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DECISÃO

Cuida-se de pedido de providências instaurado pela CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTIÇA em desfavor da CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO – CGJMT.

A instauração do expediente deve-se ao fato de ter sido noticiado a esta
Corregedoria que, em 21 de maio de 2019, nas dependências do Pantanal Shopping, em
Cuiabá – MT, foi realizado um desfile de crianças que estão na fila de adoção,
mediante autorização da Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude
Gleide Bispo Santos e com o apoio da Comissão da Infância e Juventude da OAB – MT.

Foram prestadas informações pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Mato Grosso (Ids. 3661965 e ss.).

A Corregedoria local esclarece que o evento “Adoção na Passarela” aconteceu no
dia 21 de maio de 2019, no Pantanal Shopping, em Cuiabá – MT, tendo sido organizado pela
Associação Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção – AMPARA e pela Comissão de
Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, com a
autorização de dois juízes e a parceria de diversas instituições e entidades, como o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, a Comissão Judiciária de Adoção – Ceja/TJMT, o Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CMDCA e a Associação Nacional de
Grupos de Adoção – ANGAAD. O evento fez parte das ações desenvolvidas em comemoração
à Semana Estadual da Adoção, que iniciou no dia 14/5/2019 e terminou em 25/5/2019 (Dia
Nacional da Adoção), período no qual também foram ministrados seminários e palestras, bem
como disponibilizadas atividades de recreação para crianças e adolescentes, estando
presentes ao ato toda a rede de apoio à adoção e várias autoridades locais.

Pontua que, quanto às organizadoras, a AMPARA é uma associação sem fins
lucrativos, criada em 5 de março 2009 e declarada de utilidade pública pela Lei municipal n.
9.621/2017, com o fim de celebrar termos de parceria com o TJMT para realizar cursos
preparatórios e de capacitação para os pretendentes à adoção e os diversos envolvidos em
todas as etapas do processo (como trabalhadores da rede de apoio à adoção, crianças em
situação de acolhimento institucional, gestantes que não podem ou não querem ficar com seus
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filhos), além de desenvolver projetos para informar a sociedade em geral sobre o tema. Já a
Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil – CIJ   – OAB/MT é
composta por 13 (treze) advogados voluntários e militantes na causa da Infância e Juventude
no Estado de Mato Grosso, cuja diretoria é muito atuante naquele estado e possui participação
no Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Mato Grosso – CEDCA, no
Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CETRAP, no Instituto
Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, na Comissão Especial da Criança e Adolescente do
Conselho Federal da OAB – CECA/CFOAB, no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil – FEPETI, na Associação Nacional de Grupos de Adoção – ANGAAD e na
Associação de Pesquisa e Apoio à Adoção – Ampara.

Aduz que a participação das crianças e dos adolescentes no desfile foi autorizada
pela Juíza Gleide Bispo Santos, da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca
de Cuiabá, e pelo Juiz Carlos José Rondon Luz, da Vara Especializada da Infância e
Juventude da Comarca de Várzea Grande, com observância a inúmeros dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais (art. 227 da Constituição Federal; arts. 4º, 88, I, III, V e VI,
100, parágrafo único, XII, e 101, §§ 1º, 11 e 12 do ECA; art. 2º, II e III, da Resolução n.
94/2009 do CNJ; e art. 25, VI, da Resolução n. 113/2006, da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

Acresce que o evento, por ter visibilidade social, condiz com a nova abordagem
da temática relativa à adoção no âmbito da justiça especializada na matéria, a qual visa
incentivar projetos e políticas públicas para a concretização do direito à convivência familiar e
comunitária, em especial para crianças e adolescentes na idade de 9 (nove) a 17 (dezessete)
anos, ou com alguma deficiência, ou mesmo grupo de irmãos, ou seja, perfis que não são os
preferidos por aqueles que pretendem adotar.

Sobreleva que o evento não se presta a nenhuma exposição depreciativa dessas
crianças e adolescentes, e sim a estimular de forma saudável a adoção.

Ainda, a Corregedoria local transcreve trechos de manifestações e notas de apoio
da Promotora de Justiça Valnice Silva dos Santos, Titular da 14ª Promotoria de Cuiabá, da
Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude – ABRAMINJ, da Comissão
da Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM e do Colégio de
Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil.

Acrescenta  demais informações apresentadas pelos magistrados e instituições
que se manifestaram sobre o evento, bem como documentos que atestam essas assertivas e
elucidam outros dados.

A Juíza Gleide Bispo dos Santos, da 1ª Vara Especializada da Infância e
Juventude da Comarca de Cuiabá, prestou informações, nas quais explica que o evento
“Adoção na Passarela” foi organizado e realizado pela Associação Matogrossense de Pesquisa
e Apoio à Adoção – AMPARA e pela Comissão da Infância e Juventude da OAB/MT, contando
com a parceria de outras instituições, inclusive do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 3662116).

Na mesma linha, o Juiz Carlos José Rondon Luz, da Vara Especializada da
Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, também prestou informações (Id.
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3662117) e invocou, para legitimar o evento, dispositivos como: art. 227 da Constituição da
República;  art. 3º, art. 15, art. 33,  e § 3º, art. 88, art. 90, inc. IV, art. 92, , e incs. II,caput caput
VII, VIII e IX, e § 1º, art. 100, parágrafo único e incs. I, e XII, e art. 101, §§ 1º, 11 e 12, do ECA;
além da Resolução n. 113/2006 da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

É, no essencial, o relatório. 

Conforme se viu do relatório acima, a Corregedoria-Geral do Estado do Mato
Grosso, em suas informações, esclarece que o evento em questão foi levado a cabo como
parte das atividades comemorativas do Tribunal para a semana nacional de adoção, em maio
de 2019, sendo  uma das inúmeras atividades realizadas, ocasião em que  também foram
ministrados seminários e palestras, e ofertadas  às crianças e adolescentes  atividades de
recreação.

Além disso, a participação das crianças e adolescentes foi precedida de
autorização pelos magistrados da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca
de Cuiabá e da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, e
para o ato foram convidadas autoridades locais e toda a rede de apoio à adoção.

Esclarece que a organização ficou a cargo da Associação Matogrossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção – Ampara, e da Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, tendo como parceiras diversas entidades, entre
elas o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Comissão Judiciária de Adoção –
Ceja/TJMT, o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CMDCA e a
Associação Nacional de Grupos de Adoção – ANGAAD.

Informa mais que a referida Ampara é uma instituição local, criada em 5 de março
2009 sem fins lucrativos e foi declarada de utilidade pública pela Lei municipal n. 9.621/2017,
parceira do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso há mais de 10 anos, com o qual
celebrou termos de acordo e, entre outras coisas, está autorizada a realizar cursos
preparatórios e de capacitação para pretendentes à adoção, e para os diversos personagens
envolvidos em todas as etapas do processo de adoção, tais como os trabalhadores da rede de
apoio à adoção; crianças em situação de acolhimento institucional; gestantes que não podem
ou não querem ficar com seus filhos, entre outros, além de desenvolver projetos visando
informar a sociedade em geral a respeito do tema.

Por sua vez, a CIJ-OAB/MT é uma comissão composta por 13 advogados
voluntários e militantes na causa da Infância e Juventude no Estado de Mato Grosso, cuja
diretoria é extremamente atuante nessa unidade federativa e possui participação no Conselho
de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de Mato Grosso – CEDCA, Comitê Estadual
de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CETRAP, Instituto Brasileiro de Direito
de Família – IBDFAM, Comissão Especial da Criança e Adolescente do Conselho Federal da
OAB – CECA/CFOAB, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil –
FEPETI, Associação Nacional de Grupos de Adoção – ANGAAD e na Associação de Pesquisa
e Apoio a Adoção – AMPARA.
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Afirma o douto Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que todas
as autorizações para que as crianças e adolescentes participassem do evento foram deferidas
pelos referidos Juízes em estrita observância a inúmeras disposições legais.

Assim, na linha expressa pelos Juízes, entendeu que a possibilidade de
participação de criança e adolescente em evento que possui visibilidade social, como sói ser no
caso de Cuiabá, é reflexo de uma nova abordagem da temática concernente à adoção no
âmbito da justiça especializada em comento, que preconiza o incentivo a projetos e políticas
públicas que tenham o condão de concretizar o direito à convivência familiar e comunitária que
as crianças e adolescentes acolhidos ostentam – principalmente aquelas que já não se inserem
mais no perfil preferido pelas famílias que pretendem adotar.

Para a Corregedoria-Geral de MT, essa nova concepção acerca do tema convola
as condutas omissivas e inertes das autoridades e entidades envolvidas  em trabalhos que
resultem em uma verdadeira busca ativa por famílias que se interessem, principalmente, pelas
adoções tardia e especial, acolhendo no seio familiar crianças e adolescentes com deficiência
e/ou com idades entre 9 (nove) e 17 (dezessete) anos, ou ainda, grupos de irmãos que são
crianças e adolescentes que estão ansiando pela adoção, mas sem  pretendentes que queiram
acolhê-los.

Reforça que o evento em questão não teve nenhuma intenção de expor as
referidas crianças e adolescentes, tão pouco de oferecê-las em adoção, mesmo porque
algumas daquelas crianças já tinham sido adotadas e desfilaram na companhia de seus pais
adotivos e outros tantos já estavam em processo de aproximação para atingirem tal desiderato
ou já inseridos em programa institucional de apadrinhamento.

Ao contrário, a realização tinha a pretensão de promover a convivência social das
crianças e adolescentes institucionalizados e revelar a diversidade da construção familiar por
meio da adoção, e todas as informações apresentadas acerca do desfile em referência foram
uníssonas quanto ao fato de que as crianças e adolescentes aquiesceram por escrito e
alegremente com a possibilidade de participarem do evento, no qual não foram identificados,
tampouco desfilaram sozinhos, mas acompanhados, seja por seus pais, padrinhos ou pessoas
representantes de entidades e órgãos parceiros.

Finalmente, reforça o Corregedor-Geral que não se trata de ação isolada, diante
da existência de inúmeras ações similares – nas quais são divulgadas imagens de crianças e
adolescentes institucionalizadas para incentivar a adoção – que têm sido implementadas em
todo o Brasil na tentativa de dar visibilidade a essas crianças e adolescentes, sem qualquer
potencial de exposição depreciativa e, inclusive, algumas dessas iniciativas foram objeto de
matéria divulgada no  do próprio CNJ e até mesmo vencedoras do Prêmio Innovare, como ésite
o caso do “Adote um Boa Noite” do TJSP.

Tais elementos ensejaram nos Juízes e no próprio TJMT o sentimento de que
ações semelhantes ao Adoção na Passarela são concebidas de modo positivo no meio social e
também contam com o apoio institucional do CNJ, e que o desfile de algumas das crianças e
adolescentes acolhidos (alguns deles já há vários anos) nessa Comarca de Várgea Grande

Num. 3691885 - Pág. 4



teria tão somente assegurado os seus direitos fundamentais em condições de liberdade e
dignidade, sem serem discriminadas pelo fato de serem todas pobres e abandonadas, algumas
negras, portadoras de necessidades especiais e com possibilidades remotas de adoção.

Reforça que o evento buscou combater a condição de invisibilidade das referidas
crianças, aumentando, assim, suas chances de encontrar uma família, assegurando-lhes o
direito constitucional da isonomia (artigo 5º, , da CF) com outras crianças que, jácaput
adotadas – estavam igual e impecavelmente vestidas, maquiadas e perfumadas.

Por fim, ressalta as inúmeras manifestações de apoio ao evento recebidas de
várias autoridades, entre elas Ministério Público local, a Associação Brasileira dos Magistrados
da Infância e da Juventude – ABRAMINJ III- a Comissão da Adoção do Instituto Brasileiro de
Direito de Família – IBDFAM e o Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos
Tribunais de Justiça do Brasil, informando  posicionamentoque  tais manifestações refletem o
de todos os Tribunais de Justiça do Brasil acerca da temática.

Por todos os elementos apresentados, entendo que os fatos em questão devem
ser apreciados sob a ótica do procedimento usualmente conhecido como BUSCA ATIVA, que
consiste em verdadeira atuação positiva do Poder Judiciário, promovendo medidas afirmativas
capazes de garantir o direito constitucional de crianças e adolescente à convivência familiar e
comunitária, por meio de mecanismos e ferramentas que vão além do simples batimento do
perfil de crianças e habilitados registrados no Cadastro Nacional de Adoção, que é gerenciado
pela Corregedoria Nacional de Justiça (RE 54/2008).

É indiscutível que o evento em questão teve a melhor das intenções, na mesma
linha de projetos e eventos desenvolvidos por inúmeros juízes da Infância e Juventude ou
Tribunais de todo o País. O que se discute aqui é o meio empregado para se chegar ao fim
pretendido e o potencial risco de lesão aos interesses e direitos das crianças e adolescentes,
sob a ótica da Corregedoria Nacional de Justiça, a quem incumbe uma visão ampla e
uniforme, e, em última análise, a quem incumbe a tutela do melhor interesse das crianças e
adolescentes. O  cuidado  e a guarda de tais interesses são de responsabilidade do Poder
Judiciário nacional.

O instrumento da BUSCA ATIVA está previsto no Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária de 2006 e prevê a
implementação de mecanismos de “busca ativa de pretendentes à adoção para crianças e

. De igual sorte,adolescentes impossibilitados de serem reintegrados a sua família de origem”
sobre essa matéria, em novembro 2018, a ABRAMINJ e o Colégio de Coordenadores da
Infância publicaram as Diretrizes para os Procedimentos de BUSCA ATIVA NAS VARAS DE
INFÂNCIA E JUVENTUDE a serem implementadas  pelos Tribunais de Justiça do Brasil
( a c e s s í v e l  e m  
http://abraminj.org.br/Painel/arquivos/diretrizes_para_os_procedimentos_de_busca_ativa_pdf.pdf
).

Entretanto, para análise da legalidade e pertinência do meio utilizado, parto da
premissa de que, alicerçado na doutrina da proteção integral, prevista no art. 227 da CF/88, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 19, de forma imperativa, determina “que é
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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”

No entanto, em seu art. 17, o mesmo Estatuto assegura "a preservação da
imagem da criança e do adolescente; em seu artigo 18 determina sejam crianças e
adolescentes postas a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,

; e, em seu artigo 100, parágrafo único, inciso V, determina que "vexatório ou constrangedor" as
medidas de proteção voltadas à promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente
devem ser efetuadas no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida
privada".

Considerando o fato já reconhecido pelo Corregedor-Geral, de que nos últimos
anos, em todo o território nacional, tem havido campanhas, programas, eventos e softwares
que, por meio de parcerias com órgãos do Poder Judiciário, divulgam imagens e dados
pessoais, subjetivos e históricos de crianças e adolescentes, não somente aos pretendentes
à  adoção, mas também ao público em geral, entendo que necessária se faz uma análise
individualizada, uma vez que, embora se trate de projetos louváveis e necessários, quando
eventualmente mal coordenados, podem acarretar efeitos colaterais e violações ainda maiores
aos direitos dessas crianças e adolescentes, especialmente, no que tange ao seu direito de
imagem, intimidade e honra.

Assim, ante a ausência de regulamentação expressa sobre a matéria, necessário
se faz traçar limites à execução desses projetos, de forma a preservar os demais direitos
fundamentais dessas pessoas em pleno processo de desenvolvimento, garantindo, assim,
mecanismos de controle que prestigiam a autonomia de crianças e adolescentes envolvidas
em projetos e programas dessa natureza, de forma que, observando os parâmetros normativos
vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, sob a luz do princípio da proporcionalidade,
possam ser traçadas diretrizes para o desenvolvimento e execução de futuros e atuais
projetos.

Neste contexto, embora seja recomendável que os Juízes e Tribunais do País
implementem projetos que busquem promover o direito das crianças e adolescentes à
convivência familiar e comunitária, especialmente aquelas que, por suas características ou
condição pessoal, tenham menor chance de adoção, necessário se faz que essas iniciativas
preservem, obrigatoriamente, os demais direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal ou outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, especialmente o
direito à liberdade, à intimidade, à imagem e à honra.

Para tanto é imperativo que Juízes e Tribunais do se abstenham dePaís 
promover quaisquer iniciativas que fomentem a exposição de crianças e adolescentes, de
forma a causar risco de danos ou a ferir sua dignidade, com o fim de apresentação ou oferta a
interessados em adotá-los, uma vez que o estímulo às adoções tardias deve ser feito de forma
legítima e com as cautelas necessárias para que a sua execução respeite, concomitantemente,
os direitos fundamentais de liberdade, intimidade, imagem e honra dessas crianças e
adolescentes.

No caso em análise, a despeito da grande repercussão – inclusive internacional –
com as informações que foram trazidas nestes autos, concluo que não se tratou de evento com
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o fim EXCLUSIVO de apresentação ou oferta das crianças e adolescentes para interessados
em adotá-los.

Ao contrário, os elementos colhidos – em especial o fato de que participaram do
desfile inclusive crianças já adotadas e outras já incluídas em projeto de apadrinhamento –
indicam que a finalidade do evento está mais relacionada à sensibilização quanto à importância
da adoção e, nessa linha, embora questionável o excesso de exposição das crianças e
adolescentes, entendo que a iniciativa não desrespeitou a lógica de que as políticas públicas
têm que estabelecer a prioridade da criança como sujeito de direito e, nessa linha, o projeto em
questão pode ser visto como adequado ao novo paradigma do processo de adoção, que é o de
“ ”.buscar-se uma família para uma criança e não uma criança para uma família

A análise de todos os elementos e documentos apresentados  indica a
impossibilidade de sustentar a responsabilização dos juízes que autorizaram o evento, uma vez
que suas ações estão destituídas de indícios de desvio de conduta pessoal ou funcional, à luz
da LOMAN.

O Conselho Nacional de Justiça tem firme entendimento nesse sentido, não
admitindo a responsabilização administrativo-disciplinar do reclamado sem a presença de
elementos mínimos que ensejem sanção, :in verbis

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA GENÉRICA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. JUSTA
CAUSA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando a natureza exclusivamente administrativa das atribuições
que lhe foram conferidas (art. 103-B, §4º, da CF/88), não cabe ao Conselho
Nacional de Justiça apreciar questão discutida em sede jurisdicional.

2. Não se cogita a atuação do CNJ como instância recursal de decisões
proferidas na jurisdição, bem como não é cabível sua intervenção baseada
em denúncia genérica, sem embasamento concreto mínimo da ocorrência
de desvio funcional.

3. Ausência de infringência de deveres funcionais por parte do recorrido.

” (RD 0000388-97.2018.2.00.0000;4. Recurso administrativo não provido.
Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; data de julgamento: 22/5/2018.) 

A Suprema Corte, mutatis mutandis, também converge com o entendimento
de que não é possível dar continuidade à persecução sancionatória diante
de meras acusações genéricas, :in verbis

"[...]O ordenamento positivo brasileiro - cujos fundamentos repousam,
dentre outros expressivos vetores condicionantes da atividade de
persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no
princípio constitucional do “due process of law” (com todos os consectários
que dele resultam) - repudia as imputações criminais genéricas e não
tolera, porque ineptas, as acusações que não individualizam nem
especificam, de maneira concreta, a conduta penal atribuída ao denunciado

" (HC 88.875, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,[...].
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julgado em 7/12/2010, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG
9/3/2012 PUBLIC 12/3/2012.)

Ademais, os fatos em questão estão desprovidos de elementos mínimos de prova
da prática de infração disciplinar por membro do Poder Judiciário que justifiquem a instauração
de procedimento disciplinar no âmbito desta Corregedoria, ensejando a conclusão de que não
há justa causa para o prosseguimento de uma reclamação disciplinar.

Ante o exposto, neste contexto, entendendo inexistir prática de infração disciplinar
que autorize a atuação correicional, determino o arquivamento dos presentes autos.

Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

 

                                                                          MINISTRO HUMBERTO MARTINS

                                                                              Corregedor Nacional de Justiça
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