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Mãe ciente, adoção eficiente
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APRESENTAÇÃO

[1] Art. 227, CF/88.

[2] Declaração de Direitos Humanos, Declaração dos Direitos da Criança, Convenção sobre os Direitos da Criança; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

  No Brasil e no mundo, todos os anos, 
acontecem milhares de abortos clandesti-
nos, realizados por mulheres que engravi-
daram indesejadamente e não querem levar 
a gravidez adiante. 

 O contexto de gestações indesejadas  
pode gerar como consequência o abando-
no de milhares de crianças recém-nascidas 
por suas mães. Pelo estigma e preconceito 
em torno do ato da entrega, muitas mães são 
obrigadas a entregarem seus filhos de forma 
clandestina.
  A entrega assim realizada – informal 
e clandestina - é ilegal e insegura para a 
mulher e para a criança, pois coloca em ris-
co a segurança e o bem-estar de todos os 
envolvidos.
  Muitas dessas mães recorrem a essa 
prática por desconhecimento, medo de so-
frerem algum tipo de punição ou repreen-
são social.

 Entretanto, é um direito assegurado 
à mulher em tais condições entregar esta 

criança de forma sigilosa, segura e sem qual-
quer punição do sistema de justiça.
  O Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), atento a esse panorama, foi 
alterado recentemente e regulamentou a 
chamada “entrega voluntária” de crianças, 
por meio da qual se pretende conferir maior 
consciência à mulher, segurança à criança e 
eficiência no processo de adoção.
   Este novo instituto da entrega vo-
luntária resguarda os direitos à vida, à saú-
de, ao respeito e à convivência familiar de 
crianças e de adolescentes. Isso porque, 
segundo a nossa Constituição Federal, é 
dever de todos – Estado, sociedade e fa-
mília - zelar pelos direitos de crianças e de 
adolescentes com absoluta prioridade[1]. 
Todos e todas têm direito a família.
  O  Brasil é signatário de uma sé-
rie de tratados de direitos huma-
nos, onde assumiu o compromisso 
internacional de zelar por crianças e ado-
lescentes, assim como pelas mulheres[2]. 
 
 
 

Veja de que forma você pode proceder.
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 CONHECENDO A ENTREGA VOLUNTÁRIA 
  
A previsão legalA previsão legal 
 No Brasil, em 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.509 que, 
alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, nele introduziu 
um artigo que estatuiu o seguinte:

Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em 
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da 
Juventude.

O Projeto CegonhaO Projeto Cegonha
 Na esteira do que passou a prever o art. 19-A do ECA, no mês de 
agosto de 2019, foi criado pela Vara Única da Infância e da Juventude 
de Juazeiro do Norte-CE, em parceria com a Defensoria Pública, o 
projeto Cegonha.
  O projeto é composto por uma equipe formada pela Defensoria 
Pública, professores e alunos das áreas de Direito, Psicologia e 
Serviço Social de duas instituições de ensino superior do Cariri - o 
Centro Universitário Paraíso (UniFap-CE) e o Centro Universitário 
Leão Sampaio (UniLeão).
  A equipe pode ser acionada através do  número (88) 98842-
6347 e atua em casos concretos nos quais mulheres externalizam a 
vontade de dar o filho para adoção.
 
  
O procedimento legal da “entrega voluntária” O procedimento legal da “entrega voluntária” 
 Você que, pela sua atuação profissional ou mesmo convivên-
cia social, tomou conhecimento da mulher que pretenda abortar, 
entregar seu filho à adoção de terceiros ou até mesmo esteja co-
gitando em abandoná-lo, deve imediatamente acionar a equipe do 
projeto Cegonha através do número (88) 98842-6347.

 A partir disso, essa mulher passará a ser acompanhada pela 
equipe do projeto que propiciará todo um atendimento psicossocial 
e jurídico até o nascimento da criança. A atuação se dará, primei-
ramente, tentando-se compreender as razões que estão motivando 
àquela decisão. 
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 Constatada eventualmente que essa entrega está se motivan-
do por vulnerabilidade social, econômica, psicológica ou psiquiátri-
ca, essa mulher será acolhida e inserida na rede de saúde e prote-
ção social, por meio das equipes do projeto, a fim de que a criança 
possa permanecer com ela, mas, com seus direitos assegurados.  
  Permanecendo o interesse em entregar a criança, a mãe, em 
conjunto com a equipe do projeto Cegonha, será encaminhada à 
Vara da Infância e da Juventude para confirmar a entrega voluntária 
do seu filho ou filha, isso de forma humanizada, segura e sigilosa.
  Uma vez realizada essa audiência, o destino da criança será, 
primeiramente, direcionado ao seu pai biológico (se este for conhe-
cido e declinado pela mãe) ou, sucessivamente, para algum parente 
(avós, tios, primos), porque é direito da criança, assegurado pela 
nossa legislação conviver com sua família biológica, vigorando, no 
nosso sistema jurídico, o primado da família natural[3].
  Não existindo parentes em condições de receber a criança, 
esta será encaminhada à adoção o mais rápido possível.
  No direcionamento para família adotiva, será observada a 
ordem de inscrição no Cadastro Nacional de Adoção, a fim de se 
velar pela precedência cronológica dos interessados e garantir se-
gurança e efetividade no processo adotivo.

[3] ECA, Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento integral.
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PROCEDIMENTOS PRÁTICOS A SEREM ADOTADOS POR 
PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA E 
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

01 - ACOLHER DE MANEIRA IMEDIATA01 - ACOLHER DE MANEIRA IMEDIATA

02 - DIRECIONÁ-LA A ESPAÇO RESERVADO02 - DIRECIONÁ-LA A ESPAÇO RESERVADO

03 - EXPLICAR SOBRE O PROCEDIMENTO DA ENTREGA 03 - EXPLICAR SOBRE O PROCEDIMENTO DA ENTREGA 
VOLUNTÁRIA ATRAVÉS DO PROJETO CEGONHAVOLUNTÁRIA ATRAVÉS DO PROJETO CEGONHA
Neste momento, o diálogo deve se dar em ambiente com 
o menor número de pessoas possíveis e ser conduzido de 
forma respeitosa, humanizada, sem julgamentos ou críticas. 

04 - PREENCHIMENTO DO TERMO DE 04 - PREENCHIMENTO DO TERMO DE 
ENCAMINHAMENTO AO PROJETOENCAMINHAMENTO AO PROJETO
Deve-se tentar colher junto à mulher todas as informações 
que constam do termo. Esses dados são imprescindíveis 
para que o sistema de justiça não a perca de vista e 
propicie-lhe efetivar a entrega de forma ciente e segura 
para ela e para a criança.
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Todas as condutas que não observam o direito da 
criança - que é já na gestação é um indivíduo 
de direitos - são irregulares. É preciso repensar 
essas situações de modo a proteger todos.

NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCESSO 
LEGAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

 O médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de 
atenção à saúde de gestante que não efetuar imediato encaminha-
mento à autoridade judiciária, caso tenha conhecimento de mu-
lher interessada em entregar seu filho para adoção, comete infra-
ção administrativa segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(art. 258-B) e pode receber multa de até R$3.000,00.
  Nas mesmas penas incorre o funcionário de programa ofi-
cial ou comunitário destinado à garantia do direito a convivên-
cia familiar que deixar de efetuar a comunicação referida.
  A mulher que, estando grávida, não pretende prosseguir com 
a gestação e decide realizar um abortamento, ressalvando as cir-
cunstâncias previstas em lei, incide nas penas do crime de aborto 
(art. 124 do Código Penal), que comina pena de até 3 anos de deten-
ção pela prática.

 De outro lado, se a mãe abandona o seu fi-
lho menor, sendo este incapaz de defender-se dos ris-
cos do abandono, também poderá responder pelo crime de 
abandono de incapaz (art. 133 do Código Penal), para o qual se pre-
vê pena de até 12 anos.
  Se o abandono ou a exposição for de uma criança recém-
-nascida e tiver como fim “ocultar a própria desonra”, a pena vai 
de 6 meses a 6 anos de detenção (Art. 134 do Código Penal). 
  Além disso, se lamentavelmente a criança morrer ou for ten-
tado contra a vida desta logo após o parto, a mulher e quem tenha 
a ajudado, também podem responder por infanticídio, crime pre-
visto no art. 123 do Código Penal para o qual é prevista pena de até 
6 anos de detenção.
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faça A DIFERENÇA!
 
 É dever da família, da sociedade e do Estado zelar para 
que os direitos de crianças e de adolescentes não sejam vio-
lados[4]. É também direito da mulher a proteção e o cuidado.
  Ao tomar conhecimento que alguma mulher grávida ou 
que tenha tido filho e não deseje permanecer com a criança, 
ligue ou compareça à Defensoria Pública.
 
 

[4] A nossa Constituição Federal estabelece isso expressamente no seu art. 227.

O primeiro passo é ouvir e acolher

(88) 98842-6347

Rua Jonas de Sousa Silva, 60  
Bairro Lagoa Seca, 
Juazeiro do Norte-CE

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê em 
seu Art. 238, que é crime prometer ou efetivar a entrega de filho 
a terceiros, mediante paga ou recompensa. É prevista pena de 
até 4 anos e multa para quem assim procede. Também comete 
o mesmo crime aquele que oferece ou efetiva o pagamento ou 
recompensa.

 Quem resolver criar uma criança como seu filho, regis-
trando-o em seu nome, sem se submeter ao processo legal de 
adoção, comete o crime de parto suposto, previsto no art. 242 
do Código Penal, que tem pena até 6 anos de reclusão.
 
  
 
 



“Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado, 
É a missão de cuidar, de amar e ser amado 
É ser grato por um dia, também ter sido cuidado 
É conhecer o amor maior que se pode amar 
É a escola da vida que insiste em ensinar 
Que pra dar à luz a um filho não é preciso gerar 
É entender que neste caso o sangue é indiferente 
Duvido o DNA dizer o que a gente sente 
É gerar alguém na alma e não biologicamente 
Pois não tem biologia e nem lógica 
Para explicar o amor de pai e mãe 
Não se resume em gerar 
Quem gera nem sempre cuida, mas 
quem ama vai cuidar 
Vai cuidar independente da cor que a pele tem 
Da genética, do sangue 
O amor vai mais além 
O amor tem tanto brilho 
Que quem adota um filho 
É adotado também!” 
 

      Trecho de Poesia Dar à luz, Bráulio Bessa
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apoio:

realização:


