,
quando superada a situação
de risco, dentro de prazo ra-
zoável que não imponha à
criança passar a vida em um
abrigo.

Analisando o preconceito contra negros

E
m meados do século
XX, na Irlanda, quando
uma moça solteira fica-
va grávida, era enviada

a um convento. Lá, tinha seu
bebê e cuidava dele até que
aparecessem pessoas interes-
sadas na adoção, que era feita
à revelia da mãe. Cerca de
2.200 irlandesas perderam
seus filhos, punidas pela “in-
dignidade” de engravidar fora
do casamento.

Esses acontecimentos ga-
nharam notoriedade mundial
com o filme pelo qual Judy
Dench concorreu ao Oscar em
2014, que conta a história real
de Philomena Lee: uma mu-
lher que passou a vida sem ter
certeza se merecia ou não a pe-
na que lhe foi imposta. Ela te-
ria o direito de ser mãe, mes-
mo tendo “pecado”? Seria boa
influência para a criança, mes-
mo sendo “imoral”?

Em meados deste ano, a
Promotoria Cível da Infância
e da Juventude de Belo Hori-
zonte expediu as Recomenda-
ções 5 e 6, que determinam
às maternidades e unidades
de saúde que notifiquem a Va-
ra da Infância de todas as
ocorrências de gestantes usuá-
rias de drogas e álcool e o nas-
cimento de bebês filhos de

mães adictas.
Tais notificações têm sido

utilizadas para determinar o
abrigamento compulsório dos
filhos dessas mulheres. De ju-
lho até agora, mais de 150 be-
bês foram separados de suas
mães sem o devido processo le-
gal, sem direito à ampla defe-
sa e ao contraditório, muitas
vezes contrariando o parecer
das equipes do Programa de
Saúde da Família que aten-
dem a comunidade.

Obviamente, nem todos os
adictos são aptos a criar seus
filhos; entretanto, essa análise
deve ser feita de forma criterio-
sa, caso a caso, considerando-
se os pareceres dos profissio-
nais que atendem a família e
respeitando-se as garantias
constitucionais.

O “sequestro” desses re-
cém-nascidos – não há nome
mais adequado do que esse, já
que os bebês são retirados das
mães em absoluto desrespeito
ao Estado de direito – nos re-
mete aos abusos cometidos na

Irlanda, ou ao ocorrido na di-
tadura militar argentina, que
deu a militares os filhos dos
ativistas contra o regime.

O abrigamento compulsó-
rio de bebês, além de absolu-
tamente ilegal e arbitrário,
tem consequências funestas:
as usuárias estão abandonan-
do os tratamentos e deixando
de procurar os serviços de
saúde para pré-natal e parto,
com o compreensível medo
de perder seus filhos.

Ao analisar o perfil dos be-
bês afastados das famílias,
nos damos conta do viés hi-
gienista da medida: ainda
que todas as maternidades
de Belo Horizonte tenham re-
cebido a mesma ordem, to-
dos os bebês levados aos abri-
gos são oriundos dos hospi-
tais públicos. Não há depen-
dentes de drogas e álcool en-
tre as usuárias dos hospitais
privados? É improvável.

A triste realidade é que a
Philomena brasileira é preta
e pobre.
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Cada caso é um caso
Marcos Flávio Lucas Padula

Juiz de direito da Vara Cível da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte

x
entre
aspas COLUNISTA DE “O ESTADO DE S. PAULO” JORNALISTA

Philomena preta e pobre

i
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N
as últimas semanas, as auto-
ridades brasileiras debo-
charam além dos limites.
Cada dia a população tem

nova surpresa.
O presidente da Câmara oferece

aos deputados o direito de  custear as
viagens de suas esposas com recur-
sos públicos e apresenta o projeto pa-
ra um novo edifício, ao custo de R$ 1
bilhão. Um juiz é fotografado dirigin-
do o carro de luxo de um réu. Uma
escola de samba ganha o título graças
ao financiamento de um ditador es-
trangeiro. A presidente da República
coloca a culpa da degradação da Pe-
trobras no antecessor que deixou o
governo há 12 anos. Outro ex-presi-

dente ameaça colocar um exército na
rua. O ministro da Justiça recebe ad-
vogados de réus do maior caso de cor-
rupção da história. O ministro da Fa-
zenda adota medidas totalmente
opostas às promessas de campanha
da candidata. O governo adota o slo-
gan “Pátria educadora”, mas corta
parte importante do orçamento para
a educação. As tarifas de eletricidade,
reduzidas no período eleitoral, são
substancialmente elevadas logo de-
pois da eleição, o mesmo acontecen-
do com os preços dos combustíveis.

Como se esses deboches ativos
não bastassem, a classe política se
comporta com um generalizado de-
boche passivo: não reconhece a di-

mensão da crise, não debate suas cau-
sas nem aponta caminhos para reo-
rientar o rumo do Brasil.

A sensação é a de que a política
está doente: não ouve, não vê nem
raciocina.

Não ouve as vozes do futuro cha-
mando o Brasil para um tempo radi-
calmente diferente, em que a econo-
mia deverá ser baseada no conheci-
mento, produzindo bens de alta tec-
nologia; em que a principal infraes-
trutura deverá ser educação, ciência
e tecnologia. Não ouve as vozes do
exterior, que mostram que não há
futuro isolado e que precisamos agir
para ingressar no mundo da compe-
titividade internacional, na convi-

vência econômica e cultural com o
mundo global. E, pior, não ouve o
clamor das ruas, que indica a neces-
sidade de romper com os vícios do
presente e reorientar o rumo para
um futuro com economia dinâmica
e integrada e uma sociedade harmô-
nica e sustentável.

A política tampouco vê as dívidas
que os políticos têm com o país: com
os pobres sem chance, com as crian-
ças sem futuro e os jovens sem empre-
go; com a natureza depredada; e a dí-
vida decorrente da corrupção genera-
lizada. Ao não reconhecer suas dívi-
das, a classe política não vê a raiva
que está nas ruas.

Tudo isso leva a um comporta-

mento esquizofrênico, pelo qual, de
tanto vender ilusões, o governo e os
partidos passam a acreditar nelas.
E os demais políticos se acostumam
a elas.

Talvez essa seja a explicação pa-
ra o deboche: não vemos, não ouvi-
mos nem pensamos. Até que o fim
da paciência do povo nos desperte.
Mas o custo poderá ser muito alto
para a democracia, para a eficiên-
cia econômica, para a harmonia so-
cial e a sustentabilidade ecológica.
Salvo se o despertar vier antes, com
a descoberta de que o deboche é
muito perigoso, como percebeu o
presidente da Câmara, forçado a
voltar atrás em sua decisão inicial.
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“CPI é CPI, e sobre ela, comprova a
história, não há controle absoluto.”
João Bosco Rabello

Sobre a CPI da Petrobras

“Tratamos essa ferida com
o mito da democracia racial.”

Luiz Fernando Vianna
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O deboche é perigoso para a democracia
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