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RESUMO 

 

A presente pesquisa sobre a GESTAÇÃO CONSCIENTE: uma alternativa por meio da 

entrega voluntária de bebês tem como objetivo analisar, discutir e colocar em pauta os 

aspectos sociais, psicológicos e jurídicos, que envolvem a tomada de decisão de uma mãe na 

entrega voluntária de seu filho recém-nascido em adoção, em quais situações ela é aplicada, o 

benefício obtido pela criança, e também os preconceitos enfrentados pela mãe, frente a essa 

decisão. Discutir-se-á que o desejo de ser mãe não é algo intrínseco a mulher como é definido 

pela sociedade, sendo abordada a questão do abandono de crianças desde o Brasil colônia até 

os dias de hoje, revelando a questão econômica como as maiores justificativas para o seu 

cometimento, com o advento de novas leis voltadas a proteção e garantia de direitos as 

crianças e adolescentes. Como a entrega voluntária está ligada ao mecanismo da adoção, traz 

perspectiva sobre o instituto, números de realizações, versando também sobre o acolhimento 

institucional, algo em evidência na sociedade, concluindo que a entrega é algo transformador 

na vida da criança, e proporciona a ela a possibilidade de ser criada no seio de uma família 

longe, pelo menos em tese, das situações de miserabilidade familiar, proporcionando um 

desenvolvimento físico, mental e psicológico dentro do que se espera para o ser humano.     
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa irá analisar, discutir e colocar em pauta os aspectos sociais, 

psicológicos e jurídicos, que envolvem a tomada de decisão de uma mãe na entrega voluntária 

de seu filho recém-nascido em adoção, sob a perspectiva do mito existente na sociedade de 

que a mulher é obrigada a ser mãe para ser considerada mulher, atentando também que, o 

querer da mãe em entregar seu filho em adoção, é totalmente aceito e considerado pelo 

Estado, verificando se os direitos garantidos por lei são efetivamente cumpridos.  

Uma vez que o ato da entrega voluntária de bebês em adoção é uma atitude legal e 

responsável, esclarecerá os aspectos psicossociais que levam a mãe a entregar seu filho para 

adoção, bem como seu processo de adaptação após a entrega, destacando que a entrega 

voluntária de bebês é um meio de se evitar o abandono neonatal e infantil e, em muitos casos, 

não aparece como um desejo, mas como a única alternativa para mãe biológica.  

Tentar-se-á chegar a um resultado a partir de uma análise de diversos dispositivos do 

nosso ordenamento jurídico, falando um pouco sobre o abandono de crianças no Brasil, o 

surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma observação sobre a Nova Lei de 

Adoção, a Lei de Políticas Públicas, o Instituto do Parto Anônimo, trazendo uma perspectiva 

das modalidades de acolhimentos de crianças e de adolescentes, família substituta, a guarda, a 

tutela e a adoção, destarte, contribuir para estudos que promovam a acolhida da mulher, que 

se encontra com o desejo de entregar voluntariamente seu filho em adoção, não tendo como 

intuito o incentivo à prática, mas como meio de conscientização e esclarecimentos, garantindo 

assim o afeto na primeira infância que é direito de toda criança. 

 Dessa forma o trabalho será por meio de pesquisa bibliográfica descritiva a partir de 

materiais publicados em livros, artigos científicos, dissertações, teses e também de diferentes 

fontes de direito, tais como doutrinas, jurisprudência e leis. Para tanto, serão desenvolvidas 

premissas gerais, a partir de pesquisas nas áreas do Direito, da Psicologia e do Serviço Social, 

a fim de se chegar a uma conclusão particular acerca do tema proposto. 
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1 GESTAÇÃO E OS MITOS DA MATERNIDADE 

Este capítulo abordará a questão da maternidade com base no ponto de vista das 

sociedades patriarcais até os dias de hoje. 

Perceber-se que os estigmas sociais vivenciados pela mulher contemporânea, são 

originários de uma sociedade onde a maternidade era algo intrínseco, ou seja, quando ficava 

grávida automaticamente tinha o desejo de cuidar dos filhos. Vivenciava muito a questão de 

que a mulher era programada para ser mãe, e isto foi passando de geração em geração 

perdurando até a atualidade, entretanto, essa questão vem sofrendo mudanças que será 

discutida no decorrer do trabalho. 

1.1 DESEJO DE MATERNIDADE E DESEJO DE TER FILHO 

Neste tópico ressaltar-se-á que nem todas as mulheres possuem o desejo e a intenção 

de serem mães, e deve ser respeitada, como corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana.   

Piccinini, et al, 2008, diz que a mulher passa a ter o desejo pela maternidade, muito 

antes de engravidar ou ter o filho, é um processo de construção que vai desde a infância, com 

todos os seus momentos de aprendizados, permeando pela adolescência e, consequentemente, 

adquirindo o desejo de ter um filho, somente após essas etapas é que se chega à gravidez. 

(PICCININI, et al, 2008). 

O entendimento que a maternidade é um impulso natural da mulher, ainda nos traz o 

significado de que para ser mulher ela tem que ser mãe. (MARTINS, et al, 2015) 

Para a sociedade a gravidez é um momento mágico e importante para o casal, é o 

momento que a mulher, que é a tradução de reprodução, vive o seu ápice. E todos os sinais 

que ocorrem nesse período são tratados como detalhes, devido ao seu estado gestacional, se 

tornando um ato ocorrido sem intenção. (NEVES, et al, 2009) 

O que não se pode esquecer é que a cultura do meio em que ela está inserida tem forte 

contribuição para alcançar esse objetivo, podendo enfrentar as expectativas dos seus 

familiares bem como da sociedade em que vive em relação àquela menina ou mulher de como 

ela vai se portar nessa nova fase. (PICCININI, et al, 2008). 

Desse modo, todo o tratamento relacionado ao caso, tem que se considerar que a 

maternidade é algo arraigado à mulher, não podendo ser tratado separadamente, dando origem 

ao “Mito do amor materno”. (MOTTA, 2001) 
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A gestação é uma fase de organização do sistema psicológico feminino, para poder 

aceitar a maternidade, dessa forma a ligação entre os pais com o filho começa desde a fase 

intrauterina. (PICCININI, et al, 2008). 

Quando se fala em maternidade, temos estruturado hoje na sociedade atual um modelo 

construído nos tempos remotos, mas precisamente com a Sociedade Burguesa Patriarcal, que 

traduz uma regra a ser seguida pelas mulheres de que, precisam amar e cuidar de seus filhos 

sob quaisquer circunstâncias. (MOTTA, 2001) 

Assim, no momento da gravidez, sucedem várias mudanças com a mulher, ocorrendo à 

transferência da relação de filha para a relação de mãe, e juntamente com isso, vêm às 

questões familiares com seu cônjuge, que podem afetar sua situação econômica e profissional. 

(PICCININI, et al, 2008). 

Entretanto há diversos tipos de reações, algumas mulheres encaram como um 

momento de rara felicidade, outras como um período turbulento, chegando-se a conclusão de 

que não existe gravidez sem história, algumas boas, outras ruins. (NEVES, et al, 2009) 

Essas mudanças afetam várias áreas, como as psicológicas, biológicas e sociais, 

podendo levar a mulher a conflitos intensos, devido às transformações que estão acontecendo 

em seu corpo, chegando a interferir em seu relacionamento interpessoal, ocorrendo à 

materialização do inconsciente por meio de sonhos, transformando a personalidade da mulher. 

(PICCININI, et al, 2008). 

Nos dias atuais é possível perceber que, a questão da maternidade ainda se mostra 

como uma característica instintiva da mulher, sendo elemento fundamental para o seu 

desenvolvimento feminino, fazendo com que ela desenvolva um amor repentino e pleno pelo 

seu filho. (FARAJ, et al, 2016) 

Quando a comunidade se depara com alguma mulher que rejeita esse paradigma, as 

mesmas são rotuladas como pessoas incomuns com algum tipo de anormalidade, muito 

embora sejam exceções as que recusam tal modelo. (MOTTA, 2001) 

Para Martins et al, 2015, quando ocorre a gravidez, o corpo vai reagir de uma forma a 

aceitar essa nova condição, como se já estivesse dentro dela, só esperando o momento para 

entrar em ação, levando em conta que o curso natural é a procriação, dessa forma, seu corpo 

deve estar preparado para quando isso advir. (MARTINS et al, 2015). 

É como se fosse adicionado na construção da natureza da mulher esses dois elementos, 

“o amor e o do ser mãe”, quando elas renegam esse modelo predeterminado e optam por 

entregar o filho em adoção, dão a sensação de desprezo ao modelo biológico criado e são 
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esquecidas pela sociedade e relacionadas como se tivessem alguma doença. (MARTINS et al, 

2015). 

Aulagnier (1975), em termos metapsicológicos, diz que: 

O desejo de ter filhos é uma transmissão materna tanto à filha como ao filho. Mas o 

acesso destes a tal desejo depende da constituição psíquica de cada um ao final de 

sua travessia pelo complexo de Édipo tendo assumido ou não a castração simbólica. 

(Aulagnier, 1975, p. 185). 

Algumas mulheres desenvolvem o desejo da maternidade, e consequentemente a 

rejeição de um desejo de ser mãe, ou seja, não sente desejo pela criança. (AULAGNIER, 

1975/1979, pp. 185-186) 

Deve-se entender que, desejar ter um filho e decidir cuidar é duas coisas totalmente 

distintas, que atuam em áreas psíquicas diferentes, ou seja, deseja-se algo, porém decide-se 

por outro. (NEVES, et al, 2009) 

Necessário se faz, ao analisar os termos Feminilidade e Maternidade, jamais olhar para 

os termos e tratá-los como sendo a mesma coisa. Feminilidade é uma escolha de afinidade 

com a sua origem, ou seja, ela foi gerada no sexo feminino e se identifica com ele. 

(DELASSUS, 1999, p. 133) 

Maternidade é a vontade de exteriorizar a sua feminilidade, ela quer ter um filho para 

de certa forma testificar que é mulher. Desejo de maternidade é a obrigação de passar para 

frente aquele elemento originário, ela é mulher logo tem que cuidar dos seus filhos como 

fazem as outras mulheres. (DELASSUS, 1999, p. 133) 

O ato de aceitar ou não a criança, faz parte de um desenvolvimento psíquico e não 

biológico, que não é fortalecido pelo instinto, mas por várias questões sociais e psicológicas 

vivenciadas pela mulher naquele momento. (MENEZES, 2007)  

Por conta disso, a mãe que resolver não criar seus filhos encontrará dificuldades 

quando se tratar de família, tais como, constrangimento, coação afetando a sua condição 

psicológica, econômica e social, por conta de não ter apoio do governo e nem da comunidade 

em que estão inseridas. Estas, muitas vezes, são as características da mulher que optam por 

entregar seu filho em adoção, entretanto a sociedade tende a generalizar e igualar os termos 

“abandono” e “entrega”, no seu pior sentido. (MOTTA, 2001) 

Entende-se que o desejo da maternidade é tratado pela sociedade como sendo algo 

intrínseco a mulher, ou seja, toda mulher tem a obrigação de ser uma boa mãe independente 

das situações que surgirem, não leva em conta as questões socioculturais que ocorrem durante 
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o tempo, onde várias mulheres não possuem esse desejo, sejam por questões pessoais, 

psicológicas, biológicas ou sociais.  

Assim toda mulher que foge a regra, encontra forte resistência da sociedade, bem como 

da própria família, sendo excluída, constrangida e julgada como sendo uma mulher doente, 

não entendem que o “desejo de maternidade” e o “desejo de ter um filho” são distintos entre 

si, podendo ocorrer o desejo de um e repudiar o outro. 

1.2 O MITO DO AMOR MATERNO  

Os mitos existem desde a antiguidade, eram relevantes como forma dar importância à 

vida nos momentos de dificuldade. 

Segundo Forna (1999), apud, Menezes, 2007, o mito do amor materno nasceu no 

Iluminismo, tendo como base que o filho era fruto do amor entre pai e mãe, onde eram 

imputados os deveres das mães na criação de seus filhos. (MENEZES, 2007) 

Os mitos estão introduzidos na sociedade sendo considerado patrimônio cultural, se 

destacando um em especial que sobrevive a evolução dos tempos, que é o “mito da boa mãe”. 

(MOTTA, 2001) 

Estes eram transmitidos entre as descendências, sendo considerados necessários para a 

continuidade da espécie humana, tinha ainda a função de revelar as questões de difícil solução 

enfrentadas pelos grupos, promovendo a união e a solidariedade entre eles. (MENEZES, 

2007) 

 A ideia de mãe que se dedica exclusivamente aos filhos perdura até os dias atuais, 

sendo transmitidos de pais para filhos, encontrando resistência mesmo após as mudanças de 

hábitos enfrentadas pela sociedade, inclusive após as insistentes lutas da mulher para tentar 

mudar esse pensamento. Está intrínseco na família, se faz necessário para organização da 

sociedade. (MOTTA, 2001) 

 Ela deve se dedicar totalmente não só ao filho, mas a sua figura de mãe, tem se um 

modelo onde à mulher vive aprisionada, ela não tem o direito de escolher o que ela quer fazer, 

ela deve exclusividade ao seu filho, que prevalece sobre tudo, enfrentando dificuldades na 

área profissional e nos afazeres de casa, visto ser ela a pessoa ideal para tal responsabilidade. 

(MENEZES, 2007). 

Para Motta, 2001, o mito do amor materno, é uma questão sociocultural, transmitido 

de geração em geração, sendo imputado à mulher o rótulo da boa mãe, instigando a 

construção de descréditos em relação àquelas mães que entregam seus filhos, apontando a 
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maternidade na visão da sociedade como plena condição para que a mulher venha de fato se 

tornar uma mulher completa. (MOTTA, 2001)  

 Por conta das mudanças recentes, onde as mulheres estão trabalhando fora e tomando 

posição contraria a esse modelo pré-estabelecido, tem-se que a instituição familiar esteja 

prejudicada, partindo do ponto de vista que a maternidade e o matrimônio constitui uma das 

bases para sua sustentação. (MENEZES, 2007). 

E por ser uma questão cultural, fica claro perceber esse modelo diferenciado que 

atribui à mulher a obrigação de gerar, educar e criar os filhos. Pode-se aplicar a essa temática, 

como sendo uma influência das ideologias dominantes, ou seja, conforme os tempos se 

passam aparecem novas “mães”, sempre com ligação aos interesses dos costumes vigentes a 

cada época. (MOTTA, 2001) 

Já para Menezes, 2007, muitos têm o amor materno sendo constituído a partir do 

relacionamento da mãe com seu filho, através da importância que ela dá a esse filho, do 

tempo que ela passa com o bebê, o contato mantido, os carinhos feitos, tudo isso é necessário 

para que se crie e consequentemente aumente esse amor, não sendo um sentimento 

automático que acontece pelo simples fato de engravidar. (MENEZES, 2007).  

No decorrer da história, percebem-se as lutas enfrentadas pelas mulheres para terem 

seus direitos reconhecidos e desmistificar o que para a sociedade da época era considerado 

como uma premissa básica de estruturação feminina. Muito comum como já foi dito, era a 

questão de que toda mulher deveria viver em função de seu filho, enfrentando qualquer tipo 

de situação, vemos também as batalhas ferrenhas contra a legalização do aborto e contra 

qualquer prática que difundisse as ideias contrárias principalmente àquelas que estimulavam 

as mulheres a não terem filhos. (MOTTA, 2001) 

Naquela época os filhos eram considerados um empecilho na vida da mãe, essa não se 

importava com a criança, até mesmo quando falecia um filho, essa não transmitia nenhum 

sentimento de compaixão. Eram entregues para as amas que muitas vezes maltratavam os 

bebês, isso ocorria porque elas não cuidavam por amor e sim por recompensa. (MENEZES, 

2007).  

Para Motta, 2001, está evidente na sociedade que a relação entre mãe e filho é 

constituída não só pelo instinto feminino, mas sofrendo comandos do meio social em que a 

mãe está inserida, levando a interferências no seu psicológico, tudo isso sendo afetado desde 

sua infância. (MOTTA, 2001) 

 Semelhante a esse posicionamento, Menezes defende sob a argumentação de que 

houve um período que as mães não amamentavam seus filhos e sim as “amas de leite”, o que 
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decorriam  muitos infanticídios, cometidos fundados em questões de organização familiar, a 

partir de certa idade as crianças erma tratadas como um adulto era só não depender mais das 

amas de leite ou das mães, que eram esquecidas. (MENEZES, 2007).  

 Nessa época era costumeiro ocasionar a morte de crianças que eram consideradas um 

estorvo para a família, estes dormiam na mesma cama que os pais, onde tinham mais 

facilidade de morrerem asfixiadas, essas práticas eram combatidas pelo estado e pela igreja, 

porém, era uma realidade corriqueira. (MENEZES, 2007).  

 Quando não optavam pela morte da criança, era retirada de casa aos 7 anos sendo 

mandada para casa de outra pessoa para fazer qualquer tipo de trabalho, inclusive os pesados, 

além de aprender uma profissão. (MENEZES, 2007). 

Para Faraj et al (2016), as mães que desejam entregar seus filhos, consequentemente 

desprezam esse mito e tendem a ser rejeitadas e condenadas pela sociedade. Com importante 

participação, o “Mito do Amor materno” contribuiu para fortalecer o valor da mãe na criação 

do filho. Porém, se for levado em consideração no momento da entrega pode acarretar uma 

transgressão aos direitos garantidos a mãe e ao filho, podendo haver interferências dos 

profissionais na decisão da mãe firmados nessas crenças.  

Motta (2001) diz que por conta desse mito, a sociedade ao se deparar com a mãe que 

deseja entregar seu filho, tem como primeiras reações compará-la a uma desnaturada que não 

quer a criança, entretanto se aquela mesma mãe em condições econômicas desfavoráveis 

resolve ficar com a criança passa a sofrer críticas movidas pelo desprezo, pois ficará com a 

criança para fazê-la viver na miséria.  

Esses valores que se têm atualmente são ditados pela sociedade e colocados em prática 

por pessoas que absorvem princípios, e em sua maioria sem indagar se aquilo que estão 

colocando para elas é correto ou não.   

 A partir dessa contextualização tem-se que o amor materno em nada tem de instinto, e 

sim de uma mera idealização da sociedade ao longo da história. (MENEZES, 2007). 

1.3 O AFETO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

O marco legal da Primeira Infância se deu com a criação da Lei 13.257/16, dispondo 

sob políticas públicas e alterando o art. 6º do ECA, informando o período considerado para a 

primeira infância e o reconhecimento legal do entendimento que o desenvolvimento do ser 

humano começa desde os primeiros anos de vida, garantindo por meio da doutrina da proteção 

integral a absoluta prevalência da garantia fundamental e prioridade da criança e do 

adolescente, os quais se encontram em pleno desenvolvimento da personalidade, que abarca 
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desde o nascimento até os 6 anos completos de idade ou 72 meses de vida da criança, de 

acordo com o art. 2º da referida lei. (AMIN, et al, 2018) 

Siqueira e Andriatte nos diz que, o primeiro relacionamento que o bebê desenvolve ao 

nascer é com a mãe e com o que ela tem a lhe oferecer, ou seja, o seu alimento. A essa relação 

dá-se o nome de “relação objetal”, segundo os autores quando essa relação em seu estágio 

primitivo é constituída sem nenhum problema, terá um bom relacionamento com as outras 

pessoas e seu desenvolvimento emocional certamente será sadio. (SIQUEIRA e 

ANDRIATTE, 2001). 

Menezes (2007), diz que a criança em seu primeiro ano de vida, é totalmente 

dependente, tanto psiquicamente como fisicamente, as suas angústias e desejos, serão 

colocados para fora, na esperança de ser socorrido por alguém. Este socorro, teoricamente 

será praticado pela mãe, logo, se não for prestado por qualquer motivo, estará fixado no 

psicológico do bebê o abandono, sendo extremamente necessário para seu bom 

desenvolvimento psíquico, a qualidade do contato e o convívio da mãe com o filho. Assim 

entende-se que o afeto na infância é o suporte da alimentação da mente da criança. 

 (MENEZES, 2007) 

Para Winnicott, 1999, somente a partir de situações originárias em um local que o 

favorece são características essenciais para a criação da unicidade entre duas pessoas, dessa 

forma temos que tudo que o bebê passar nessa fase será contributivo para o desenvolvimento 

de sua auto percepção, a partir daí estará apto a continuar com seu crescimento e evolução. 

(WINNICOTT, 1999). 

É de suma importância para o crescimento da criança o afeto proporcionado pela mãe, 

entretanto quando há uma falha nesse ponto, isto afeta diretamente a personalidade da criança, 

ocasionando danos muitas vezes irreversíveis, entretanto esse afeto pode ser prestado por 

outra pessoa, desde que ela demonstre esse afeto de mãe, ou seja, construa o amor materno. 

(WINNICOTT, 1999). 

O amor materno demonstra que a mãe se importa com o bebê, todas as suas 

necessidades serão atendidas, é uma via de mão dupla, tanto a mãe como o bebê sente que 

está sendo correspondido ou não, a mãe demonstra afeto e o bebê retribui com afeto e vice 

versa, dessa forma, é de suma importância o tempo em que o afeto é desenvolvido, quanto 

mais cedo menor os danos psíquicos sofridos pela criança, chegando a conclusão que 

demonstrado no primeiro ano de vida se torna a base para futuros relacionamentos da criança, 

como dito anteriormente. (MENEZES, 2007) 
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É sabido por todos que com a gravidez ocorre intensas transformações físicas e 

psíquicas na mulher, deixando-a em grande fragilidade emocional, necessitando de uma 

intervenção médica para prestar-lhe socorro nesse momento, portanto, os profissionais devem 

estar preparados para discernir o que ocorre com essa mulher a fim de perceber as 

demonstrações de insegurança e ansiedade. A maioria dos casos de problemas enfrentados 

durante a gestação podem ser amenizados por uma conduta atenciosa do médico, garantindo a 

gestante um acompanhamento eficaz durante a gravidez, possibilitando evitar uma depressão 

pós-parto, causadora de muitos danos não só para a mãe, mas afeta drasticamente o 

desenvolvimento do bebê. (PNPI, 2010) 

Entretanto, não e só na primeira infância que a criança precisa de afeto, é claro que, 

desenvolvido nesse período, estará contribuindo para que o seu desenvolvimento psicológico 

seja o melhor possível, mas, é necessário que esse afeto seja uma constante na vida, visto a 

necessidade também em outros períodos do desenvolviemnto. Dessa forma a Constituição 

Federal em seu art. 229 em sua primeira parte impõe esse dever aos pais, “Art. 229. Os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...]”, essa assistência deve ser 

analisada de uma forma ampla, além do dever de assistir no sentido de sustentar, tem o dever 

de cuidar, amar, relacionado ao afeto. (AMIN, et al, 2018) 
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2 ENTREGA VOLUNTÁRIA/PARTO ANÔNIMO X ABANDONO 

Neste capítulo abordar-se-ão as diferenças entre os termos, não reputando à mãe que 

entrega seu filho em adoção, um crime, como é o abandono. Será trazida a discussão de que a 

entrega voluntária nada mais que um ato de amor, praticado pela mãe que deseja entregar seu 

filho. 

2.1 ENTREGA VOLUNTÁRIA/PARTO ANÔNIMO: UMA PRÁTICA LEGAL  

 

Neste tópico esclarecer-se-á o que é a Entrega Voluntária e sua previsão, visto ser um 

tema que remete a grandes discussões e opiniões diversas, geralmente carregadas de 

preconceitos e senso comum, restando demonstrado que a entrega voluntária mesmo durante a 

gravidez, não constitui crime. 

Segundo Sousa (2017) o projeto que visa à entrega voluntária de bebês em adoção, 

pode contribuir significativamente no combate às práticas ilícitas nas adoções, tentativas de 

abortos clandestinos e os abandonos neonatais, bem como assegurar a proteção à mulher e à 

criança. (SOUSA, 2017) 
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Vários Estados Brasileiros estão buscando meios de divulgar e incentivar a prática da 

entrega voluntária, que de certa forma, busca atender ao melhor interesse da criança, claro que 

ainda é muito precoce, porém um grande avanço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios foi um dos pioneiros, criando o Programa de Acompanhamento às Gestantes 

em 2006. (CIEGLINSKI, 2017) 

A partir daí a prática foi se difundindo pelo País, passando por São Paulo no Município 

de São José do Rio Preto com o projeto de Atenção a Gestante: Entrega Voluntária, incluindo 

moradores de rua, em seguida veio o Estado de Goiás, e em 2016, o Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo lançou a campanha “Entrega voluntária: a acolhida de mulheres que 

manifestam a intenção de entregar seus bebês para adoção”, podendo perceber que todos os 

projetos tem o mesmo objetivo, visando à prática da entrega voluntária. (CIEGLINSKI, 2017) 

Desde o ano de 2009 já há a previsão no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

regulamentando a prática, está disposto que as mães que manifestassem o desejo de entregar o 

seu filho para adoção, serão encaminhadas a vara da infância e juventude. Este dispositivo 

sofreu alterações pelas Leis 12.010/09 que é denominada de Nova Lei de Adoção, 13.257/16 

que dispõe sobre a Primeira Infância, e a 13.509/17 que veio dispor precisamente sobre a 

entrega voluntária, e regulamentar o Parto Anônimo. (ROSSATO, et al, 2018) 

A entrega voluntária de bebês como dissemos já estava prevista no art. 13 §1º da lei 

8069/1990 ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, “Art. 13 Parágrafo § 1º As gestantes 

ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude”. (Incluído pela Lei 

nº 13.257, de 2016), e também com menção no art. 166 da mesma lei. 

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder 

familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família 

substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada 

pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Importante mencionar que todas as mães que optarem pela entrega do seu filho em 

adoção, serão encaminhadas à Justiça da Infância e Juventude, e terá garantido por força do 

art. 8º §5º do ECA, os mesmos direitos que usufruem as mães que não optam por esse meio, 

como por exemplo, o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, bem como as orientações 

legais e psicossociais adequadas: “Art. 8º paragrafo 5º A assistência referida no § 4º deste 

artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar 

seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de 

privação de liberdade”. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
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A Lei 13.509/17 inseriu o art. 19-A ao ECA, dispondo taxativamente que a mãe pode 

optar por fazer a entrega durante a gestação ou logo após o parto, além de dispor sobre o 

momento da escolha, também reforçou o que diz no art. 13 sobre o encaminhamento a Justiça. 

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. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

A Lei 13.509/17 garante o absoluto sigilo sobre o parto, significando que a mãe pode 

não assumir a criança que concebeu, é como se o vínculo entre mãe e filho nunca existisse. E 

para assegurar o anonimato o recente § 9º do art. 19-A garante à mãe o direito ao sigilo sobre 

o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta Lei, que prevê que todo o adotado após os 

18 anos tem o direito de saber da sua origem biológica. (ROSSATO, et al, 2018) 

Essa lei não foi bem recepcionada por todos, ela faz uma alusão com a “roda dos 

expostos”, tecnologia usada antigamente pelas mães, em meados do século XIX para entrega 

de bebês sem serem identificadas, aqueles que tecem opiniões contrárias, fundamentam na 

questão de já existir mecanismos legais para a entrega de bebês à adoção no Brasil, por conta 

disso a lei não teria trazido novidade alguma no ordenamento jurídico, uma crítica forte seria 

a questão de que na adoção usual existe o “segredo de justiça”, porém os documentos ficam 

arquivados e após a maioridade querendo o adotado pode consultar, já no parto anônimo estes 

documentos não existirão, ou seja, será aniquilada a origem biológica do adotado. 

(FONSECA, 2009) 

No Estado de São Paulo o procedimento da entrega está regulamentado pelo 

provimento CG Nº 43/2015 do Tribunal de Justiça, nele está descrito como será o tratamento 

da mãe desde o momento em que optar pela entrega até o término do processo, garantindo 

uma maior efetividade e segurança nos direitos já garantidos pelo ECA. (TJSP, 2015) 

O tema conta com avanços importantes no Brasil, uma vez que está em tramitação na 

Câmara dos Deputados um projeto de lei nº 4,640/2016 que visa assegurar a mulher o direito 

de escolher a família substituta no momento que ela optar pela entrega, além de criar a 

Campanha Nacional de Conscientização sobre a entrega voluntária. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016) 

Se analisarmos friamente a história vemos que as crianças e adolescentes só passaram 

a ter seus direitos reconhecidos e garantidos, após a criação do ECA. (Faraj et al. 2016) 

Entre esses direitos podemos citar o de serem criados no seio familiar, quer seja a 

família biológica ou substituta, em caso de família substituta somente em situações 

excepcionais, como está apresentado no art. 19. “É direito da criança e do adolescente ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm#art1
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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”. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

Uma matéria escrita por Natália Cancian e publicada pelo Jornal Folha de São Paulo 

no dia 25/06/2018, expõe que de janeiro de 2017 a maio deste ano foram ao menos 203 casos 

de entrega voluntária no país, sendo uma mulher a cada três dias indo até a Justiça para 

entregar o bebê para adoção, algumas após o parto e outras ainda gestantes, retrata ainda a 

matéria que esse número pode ser ainda maior, já que não foram coletados dados de todos os 

tribunais, abaixo um gráfico ilustrando a quantidade de casos por Estados. (CANCIAN, 2018) 

 

Fonte: Tribunais de Justiça e CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 

2.2 PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA: ASPECTOS JURÍDICOS 

Todas as leis deixam explícito que as mães podem optar pela entrega mesmo durante a 

gravidez, sabendo elas melhor que ninguém da sua situação psicossocial e se conseguem ou 

não cuidar do seu filho após o nascimento, dessa forma é garantido a elas o acompanhamento 

médico e psicológico durante a gestação e após o parto. (TJES, 2016)  

O procedimento é simples, bastando à mãe que tiver o desejo, se dirigir até a Vara da 

Infância de sua Comarca, grávida ou após o parto, a partir daí será direcionada pelos 

serventuários tendo todo o apoio necessário, podendo até mesmo os hospitais acionar a Vara 

da Infância, quando perceberem que aquela criança será abandonada. (CIEGLINSKI, 2017) 
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Entretanto a adoção não é imediata, a criança é levada á um abrigo, permanecendo lá 

durante o processo, e a mãe encaminhada para que seja prestado todo o apoio necessário, 

como o atendimento psicológico e aqueles descrito no art. 4º do ECA. (CANCIAN, 2018) 

Para que o direito seja assegurado de forma a garantir benefícios tanto para a mãe 

quanto para a criança, não basta somente a sua previsão em lei, se faz necessário, a interação e 

a preparação dos profissionais da área do judiciário e da saúde, e que estes estejam 

capacitados no momento do acolhimento dessas mães que manifestem o desejo da entrega 

voluntária. Esses profissionais necessitam ter uma posição neutra, de modo a não deixar que 

suas convicções venham a influenciar a mãe no momento da decisão. (DINIZ, J. S. 1994, 

apud FARAJ et al., 2016) 

Como dito anteriormente é prestado todo apoio a mãe no momento da decisão, 

inclusive a conversa para saber os motivos da entrega, após a entrevista as informações são 

passadas para o juiz, dados dos Tribunais apontam que 40% desistem da entrega durante o 

processo, sendo a maioria após receber auxilio da família ou do cônjuge, para estes casos o 

art. 19-A em seu § 8º dispõe que será a criança mantida com os genitores e serão 

acompanhados pelos serventuários da Justiça da Infância e Juventude por 180 dias. 

(CANCIAN, 2018) 

Cortez, et al. (2016) entende que o acompanhamento da mãe tem que ser desde o início 

da sua gravidez, visto que nesse momento, a vida já existe dentro do seu ventre e o amparo se 

faz necessário para garantir que a entrega ocorra com segurança, e não devido a seu estado 

puerperal.  

Para isso, os procedimentos de entrega devem ser unificados de forma a possibilitar o 

menor abalo possível para a mãe, e também contar com uma Lei de Regulamentação de 

alcance nacional, devendo ser revista alguns pontos como a possibilidade do arrependimento 

da mãe que pode se dar até o final do processo de adoção com a publicação da sentença, dado 

a sua morosidade, como explica Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional 

de Adoção do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família. (IBDFAM, 2015)  

Há algumas barreiras a serem quebradas sobre o tema, visto que, permeia pela 

sociedade alguns imaginários a respeito das atribuições destinadas aos pais, em particular a 

mãe, que vem revestida do mito do amor materno, sendo considerado algo inerente ao seu 

papel de mãe. 

Atualmente quando se fala em entrega voluntária a principal mensagem que se vem à 

mente é o abandono, entretanto seu significado é totalmente contrário a essa percepção, a 
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entrega denota uma atitude responsável que garante que a criança será amparada por outra 

família recebendo todo amor e carinho. (TJES, 2016) 

Menezes e Dias explicam que quando a mãe opta por entregar seu filho ela demonstra 

um sentimento de preocupação e carinho para com a criança, e isso é a entrega, já no 

abandono caracterizam-se os maus tratos e a falta de afeto. (MENEZES e DIAS, 2011) 

No processo da entrega, tem que se levar em conta o melhor interesse da criança, e 

posteriormente fazer um trabalho com a mãe, para mostrar o quanto ela significa pra criança 

naquele momento, pois o que um sente irá transmitir para o outro. (WILLE e MAFFEI, 2014) 

Por ser uma prática legal e segura, os agentes envolvidos deixam claro que a entrega só 

será efetivada se for uma decisão de livre espontânea vontade da mãe, ou em outros casos se 

for motivo de destituição do poder familiar. Conforme aduzido no artigo 8º do ECA, é 

incumbência do poder público promover a assistência necessária para as mães, por intermédio 

do SUS- Sistema Único de Saúde. (TJES, 2016)  

Cabe ressaltar que o ECA em seu artigo 19, garante a permanência da criança no seio 

familiar de origem ou em família extensa, assim a entrega voluntária só veio para colocar em 

prática a legislação, analisando do ponto de vista que nem sempre é possível manter a criança 

com a família original. (TJES, 2016)  

Dessa forma, só serão colocados em família substituta depois de realizadas todos os 

procedimentos de manutenção na família de origem, porém, sendo uma decisão da mãe, pode 

perfeitamente entregar seu filho, não podendo o Estado barrar essa vontade.  (TJES, 2016) 

Para que isso seja garantido, no momento da manifestação pela mãe de entregar, 

exigirá uma força tarefa de todos os envolvidos, ou seja, os serventuários das Varas da 

Infância para ter uma conversa com a mãe na intenção de colher dados de como foi instituída 

essa vontade de entregar seu filho, bem como saber se foi uma decisão espontânea sem 

interferência de terceiros, e também saber se foram feitas todas as tentativas de manutenção 

na família originária conforme aduz o ECA. (TJES, 2016)  

Após a efetivação da entrega a mãe perde o poder familiar sobre a criança, passando 

esta a ficar sob-responsabilidade do Estado, cabendo ao poder judiciário realizar todos os 

procedimentos de colocação dessa criança em outra família, (TJES, 2016)  

As famílias são todas cadastradas no processo de adoção, sendo obrigatória passar por 

visitas de assistentes sociais, cursos preparatórios, tudo como meio de garantir que a criança 

seja colocada em uma família que vai dar todo o afeto, carinho e cuidado que eles necessitam. 

(TJES, 2016) 
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A entrega voluntária pode ser usada com intuito de minimizar o abandono, o aborto e 

as adoções irregulares, que hoje em nosso ordenamento jurídico podem constituir em crime, 

ademais, quando se fala de adoção irregular, as famílias que recebem essas crianças sem a 

assistência da lei, por desconhecimento não sabem que a mãe poderá requerer a criança a 

qualquer tempo, mesmo que a entrega tenha sido espontânea, assim qualquer procedimento 

nesse sentido deve ser feito nos trâmites legais, somente pela lei é que se garante a 

irrevogabilidade do ato. (TJES, 2016) 

De acordo com a psicóloga Fernanda, muitas entregas não são efetivadas por conta de 

desconhecimento do seu direito, seguido de discriminações, dessa forma a mãe acaba criando 

a criança sem demonstrar afeto e carinho, concorrendo para sua própria infelicidade em não se 

ver realizada, pois foi obrigada a exercer algo que não queria. (RODRIGUES, 2017) 

Conforme redação do art. 19-A manifestada à intenção da mãe ou de ambos os 

genitores, essa vontade tem que ser declarada em audiência nos moldes do § 1º do art. 166 

ambos do ECA, somente a partir daí que o poder familiar é extinto e a criança será 

encaminhada para adoção. (CANCIAN, 2018) 

2.3 MÃES DOADORAS 

Uma das características marcantes das mães doadoras é a sua idade, que na maioria são 

mulheres jovens, solteiras e de formação escolar incompleta, que não tem trabalho fixo e sem 

o apoio familiar. Dessa forma, as questões socioeconômicas têm se transformado em um dos 

principais fatores para que aconteça a entrega, entretanto, a entrega não ocorre somente nas 

classes necessitadas, porém, a miséria é um quesito que tem grande influência na decisão, não 

podendo esquecer as questões psicossociais e culturais. (MENEZES, 2007) 

Importante deixar claro que, apesar de ser a mãe que procura a Justiça para expor seu 

desejo de entrega, seja por falta de apoio ou desconhecimento do pai do bebê, já existe casos 

onde Tribunais relatam que ambos os genitores procuram assistência para entregar o bebê, 

“corroborando ainda mais para a queda do mito do amor materno”. (CANCIAN, 2018) 

O que se vê atualmente é que a sociedade atribui o termo “mãe desnaturada”, àquelas 

mães que por algum motivo não conseguiram criar um vínculo com seu filho e não 

permaneceram com ele, seja por motivo de abandono ou porque o entregaram para adoção. 

Isso se dá por falta de conhecimento e compreensão acerca da mãe que toma essa atitude sem 

levar em conta quais os motivos que a levaram a essa decisão. (MENEZES, 2007) 

O que acontece é que ao se deparar com uma mãe que entrega seu filho em adoção, a 

sociedade não compreende essa atitude, principalmente quando se trata de um recém-nascido, 
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essa ideia se perpetua pelo fato de estar arraigado na sociedade o conceito de que a 

maternidade é algo intrínseco a mulher. Assim toda mãe que optar pela entrega precisa levar 

em consideração as consequências desse ato, na maioria dos casos para que ela consiga 

efetivar a entrega, terá que sustentar sua decisão perante a sociedade e os profissionais que 

estarão envolvidos no caso. (MARTINS et al., 2015) 

2.3.1 Motivos Para Entrega: Aspectos Sociais 

Menezes e Dias (2011) relatam que essas mães encontraram dificuldades na sua 

criação como filha, o que veio a desencadear problemas psíquicos na sua construção como 

mãe, e devido a essa infantilidade e essa permanência como filha, mesmo após a vida adulta, 

impossibilitam de assumir a criação de seu filho sozinha. E após a entrega, se sentem sem 

aquela obrigação de criar um filho, pois não assegurariam a sua criação em condições ideais, e 

que estão bem melhor com outra família do que estariam com elas.   

Motta (2001) concorda com esses elementos que impulsionam a tomada de decisão, 

porém, alerta que além da questão econômica a mãe é carente de afeto materno, ou seja, ela 

não foi amada como filha pela sua mãe, assim fatalmente ela enfrentará dificuldades com seu 

filho. Sua construção psíquica e moral foram precárias sendo inconstante. 

Entretanto essa não é a justificativa usada por todas as mães que optam por entregar 

seu filho, embora a questão econômica seja relevante, ela sozinha não basta para justificar a 

entrega, até porque a mãe após a entrega, sofre por ter se separado do seu filho e por não 

poder criá-lo. A autora pontua que as mães usam esse argumento social para que a sua decisão 

seja acatada e, ao mesmo tempo, seja justificável. (MENEZES e DIAS, 2011) 

É preciso ter um cuidado especial com essas mães após entrega, pois elas desenvolvem 

um processo de luto movido pela perda do filho e causado pelo arrependimento e a amargura 

após o ato praticado, passando por várias fases desenvolvendo sérios problemas psíquicos, 

como desânimo, enfraquecimento, falta de motivação para viver, etc., e esse sofrimento não é 

tolerado pela sociedade, porquanto se entende que ela se propôs entregar seu filho, logo não 

tem o direito de sofrer por ele. (MOTTA, 2001) 

Para a psicóloga Fernanda Massatelli Rodrigues, trabalhadora da assistência social, 

mãe por adoção, por opção, informa que são inúmeros os motivos que ensejam a entrega, por 

exemplo, uma gravidez decorrente de estupro, falta do apoio do companheiro e da família, 

condição financeira desfavorável e o simples desejo de não querer ter engravidado. Entretanto 

pontua que não se pode determinar com exatidão serem esses os motivos de todas as mães, 

cada mãe tem uma história com seus contratempos, problemas e também seus projetos e 



23 
 

sonhos, que a partir delas nascem suas escolhas que derivam de todas essas questões 

elencadas. (RODRIGUES, 2017). 

Para Cortez et al. (2016) os filhos advindos de adultério, famílias que contam com 

número elevado de filhos, imperícia para exercer a maternidade, são também motivos que 

levam a prática da entrega. Esclarece que, quando uma mãe entrega um filho, não está 

revelando sua incompetência para criá-lo, e sim pode estar ocorrendo alguma situação que 

impossibilita a sua realização naquele momento. 

Explica também que os motivos apontados pelas mães que entregam, nem sempre 

revelam o que ela queria de fato, em muitos casos o que reflete é a ausência de alternativa, 

contribuindo para um ato que vai além de seus anseios. 

Na visão dos profissionais que trabalham nessa área, o problema diz respeito à falta de 

políticas públicas, em seus relatos, no momento da decisão são presenciados fatores, como 

dependência química, problemas mentais, prostituição, entre outros. (FARAJ et al., 2016), 

Motta (2001), por sua vez relaciona a entrega com o abandono da mãe, cita aquelas 

que foram abandonadas durante a gravidez, trazendo a tona o problema que essa mãe terá para 

vencer todos os obstáculos que surgirão durante a sua vida. A falta de auxílio, seja moral, 

afetivo ou econômico, para ajudá-la a triunfar sobre os sofrimentos e os impactos que foram 

causados, impossibilitam uma aproximação positiva com a criança na qual ela considera 

causadora de todos esses problemas.   

São inúmeros os motivos para justificar a entrega, o certo é que a mulher que decide 

voluntariamente entregar seu filho em adoção alegando razões pessoais, encontra forte 

resistência na aceitação dessa prática, isso devido a doutrinas tradicionais existentes, que não 

permitem que ela venha abrir mão do poder familiar a ela estabelecido, e entendem que essa 

função não pode ser abdicada dessa forma, assim consequentemente é julgada e constrangida 

perante a sociedade. (SOUSA, 2017), 

Gonçalves (1994) concorda com esse posicionamento acrescentando que além das 

críticas e da discriminação, também pode ocorrer o arrependimento desse ato. Pontua que essa 

entrega não é fácil e acima de tudo muito penosa. Mesmo passando por todas essas questões 

que foram elencadas acima, a entrega se torna dificultosa por conta da dúvida que aparece, 

por exemplo, se o certo seria ficar com a criança e criá-la sem condições, ou entregá-la para 

uma família que tem as condições necessárias para assumir esse compromisso atendendo ao 

bem estar da criança, não sabendo ao final qual dessas atitudes é a melhor forma de 

demonstrar o amor que ela sente. 
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Na maioria dos casos as mães ficam sem alternativa, ainda que a entrega seja 

considerada como voluntária, para elas se tornam a única opção frente aos problemas 

socioeconômicos que enfrentam. (MARTINS et al., 2015) 

É sabido que existem muitas questões por trás da decisão de entregar, temos que levar 

em consideração sua história de vida, muitas dessas mães já foram abandonadas primeiro, 

pelo fato de serem sujeitadas a viver uma vida sem nenhum recurso financeiro e sob 

violência, entendem que doar seus filhos seria o melhor a fazer tanto para elas, quanto para a 

criança. No decorrer da sua vida são bombardeadas de situações que vão mostrando a sua 

dura realidade social, que para elas é impossível mudar, de forma a não ter perspectivas de dar 

uma boa vida para seus filhos, o que vem a confirmar que o melhor a ser feito é assumir que 

não terão condições de criá-los, visto que suas necessidades básicas não são atendidas pelo 

Estado, não possuem direitos enquanto cidadãs. (MENEZES, 2007) 

 O que se mostra atualmente é que quando as mães decidem entregar seus filhos, isso 

pode significar para elas um sentimento de impotência em criar seus filhos, aquele amor que 

ela desejava restou-se fracassado. (MOTTA, 2001) 

 Entretanto existem duas vertentes quando se trata de assumir a criação de um filho, de 

um lado há aquelas mães que não possuem o desejo de criar e, do outro, aquelas que amam, 

mas admitem que não provem de nenhum recurso para criá-lo, porém fazem de tudo para dar 

o melhor para o bebê, entendendo que a melhor forma de demonstrar esse esforço é 

entregando para quem dispõe além de recursos financeiros, pode oferecer afeto, carinho e 

amor. (MENEZES, 2007) 

 O que pode dificultar essa entrega é que em muitos casos, essas mães são seduzidas e 

“vistas”, ou seja, dispende uma falsa preocupação com a mãe, mas na verdade estão pensando 

no bem estar da criança e todo aquele discurso que a mulher tem o instinto materno intrínseco 

a ela é esquecido, chegando até a serem induzidas a entregar a criança em sinal de 

demonstração de amor. Acontece que essas mesmas mães que são seduzidas, após a entrega 

são crucificadas. (WILLE E MAFFEI, 2014) 

Para muitos a mãe doadora é isenta de culpa, ressalvando que tem pais que não 

possuem habilidades para conviver com crianças por não aceitarem os modos que terão que 

assumir enquanto pais, não que eles sejam más pessoas, apenas que não possuem a qualidade 

para manter uma família. (MENEZES, 2007) 

Por conta de todas as dificuldades já expostas, na maioria das vezes a mãe desiste de 

entregar seu filho e acaba o criando sem o amor e o afeto necessário, desencadeando outras 

situações que irá afetar não só a ela mesma, como a própria criança. (RODRIGUES, 2017) 
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 Menezes e Dias (2011) entendem que a entrega para adoção é um ato de amor da mãe 

para com a criança, uma vez que ela está pensando no bem estar do bebê, visto sua 

impossibilidade de criá-lo. Por outro lado, por sofrer pressões da sociedade e dos profissionais 

para permanecer com a criança que está rejeitando, ela poderá desenvolver um sentimento 

dúbio, ora demonstra apego, ora rejeita e isso pode prejudicar mais a criança do que a própria 

doação.  

Dessa forma, percebe-se que não há apenas um motivo relevante para o desejo de 

entregar o bebê em adoção, existem muitas situações enfrentadas pelas mães, que 

impulsionam diretamente essa decisão. (MARTINS et al., 2015) 

 Assim as características da entrega são específicas e pessoais, com circunstâncias 

motivadoras próprias que dizem respeito ao momento que cada mãe está passando. 

(MENEZES e DIAS, 2011) 

 Porém, se torna uma decisão difícil porque as consequências do ato são irreversíveis e 

a mãe terá que conviver com isso pelo resto da sua vida. (MOTTA, 2001) 

2.3.2 Incongruência do Estado frente ao direito garantido da mãe 

Embora tenha previsão legal no art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, essa entrega não é tão simples quanto parece, a questão socioeconômica não é aceita 

como motivo para que a mãe entregue seu filho em adoção como aduz o art. 23 do ECA, 

apesar de ser uma das principais causas motivadoras do abandono neonatal no país. 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 

para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar.  

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 

medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual 

deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 

§ 1o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 

criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 

obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e 

promoção. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 2o A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder 

familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de 

reclusão, contra o próprio filho ou filha. (Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014) 

Ocorre que na prática, mesmo não sendo causa de destituição acaba sendo motivo para 

o impedimento da manutenção do poder familiar, basta analisar os casos em que os pais estão 

desempregados ou aqueles que não têm moradia, as crianças são enviadas as unidades de 

acolhimento e lá permanecendo por um tempo prolongado. (AMIN, et al., 2018) 

Fonseca (2012) relata em sua obra que existem muitas ações visando à substituição ou 

a destituição do poder familiar, sendo conduzida de forma desacertada, na maioria dos casos 
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por falta de entendimento tanto do poder público quanto das comunidades, uma vez que, essas 

ações são fundadas nos casos de pobreza familiar. (FONSECA, 2012) 

Acontece que na hora da decisão, se o poder público não levar em consideração as 

consequências e a história de vida dessas mães, as consequências serão drásticas, poderá 

desencadear problemas desastrosos, como o aumento de violências contra as crianças por 

parte da mãe, chegando ao abandono, criação das crianças nas ruas e o infanticídio. (MOTTA, 

2001)  

O que ocorre, é que as mães se antecipam à decisão do Estado, ou seja, antes que seus 

filhos sejam retirados do seu convívio, por conta da situação em que vivem, principalmente 

por não proverem o sustento adequado a eles, elas os entregam ao cuidado do mesmo. 

Evidente que a falta de condições materiais não constituem um motivo para a destituição do 

poder familiar, não é assim que tem ocorrido na prática. Mesmo nessa situação os pais têm o 

direito de exercer o pátrio poder sobre seus filhos e consequentemente os filhos de 

permanecerem no seio familiar de origem, entretanto a criança goza de direitos fundamentais 

inerentes a dignidade humana, o que está perfeitamente sendo negligenciada pela miséria que 

as famílias se encontram e perante a omissão não só da sociedade como do próprio Estado. 

(WILLE e MAFFEI, 2014)  

O que tem que ser levado como premissa é que, mesmo após a gravidez, a mãe nem o 

pai são obrigados a desenvolver a maternidade e a paternidade, pois tem o direito de não 

permanecer com a criança, seja por condição financeira ou de simplesmente não possuir o 

desejo de exercer a maternidade, direito esse positivado em lei. (TJES, 2016) 

Muito embora o art. 23 do ECA, tenha previsto que a falta de carência não é motivo 

para perda ou suspensão do poder familiar, visto que cabe ao estado suprir essa falta, dando 

condições mínimas de sobrevivência, pois bem, quando sua família não tem recursos para 

prover seu sustento, ou em muitos casos vivendo em uma situação de miséria, está colocando 

a situação do menor em risco, podendo pegar uma doença, muitas vezes passando fome, e 

nesse caso tem se a suspensão ou até mesmo a perda do poder familiar. (FILHO, 2013) 

 Acontece que em muitos casos, a família não consegue se reestruturar para ter seu 

filho de volta, e a criança passa um tempo acolhida e depois volta para os pais e vice versa, o 

que temos é que a pobreza não é causa para a perda do poder familiar, mas, sua consequência. 

(DIAS, 2016) 

Podemos explicar essa polêmica envolvendo a pobreza, como sendo uma sucessão, 

geralmente ininterrupta e infinita, de acontecimentos, a partir desse conceito pode conjecturar 

que à pobreza se tornaria a porta de entrada para outras situações, como a falta de educação e 
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com essa falta gera a ignorância e consequentemente, teremos a pobreza novamente. 

(FONSECA, 2012)  

O art. 1638 prevê a perda do poder familiar pelo abandono, entretanto não conceitua o 

que seria abandono, dessa forma a Constituição Federal no art. 227 § 1º tentou remediar essa 

falta de conceito, impondo ao estado o dever de criar programas sociais a fim de prover à 

assistência as famílias necessitadas, para que a criança não seja retirada da sua família. 

(FILHO, 2013) 

Com a vigência do ECA quando o pai ou a mãe deseja entregar o filho sob a alegação 

de que não tem condições de mantê-lo, não será aceito, visto que a criança será colocada em 

programas oficial de auxílio. (AMIN, et al., 2018) 

O que podemos concluir é que, o Estado estabelece a regra que a pobreza não é motivo 

para suspender ou destituir o poder familiar, mas o que temos na prática é que crianças estão 

sendo acolhidas fundadas em questões decorrentes da carência material da família. 

Na questão da entrega voluntária de bebês, podemos perceber claramente uma 

negligência estatal no que consiste em divulgar e fomentar a prática, além de enfatizar que a 

entrega não é crime, e simultaneamente aplicar o disposto no ECA em relação aos cuidados 

com as mães, ou seja, existe a lei, mas não é divulgada para a sociedade, chegando-se a essa 

conclusão com base tanto na falta de material didático tratado no tema, quanto na falta de 

ocorrências do caso, na cidade de Nova Odessa e Americana, nunca houve casos de entrega, 

conforme relato da assistente social do Fórum de Americana, Mirian. 

2.4 MÃES ABANDONADAS 

Para Weber (2000), uma característica das mães que optam por tomar essa decisão, em 

sua maioria são as que vivem nas situações de fragilidade econômica e social, elas foram 

esquecidas pela sociedade, e fazem parte de uma grande massa que não tem acesso às 

questões socioculturais disponíveis e por conta disso não creem que sua vida irá melhorar 

assim, de um modo geral, tomam essa decisão porque um dia, foram abandonadas. 

 O que acontece é que em muitos casos não se tem a preocupação com a mãe, leva-se 

em conta somente o melhor interesse da criança, alegando que a mãe já é “adulta”, consegue 

se cuidar sozinha, pois sua decisão partiu do livre arbítrio que lhe é garantido. (MOTTA, 

2001)  

 Essas mulheres sofrem por conta da sua condição financeira que, via de regra, não tem 

nenhuma, passaram a vida toda privadas de uma educação decente, saúde, moradia, não 

tiveram suas necessidades básicas atendidas, são mulheres que foram excluídas da sociedade, 
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foram esquecidas pelo poder público e, quando optam pela entrega, sofrem forte abuso por 

parte da própria equipe médica após o nascimento da criança, não é levado em consideração 

que essas mães sofreram até o momento e que sua situação se agrava ainda mais com esse 

posicionamento. Em geral são mães que sofrem por serem submetidas a uma condição de vida 

degradante e que encontram impedimentos para oferecer o que nunca receberam. (MENEZES 

2007)  

Motta (2001) diz que as mães após entregarem seus filhos são esquecidas, dado à 

dificuldade de materiais que abordam o tema, não só depois de efetivada a entrega como o 

que a motivou tomar a decisão; antes de julgar precisam saber quais os motivos e as 

circunstâncias que as levaram a doar o filho e como vivem após a doação. 

 O fator contribuinte para esse desprezo é a mancha causada pelos mitos sociais 

conjuntamente com a falta de empatia da população corroborando para o desinteresse em 

relação a essas mulheres.  

Aqueles que criticam, não sabem o real motivo que a levou a tomar essa decisão, e 

também não estão nem um pouco interessados em se aproximar e tentar compreender essa 

mãe, assim além ter que lidar com o desprezo, ainda tem a culpa que ela carrega por ter 

abandonado seu filho. (MOTTA, 2001) 

2.4.1 Cuidados para com a mãe que decide entregar seu filho, antes e após a entrega: 

aspectos psicológicos. 

A decisão de entrega do filho em adoção deve ser muito bem discutida entre os 

profissionais que atuam na área, em conjunto com a mãe que vai tomar a decisão, devido aos 

efeitos que tal ato pode gerar. O acompanhamento da mãe pelos profissionais é 

imprescindível, nesse momento o que ela mais necessita é de auxílio, julgar e discriminar só 

irá fazer mal tanto para ela quanto para a criança, além de dificultar a relação entre eles, 

afetará também outras mães que optarem por participar do programa. (MOTTA, 2001) 

De acordo com o art. 13 do ECA, a mãe deverá ser atendida com uma atenção especial, 

recebendo toda orientação necessária, sua acolhida deve ser isenta e livre de julgamentos e 

preconceitos, essa garantia tem que ser mantida no intuito de ajudar a mãe na sua escolha para 

que se torne uma entrega voluntária e não obrigada. Dessa forma, todos os profissionais 

devem estar preparados para receber esses casos, para assim com essa atitude tentar prevenir 

os casos de aborto, infanticídios, abandonos de bebês e adoções irregulares que são comuns 

na atualidade. (TJES, 2016) 
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É necessário esse acompanhamento e esse cuidado, porque a entrega sem contar com o 

devido preparo poderá gerar nas mães graves problemas mentais e físicos, gerando 

comportamentos que podem afetar o próprio processo adotivo, além de gerar danos na 

criança. (MOTTA, 2001)  

Ainda não pode deixar de ser levado em consideração que a mãe ao realizar a entrega, 

na maioria dos casos, está em um estado puerperal e em decorrência desse estado os 

sentimentos da mãe estão todos evidentes, gerando muitas vezes uma depressão pós-parto. 

Para que essa decisão não decorra por esse motivo, há necessidade da mãe ser acompanhada 

por profissionais antes e após a entrega. (OLIVEIRA, 2016) 

Estudos apontam que as mães que entregam o filho, têm em seu pensamento que a 

entrega irá resolver seu problema e sua vida recomeçará a partir daquele momento, podendo 

formar uma nova família, com isso será suprido aquele sentimento em relação ao filho doado 

e logo ela irá esquecer o que aconteceu. (MARTINS et al., 2015) 

Até mesmo os profissionais que atuam com essas mães tem o mesmo pensamento, 

permeando a ideia de que elas não necessitam de nenhum tratamento após a entrega, pois logo 

elas estarão recuperadas. (OLIVEIRA e KRUEL, 2012) 

Na lei 12010/2009 que é a lei da Adoção em seu artigo 8º, § 4º, garante o cuidado que 

se deve ter com a gestante e a mãe, ou seja, durante o período pré-natal e o pós-natal, com 

isso a lei abarcou não somente as mães que querem ficar com seus filhos, como também 

aquelas que manifestem o desejo pela entrega, serão prestadas além dos cuidados médicos 

existentes, a assistência psicológica, com a intenção de se prevenir os problemas 

desenvolvidos no estado puerperal. Dessa forma é de suma importância essa preocupação, 

mesmo que durante a gravidez a mãe não opte pela entrega, porém se ela optar vai poder 

passar toda a sua gravidez sendo assistida e acompanhada por profissionais que irá ajudar na 

sua decisão, garantindo que a entrega causará o menor dano possível, sendo diferente daquela 

mãe que faz a escolha sozinha. (WILLE e MAFFEI, 2014) 

 Essas mães entregam mais de um filho, geralmente por encontrar em seus caminhos 

profissionais despreparados, que não dispendem atenção necessária, ou seja, não 

individualizam o caso, não se atém para a condição daquelas mulheres que estão ali, que em 

geral são pessoas que vivem em um grupo de risco, precisam de ajuda para tomar medidas 

adequadas a sua realidade. (GONÇALVES, 1994) 

Como foi dito, após a entrega, a mãe passa a sofrer as consequências de seu ato, a 

partir daí muitas desenvolvem uma rejeição própria, passando a desenvolver um processo de 

luto, devido à perda que acabou de sofrer, passa a necessitar da empatia e dos cuidados 
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daqueles que o cercam, porém, é necessário passar por essa fase, ela precisa descobrir o que 

aquele filho entregue significa para ela, e a partir daí, possa retomar o controle da sua vida. 

(MOTTA, 2001) 

Entretanto, esse luto não é permitido, o que agrava ainda mais a dor sentida por essas 

mulheres, muitas são caladas por conta da vergonha e do medo de serem julgadas pelo seu 

ato, agem de forma a negar esse luto, ou seja, negam a dor que estão sentindo, demonstrando 

ainda mais a necessidade de um acompanhamento por parte das instituições que estão tratando 

do caso, para fazer com que essa mãe compartilhe a sua experiência, a sua dor para que os 

profissionais possam orientá-la. Dessa forma, tentam suprir essa falta engravidando de novo, 

o que não faz bem tanto para a mãe quanto para o filho, para que o luto possa surtir um efeito 

benéfico é preciso vivenciá-lo. (OLIVEIRA, 2016) 

O fato da mãe não ter sua dor reconhecida pela sociedade, não ter o apoio necessário 

da sua família e do seu companheiro, traz um sentimento de que ela não pode sofrer pelo seu 

ato praticado, e isso retarda ainda mais a fase de luto, ela não tem com quem conversar, não 

pode expressar sua dor, raiva, deixando de ser trabalhada essa perda e esse luto. (MOTTA, 

2001) 

Essas mães não esquecem logo essa criança nem mesmo o que elas passaram durante a 

fase da decisão, como apontam alguns profissionais, corroborando Motta, 2001, e esses 

aspectos são facilmente encontrados nos casos de entregas e abandonos. (OLIVEIRA, 2016) 

Motta (2001) relata que essas mães após a entrega, não são atendidas como deveriam, 

não há um estudo para que se possa saber o que de fato levou a tomar essa decisão, somente 

há o julgamento, mas poucos querem de fato se aprofundar nesse mundo individual com a 

intenção de ajudar. 

Fazendo-se necessário um acompanhamento não só para ajudar a mãe, como também 

para desmistificar essa ideia de que a mãe que entrega é uma péssima mãe, tem que procurar 

saber o que realmente acontece naquele momento, para assim não deixar que os mitos 

existentes na sociedade venham influenciar no processo. (OLIVEIRA, 2016) 

O que se vê atualmente é que em um processo de adoção o que se prioriza é o melhor 

interesse da criança, deixando de dar a devida importância para a mãe biológica, esquecem de 

que é a partir dela que tudo começa, e se tiver um cuidado com ela estará diretamente 

cuidando do futuro da criança. (MOTTA, 2001) 
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2.5 ABANDONO: CRIME 

O termo abandono pode ser visto de várias formas, como por exemplo, quando se fala 

que alguém abandonou um carro, uma casa etc., traz a impressão de desprezo de falta de 

cuidado, e é muito comum fazer essa associação com aquelas mães que abandonam seus 

filhos. O que se tem é que o abandono de crianças é tão antigo quanto à própria existência 

humana. (GONÇALVES, 1994) 

Em nosso Código Penal Brasileiro, temos elencados os tipos de abandono. Está 

previsto no art. 133 o abandono de incapaz, relacionado aqueles que abandonam pessoas que 

estão sob seus cuidados, guarda, vigilância e autoridade, e por algum motivo é incapaz de se 

defender dos riscos do abandono, nesse caso abandonar significa deixar em algum lugar sem 

dar a devida assistência. O abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, em seu 

art. 134. O abandono material exposto no art. 244, que consiste em deixar de prover a 

subsistência do cônjuge, ascendente inválido ou maior de 60 anos e filho menor de 18 anos ou 

inapto para o trabalho. E também o abandono intelectual, expresso no art. 246, que consiste 

em deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. (BRASIL, 

1940) 

Assim o abandono de bebê é crime previsto no art. 134 do Código Penal, com pena 

prevista de detenção de 1 a 3 anos, caso resulte em morte, a pena aumenta para 2 a 6 anos.  

Como dito anteriormente, o abandono não pode jamais ser confundido com o instituto 

da entrega voluntária e o parto anônimo, estes são mecanismos que visam o melhor interesse 

da criança, e aquele consiste em um crime, fazendo tal associação estará prejudicando não só 

a mãe como a criança que foi entregue, é um termo revestido de preconceito, e a criança 

carregará consigo o sentimento de que foi rejeitado e abandonado. (MOTTA, 2001) 

2.5.1 História do Abandono no Brasil 

Como o abandono é um caso antigo, foram instituídos vários meios de acolher essas 

crianças abandonadas, a adoção é um exemplo, e que ao passar dos anos teve diversos 

significados. Quando foi instituída, era para dar um pai para as crianças que não tinham, 

atualmente é tratada para dar um filho para àqueles pais que não podem ter. (WEBER, 2005) 

É comum na história do Brasil encontrar relatos de abandonos de crianças recém-

nascidas, eram deixadas em igrejas e até mesmo nas ruas. Como o abandono era muito 

recorrente foi criado como alternativa de proteção às crianças sendo criada a Roda dos 

Expostos: um artefato de madeira fixado ao muro geralmente de um local cuidado por 
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religiosos, com a face voltada para a rua que gira em um eixo perpendicular, depois de girada 

a roda tocava-se um sino para visar à freira ou o funcionário que ficava de plantão, este 

retirava a criança e encaminhava ao orfanato. (MARCILIO, 1998) 

 

Roda Dos Expostos vista por dentro e por fora 

 

Roda dos Expostos Santa Casa de Misericórdia em Salvador/BA 

Essas instituições foram criadas no Brasil ao longo do século XVIII, tendo como 

estado pioneiro o estado da Bahia no ano de 1726 na cidade de Salvador sendo seguidos por 

Rio de Janeiro em 1738 e Recife em 1789, a partir daí se espalhado por outros estados do 

país, eram mantidas pelas Santas Casas de Misericórdia, e essa assistência tinha como caráter 

quase que exclusivo o de misericórdia ou caridade cristã, se tornando referencia à entrega de 

crianças na intenção de resolver o problema social do abandono. (MARTINS et al., 2015) 

Todas as Rodas dos Expostos funcionavam em estado precário, sem verba, em locais 

insalubres e improvisados, assim, as Santas Casas não conseguiram se sustentar por conta 

própria por muito tempo e entraram na dependência financeira dos governos, os quais 

passaram a ditar as regras de funcionamento, impondo políticas e tomadas de decisões. 

(MARCÍLIO, 1998) 
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Dessa forma, quem desejasse abandonar seu filho nesses lugares o fazia sem se 

identificar, pois tinha um sino na entrada que a pessoa tocava para avisar que estava deixando 

uma criança e saía do local sem se apresentar, esse modelo durou até o ano de 1950 quando 

foram extintas no nosso país, entretanto até essa época era a única forma de proteção às 

crianças abandonadas. (WEBER, 2000) 

No Brasil colonial apenas uma minoria de crianças abandonadas eram cuidadas por 

instituições especiais, a grande maioria eram amparadas em casas de famílias ou morria 

desamparadas. (MARCÍLIO, 1998) 

Durante todo o tempo houve inúmeros casos de abandonos e por conta da mãe não se 

identificar esta também não era responsabilizada, até o século XIX não havia diferença entre 

entrega e abandono, somente com o advento do Código Penal Brasileiro em 1940 que o 

abandono passou a ser criminalizado. (MARTINS et al., 2015) 

Nos seus primórdios a Roda dos Expostos era dedicada ao cuidado dos bebês 

abandonados e se estendiam até os três anos de idade, período que era tratado de “criação”, 

sendo alimentadas por amas de leite, mulheres que recebiam uma quantia em dinheiro para 

cuidar das crianças. E em 1844 nasceu a primeira casa dos expostos onde ficavam os bebês 

até serem entregues às amas. Após os três anos e até os sete anos, período chamado de 

“educação” as crianças eram devolvidas a casa dos expostos e essas buscavam formas de 

inseri-las em casas de famílias ou de criá-las. (MARCÍLIO, 1998). 

O abandono ocorria nas diversas classes sociais e por diversos motivos, dentre eles 

razões de ordem moral, econômica e jurídica, porém, de longe a questão econômica foi a 

maior causa. (GONÇALVES, 1994) 

Na época eram permitidas e incentivadas às pessoas que quisessem abandonar seus 

filhos o fizessem nas Rodas ou em lugares públicos, para que as crianças fossem facilmente 

encontradas e salvas, somente era proibido abandonar ou expor crianças menores de 5 anos 

em lugares ermos, sob pena de prisão e multa. (MARCILIO, 1998) 

Hoje em dia não existem as Rodas, entretanto, há as instituições de abrigo de crianças, 

que na verdade é um modelo bonito da Roda dos Expostos, em sentido contrário do que 

determina o ECA, quando expõe “Toda criança tem o direito a convivência familiar e 

comunitária”. (WEBER, 2000) 

A última Roda dos Expostos a ser fechada no país foi a de são Paulo em 03 de outubro 

de 1951, porém, a pratica não foi cessada, a Santa Casa ainda continuou recebendo crianças 

abandonadas por mais um tempo. No Brasil foram localizadas quinze rodas dos Expostos, 
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porém, esse número foi considerado insuficiente para a busca do resultado proposto na sua 

criação. (MARCÍLIO,1998) 

No momento da criação da Roda dos Expostos usava-se o argumento de que abandonar 

a criança nesses locais seria a melhor alternativa frente ao infanticídio, entretanto, era dito que 

a Roda era um infanticídio em longo prazo, visto que, a maioria das crianças morria. 

(WEBER, 2000) 

O que se pode dizer é que a Roda dos Expostos sempre pretendeu dar um destino às 

crianças abandonadas, sempre buscando a colocação em casas de famílias, no caso de não 

conseguir, preparando-os para se responsabilizar pela sua própria vida, por meio de cursos 

profissionalizantes. (MARCÍLIO, 1998) 

O que se pode notar é que com a Nova Lei Nacional de Adoção em 2009, sendo 

incorporadas ao ECA, as crianças passaram a ser detentoras de direitos que antes não 

possuíam, como já foi discorrido nos capítulos anteriores. (MARTINS et al., 2015) 

Atualmente no Brasil a maioria dos casos de abandonos, tanto por negligência ou nas 

ruas e instituições ocorrem nas classes que vivem em um contexto de pobreza. Assim como 

na entrega voluntária, no abandono as mães são movidas pelos mesmos motivos, em geral, já 

foram abandonadas pelo Estado, vivem sem situações degradantes que não tem acesso a 

políticas públicas sendo dessa forma tomadas pelo desespero de não saber como criar os 

filhos. (WEBER, 2000) 

Para Motta (2001), o abandono não consiste somente em deixar de prover a assistência 

material fora do lar, mas considera também a negligência dolosa na criação, na educação e na 

sua moralidade. Por conta disso é englobado no conceito àquelas crianças que embora tenham 

pais ou responsáveis, porém, estes se encontram inapto ou incapacitado de garantir o 

cumprimento dos direitos fundamentais para sua existência como ser humano.  (MOTTA, 

2001) 

Existe uma grande ligação do abandono ou a entrega voluntária no Brasil com o 

Aborto, isto pelo fato de ser ilegal, sendo permitido somente em casos específicos, das 

situações já comentadas, muito embora a entrega seja permitida, há falta de informação e de 

políticas públicas voltadas ao tema. Tem que fazer uma reflexão no sentido de tentar entender 

o que faz mãe a abandonar seu filho em algum lugar, e não o entrega diretamente a Vara da 

Infância e da Juventude, necessita de um olhar especial, pode ser que não o fazem por medo 

de como serão tratadas pela Justiça e também pela falta de conhecimento. (OLIVEIRA, 2016) 
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2.5.2 Destituição do Poder Familiar  

A expressão que era utilizada no Estatuto já havia sido afastada pelo código Civil de 

2002, entretanto, foi ano de 2009, que foram modificados e atualizados os artigos do ECA, 

sendo o “Pátrio Poder” substituído por Poder Familiar, através da Lei nº 12.010, de 2009, e 

que na visão de Carlos Roberto Gonçalves não é o mais adequado por conta de ainda se voltar 

ao “poder”, sendo que deveria utilizar uma expressão que se voltasse para o interesse do 

indivíduo e não na coação que denota o termo poder. (GONÇALVES, 2017) 

O Código de Menores de 1979, tratava a miséria e a pobreza dos genitores como um 

motivo para qualificar o filho em situação irregular, autorizando assim a destituição do poder 

familiar, agora com a vigência do ECA esses critérios deixaram de existir, conforme art. 23 

não são requisitos não poderá ensejar a perda ou destituição do poder familiar, porém poderá 

ser causa de uma “interrupção”, sendo garantida o princípio da prevalência da família natural 

disposto no art. 100, inciso X. (AMIN, et al., 2018) 

Com o advento do ECA o filho passou de objeto de poder para sujeito de direito, ou 

seja, alguém que precisa de proteção, dessa forma, impôs aos pais um direito-dever no qual 

eles deveriam proteger seus filhos até completarem a idade adulta. Disposto no Código Civil 

dos artigos 1630 a 1638, expondo o direito a convivência familiar, a perda e a suspensão do 

poder familiar. (DIAS, 2016) 

Esse poder familiar traz a questão de dever, porque deriva sempre de uma obrigação 

legal (múnus), com redação exposta no art. 21 do ECA. (FONSECA, 2012) 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 

mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o 

direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para 

a solução da divergência. 

Com isso trouxe a responsabilidade aos pais quanto à criação e educação dos filhos, 

competindo a eles tornar seus filhos um sujeito útil à sociedade, sendo sua participação 

fundamental na criação da criança. (VENOSA, 2014) 

Importante ressaltar que esse poder é irrenunciável, intransferível, inalienável e 

imprescritível, sendo exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, dessa forma 

são responsáveis pelos atos dos filhos enquanto menores, tratando de responsabilidade 

objetiva por ato de terceiro. (DIAS, 2016) 

Dessa forma, na hipótese de falha nesse dever, responde aquele que deu causa na 

ordem civil e penal, respondendo pelos crimes de abandono material, moral e intelectual 

disposto nos artigos 224 a 246 do Código Penal. (VENOSA, 2014) 
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Maria Helena Diniz conceitua o poder familiar como sendo: 

Um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não 

emancipado, exercido em igualdade de condições, por ambos os pais, para que 

possam desempenhar os encargos que a norma jurídica os impõe, tendo em vista o 

interesse e a proteção do filho. (DINIZ, 2014, p. 617) 

Assim como o ECA prevê sempre o melhor interesse da criança, o Código Civil 

também resguardou essa premissa em seus artigos 1635 combinado com 1638 prevendo que 

poderá ser suspenso ou até excluído o poder familiar quando quem detém o direito está 

mantendo uma conduta que possa trazer prejuízo ao filho, resguardando a integridade física e 

psíquica dos menores. (DIAS, 2016) 

No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná: 

 

APELAÇÃO CÍVEL ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AÇÃO 

DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR MEDIDA EXCEPCIONAL 

NEGLIGÊNCIA DOS PAIS COMPROVADA - ABANDONO DOS MENORES 

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA PLENAMENTE ESSA DECISÃO 

- AÇÃO DE APURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DESCUMPRIMENTO 

DOS DEVERES PRÓPRIOS DO PODER FAMILIAR - PODER FAMILIAR 

DESTITUÍDO ART. 1938, C E ART. 19, ECA- MELHOR INTERESSE DOS 

MENORES - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. "(...) 

Demonstrado o estado de abandono, em que se encontravam as crianças, e que os 

pais biológicos, em virtude da falta de estrutura familiar, não tem condições de 

exercer o poder familiar com responsabilidade, sua destituição é imperativo legal." 

(TJPR 11ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 582839-3 Rel. Des. Augusto Lopes 

Cortes Acórdão n.º 13860 DJ 1/08/2009) 1. (Apelação Cível nº 699555-5, de Castro, 

12ª Câmara Cível, julgamento 17.1.2010. Relator: Des. Costa Barros. Grifo nosso). 

 

Importante recordar que o artigo 24 do ECA, determina que a destituição do poder 

familiar só poderá ser aplicada por meio de uma decisão judicial, podendo ter início pelo 

Ministério Público. (FONSECA, 2012) 

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em 

procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na 

hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o 

art. 22. 

Como já foi dito o art. 155 do ECA e o art. 1635 do CC prevê os casos de suspensão, 

perda e extinção do poder familiar, necessário fazer a diferenciação de cada item, vejamos; 

Suspensão: é a medida menos grave, visto que o poder é suspenso por um tempo, 

observado os motivos do art. 22 do ECA, ocorre que esses motivos estão dispostos de forma 

genérica, ficando a decisão de acordo com o convencimento do magistrado, pois bem, uma 

vez cessada a causa que gerou a suspensão, o poder familiar poderá ser restabelecido aos pais. 
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Extinção: ocorre quando estão previstos os casos do art. 1635 do CC, só a título de 

exemplo, vamos nos ater à maioridade civil, sendo que neste ato o jovem atinge a plena 

capacidade de responder pelos seus atos. 

Destituição: essa ao contrário da suspensão é a pena mais gravosa visto que o pai perde 

totalmente o poder sobre o filho, sempre que ocorrer o disposto no art. 1638 CC, importante 

frisar que a perda pode atingir a um dos progenitores ou a ambos, e sempre por decisão 

judicial. (VENOSA, 2014) 

Sendo assim, de acordo com o ECA em seu artigo 101, é assegurado que depois de 

decretada a perda do poder familiar, deve-se buscar sempre o restabelecimento dos laços 

familiares, ou seja, deve procurar alguém da família, os avós, os tios, etc., para que a criança 

seja reinserida na sua família natural, esgotados as buscas e não encontrando ninguém, em 

último caso, a criança será colocada em abrigo ou família substituta. (FILHO, 2013) 

Dessa forma, conclui-se que o abandono material poderá acarretar a perda do poder 

familiar desde que sejam por motivo muito grave, e depois de cumpridas as tentativas de 

assistência da família necessitada pelo estado, sempre visando o melhor interesse da criança 

como aduz o ECA. (FILHO, 2013) 
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3 CUIDADOS E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Neste capítulo buscar-se-á expor quais são os cuidados e os direitos da criança e do 

adolescente, sua previsão constitucional, sua origem histórica, chegando até os dias de hoje 

com o advento da Lei 8.069/90 ECA. 

3.1 ORIGENS HISTÓRICAS  

O advento da proteção dos direitos da criança começou em Genebra no ano de 1942 

com a Declaração dos Direitos da Criança, porém essa declaração apenas revelava uma 

preocupação de se reconhecer esses direitos, o início realmente se deu com a Declaração 

Universal de Direitos da Criança adotada pela ONU no ano de 1959. (SILVEIRA, 2011) 

Com o passar dos anos, vários dispositivos passaram a integrar a proteção da criança, 

em 1969 foi a Convenção Americana sobre Direitos Humanos denominado de Pacto de San 

José da Costa Rica a reafirmar os direitos da criança em seu art. 19, tanto essa quanto a 

Declaração Universal são os mais importantes dispositivos de proteção existentes hoje no 

âmbito internacional, e o Brasil os ratificou no ano de 1990 por meio do Decreto nº 

99.710/90, sendo incorporadas sob o escopo de cláusulas pétreas, devendo ser respeitadas 

acima de todas as situações. (FONSECA, 2012) 

Antes da ratificação das convenções, a nossa Constituição Federal de 1988, a chamada 

Constituição Cidadã, previa o direito das crianças e adolescentes a partir do artigo 226, 

retratando o cuidado frente às mudanças sociais acontecidas na sociedade e em seu art. 227 

impôs o dever da Família, da sociedade e do Estado garantir à criança e o adolescente os seus 

direitos previamente estabelecidos. (SILVEIRA, 2011) 

Para Antônio Cezar Lima da Fonseca, os direitos da infância constituem uma ligação 

inerente para que a criança tenha uma vida digna na sociedade, sobretudo no que diz respeito 

ao apoio e defesa da dignidade da pessoa humana, sendo primordial a garantia estabelecida na 

Constituição Federal. (FONSECA, 2012) 

Especificamente, se tratando do Estado Brasileiro, a primeira lei instituída que era 

voltada para a proteção da infância e da adolescência foi o Código de Menores, assinado pelo 

então Presidente Washington Luiz em outubro de 1927, antes da referida lei os menores que 

eram considerados infratores recebiam tratamento igual aos infratores adultos, pelo Código 

Penal de 1890 crianças a partir dos 9 anos de idade podiam ser levados aos tribunais e ser 

julgadas como adultos. (WESTIN, 2015) 
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O Código de Menores era nada mais nada menos que um “Código Penal do Menor”, as 

normas contidas representava mais um caráter sancionatório do que protetivo trazia o escopo 

do fundamento do menor em situação anormal, vigorava sob a égide do “menor”, do “menor 

abandonado”, do “menor delinquente”, a situação foi tão intensa que passados anos ainda é 

comum ouvir expressões do tipo ele ainda é “de menor”. (FONSECA, 2012) 

Nessa época, o que se tinha, era que a criança pobre e necessitada era comparada com 

a imagem de crime e não como problema social, porém, o que mais ocorria eram crianças 

agrupadas em locais públicos propícios aos atos ilícitos, isso decorrente da transição do 

sistema financeiro e mão de obra que ocorria, muitos pais de famílias perderam o emprego. 

Fatalmente os menores foram afetados por conta dessa degradação na mão de obra familiar, 

não tendo o que comer em casa saiam para as ruas e ali possivelmente entravam para o mundo 

do crime. (CAMPELLO, 2012) 

No ano de 1922 acontece uma mudança no Código Penal, elevando a maioridade penal 

de 9 para 14 anos, e em 1927 com o advento do Código de Menores ocorre uma mudança que 

merece destaque que foi no tocante a prisão, que ate então era autorizada para crianças, 

passou-se a ser permitida somente a partir dos 18 anos, sendo proibida a prisão de 

adolescentes, para estes eram aplicadas medidas socioeducativas, como é conhecida 

atualmente. Para aqueles que tinham idade entre 14 e 17 anos, eram encaminhados para o 

reformatório para receber educação, já os menores de 14 anos que tinham famílias retornavam 

para elas, os que não possuíam eram mandadas para a escola de preservação, que era um 

reformatório mais brando. (WESTIN, 2015) 

O Código trouxe avanços quando se pensa no modelo antigo, foi instituída a doutrina 

jurídica do menor em situação irregular, ela proporcionou uma expansão da tutela dos 

menores, bem como limitou o uso do termo “menor” abandonado, infrator, etc., usado em 

larga escala no antigo Código. A situação irregular era aquela que não se comportavam de 

acordo com o padrão normal da sociedade, como por exemplo, os menores abandonados, 

vítimas de maus tratos, pobres, além dos delinquentes. (CAMPELLO, 2012) 

O Código de Menores era um código amplo e detalhista, composto em mais de 200 

artigos que ia além de punições de pequenos infratores, o código abarcava todas as situações 

que pudessem transgredir a vida dos menores, passando por normas que reprimiam o trabalho 

infantil, castigos exagerados, chegando até elencar os motivos da perda do poder familiar, 

previa ainda a criação de tribunais dedicados exclusivamente aos menores, ele foi extinto nos 

anos 70, mas a previsão da maioridade civil que proíbe os menores de 18 anos de ser 

responsável criminalmente permaneceu até hoje. (WESTIN, 2015) 
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Entretanto, era uma lei cujo objetivo girava em torno de conter a pobreza, não garantia 

nenhum direito aos menores, muito menos à cidadania, visto que estes não eram vistos como 

sujeito de direitos, as suas diretrizes agia no tocante de quem tinha que suprir as necessidades 

dos menores era a sua família que era capaz de seguir uma moral ditada pela sociedade, caso 

fracassassem poderiam perder o pátrio poder sobre os menores. (CAMPELLO, 2012) 

Após os fracassos das doutrinas existentes e o surgimento da então doutrina da 

Proteção Integral, era preciso ser considerado o direito das crianças e dos adolescentes, mas 

não a luz do direito penal, precisava ser uma norma independente do direito. (SILVA e 

MASTRODI, 2015) 

Os métodos de domínio sobre os menores pobres ou abandonados geraram na 

consciência dos policiais que eles teriam que ter o estereótipo repressor, agindo de igual 

forma com aqueles que de fato praticavam crimes, essa forma de agir acabou por legitimar a 

atuação policial para com as atrocidades cometidas contra os menores em situação de carência 

material. (CAMPELLO, 2012) 

Uma mudança que merece ser dita, é que foi um artigo do Código de Menores que 

proibiu a Roda dos Expostos, porém como sabemos, existe um abismo muito grande entre a 

lei e a sua efetividade, em se tratando do Código de Menores apesar de trazer avanços 

significativos não foi capaz de assegurar a dignidade e a recuperação das crianças que 

estavam sob a guarda do Estado, sendo posteriormente substituído pelo Código de Menores 

de 1979 na então ditadura militar. (WESTIN, 2015) 

Na década de 1940 e 1943 começaram a acontecer às intervenções estatais voltadas 

para as questões envolvendo os menores, foram criados o Departamento Nacional da Criança 

(DNCr), o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e o Serviço Social do Comércio (SESC). Na ditadura militar em 1960 

editou-se a lei nº 4.513/64 que criou a Política Nacional do Bem Estar do Menor (PNBEM) 

que por meio dela foi instituída a Fundação do Bem Estar do Menor (FUNABEM), 

juntamente com a Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM), auxiliaram como 

meio de controle da sociedade civil, porém sem sucesso. (CAMPELLO, 2012) 

Deteriorando-se a situação dos menores o Código de Menores de 1979, manteve a 

concepção básica do Código Melo Matos, qual seja: a de ser a lei de menores um instrumento 

de controle social da infância e adolescência „irregulares‟, ameaçadoras da família, da 

sociedade e do Estado. (WESTIN, 2015) 

Dessa forma, a Constituição de 1988 dispôs no art. 227, sob o escopo dos movimentos 

sociais de defesa dos direitos da criança e do adolescente nos anos 80, fundamentados nos 
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Pactos e Convenções Internacionais, o reconhecimento da criança como sujeito de direito, o 

mesmo que já estava traçado no cenário internacional, acabando por ser necessária a posterior 

criação de uma lei para regulamentar o disposto na Carta Magna. (FONSECA, 2012) 

Sendo assim, em uma atuação em conjunto por parte da sociedade e dos órgãos 

governamentais e judiciários, começou-se o trabalho para se elaborar uma lei que o seu 

objetivo era criar políticas públicas direcionadas a preservação e cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, em conformidade com o que estabelecia a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e a CF/88, nessa seara em 1990 criou-se o ECA – Estatuto da Criança e 

do Adolescente sob a Lei nº 8.069/90 que nasceu após uma grande mobilização nacional. 

(SILVA e MASTRODI, 2015) 

3.2 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA lei 8069/90, trouxe inúmeros avanços 

no que diz respeito à proteção e direitos da criança e do adolescente, sendo considerado por 

muitos como uma legislação avançada e sendo exemplo para outros países, pode se dizer que 

transformou a forma de enxergar a criança e o adolescente. (HAJE, 2015) 

Como abordado anteriormente o ECA surgiu para regulamentar o art. 227 da CF/88, 

que é à base de todo o Direito da Criança e do Adolescente, transformando a perspectiva de 

visão sobre as crianças e adolescentes, estas que antes eram vistas como objetos hoje são 

reconhecidas como sujeitos de direitos civis, conforme redação do art. 15 do ECA. 

(FONSECA, 2012) 

Os códigos que antecederam o ECA, de forma geral, dirigiam-se somente aos 

delinquentes, o Estatuto veio para proteger todas as crianças e adolescentes independente de 

classe social, crença, raça ou etnia, como foi dito antes os códigos visavam às punições, agora 

a visão está no direito. (WESTIN, 2015) 

Dessa forma, o ECA é à base de uma parte do sistema que visa à proteção, com normas 

e princípios, fundamentados no melhor interesse e na teoria da Proteção Integral, garantindo à 

criança e ao jovem os direitos dispostos na CF/88. (FONSECA, 2012) 

A doutrina da proteção integral nasceu com a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança em 1959, que trouxe a necessidade de um modelo diferente de segurança para as 

crianças. Passando a ser garantida a proteção das crianças de forma completa e integral em 

determinadas situações, significando olhar mais para as crianças, para saber o que está 

ocorrendo com elas e quais são as suas necessidades, para enfim buscar alcançar um 
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tratamento de igualdade material em todas as questões envolvendo menores. (CAMPELLO, 

2012) 

 Podemos dizer que o ECA reúne todos esses direitos e essas regras de proteção e 

expande o seu alcance, agora como direito a ser garantido por meio da atuação do governo e 

da sociedade através de politicas públicas. O Estatuto e a CF/88 mudou o paradigma existente 

à época, quando o estado não tinha tanta autonomia sobre as crianças, elas eram propriedades 

de seus pais, os direitos praticamente não existiam, dessa forma a partir da sua criação 

atentou-se para o desenvolvimento da criança sendo necessária uma atenção especial, passou 

a se ter a visão de que a criança é um sujeito de direito. (SILVA e MASTRODI, 2015) 

De acordo com o Art. 2º da Lei 8.069/90 é considerado criança toda pessoa até 12 anos 

de idade incompletos e adolescentes de 12 anos até 18 anos incompletos, existindo exceções 

em casos expressos em lei, que permite sua aplicação dos 18 até os 21 anos. (AMIN, et al, 

2018) 

 Desde a sua criação, houve diversas leis que surgiram e deram novas redações em 

alguns de seus artigos, sempre sob a ótica do melhor interesse da criança.  

Houve a edição da Lei 13.257/16 que dispõe sobre as políticas públicas que trouxe 

uma garantia maior no cumprimento dos direitos da criança e do adolescente em sua fase de 

construção psíquica, vindo a dispor de vários mecanismos que visam resguardar e aplicar 

desde o seu nascimento. (AMIN, et al., 2018) 

Como dito anteriormente, por meio do ECA, os direitos fundamentais passaram a ser 

assegurados, específico à criança e o adolescente, destacam-se: o direito à vida e a saúde, 

direito a liberdade, ao respeito e a dignidade, o direito a convivência familiar e comunitária, à 

educação, à cultura, ao esporte e lazer, a profissionalização e a proteção no trabalho. 

(FONSECA, 2012) 

Segundo a ex-deputada Rita Camata, apud, Haje, 2015, que foi relatora da proposta na 

Câmara, nos explica que o Estatuto é uma lei que protege a criança desde o ventre da mãe, 

tornando uma lei completa: 

O estatuto garantiu o pré-natal da mãe, que até então não existia por lei; ele garantiu 

as campanhas de vacinação da criança e do adolescente no nosso País; teste de 

pezinho, que prevê no ato que a criança nasce se ela tem uma doença que possa ser 

tratada antes que essa doença avance; ela prevê a oportunidade da criança e do 

adolescente viver num ambiente da família e da sociedade. 

Vamos comentar um pouco sobre o direito à vida e a saúde, visto ser o tema específico 

do trabalho. 
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O termo “saúde” não se refere somente à ausência de doenças, é um conceito amplo, 

abarcando o bem-estar físico, mental e social, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), sendo assim o cuidado com a alimentação não só da criança e do adolescente, mas, à 

mãe também, estando garantido através do Estatuto o acesso das mães a programas e às 

políticas de saúde da mulher, assegurando-as a nutrição adequada durante o pré-natal, e pós-

natal no âmbito do SUS, de acordo com os arts. 7º e 8º.  (AMIN, et al., 2018) 

Fonseca, 2012, vem nos dizer que a proteção à vida traduz como um “direito de viver”, 

ou seja, desde a fase intrauterina, abarcando assim a gestante até a mãe, legitimando o acesso 

a gestante e a mãe nesse rol de proteção. (FONSECA, 2012) 

Com a Lei 13.257/16 aumentou-se a proteção da gestante, a partir de agora é obrigação 

dos profissionais da atenção básica de saúde a busca das gestantes que não iniciarem ou 

abandonarem o tratamento pré-natal, bem como aquelas que não comparecem as consultas 

pós-parto. (AMIN, et al., 2018) 

Na mesma linha a Lei 12.010/09 havia acrescentado os §§ 4º e 5º ao art. 8º do ECA, 

que garante a proteção a gestante após o parto, dentre eles o apoio psicológico para auxiliar no 

estado puerperal, inclusive na preparação para uma decisão de entrega voluntária do bebê para 

adoção, como estudados nos capítulos anteriores. (FONSECA, 2012) 

Não se pode deixar de mencionar a Lei 11.804/08 que veio proteger o nascituro e a 

mãe, essa lei assegura a mãe desde a concepção até o parto o direito aos alimentos gravídicos, 

no tocante a alimentação especial, assistência médica e psicológica, medicamentos, etc. 

AMIN, et al., 2018) 

O que se via antigamente era que a criança deveria ter um trabalho para então não se 

tornar um “menor infrator”, existindo aquele velho ditado “cabeça vazia, oficina do diabo”, 

agora com o Estatuto foi positivado que os menores de 16 anos não podem trabalhar, salvo 

em condição de aprendizagem a partir dos 14 anos. O ECA é uma lei que enfrentou e enfrenta 

dificuldades para se manter firme na proteção do menor, por conta de ser uma lei muito 

questionada desde a sua implementação, existe uma relação de amor e ódio por parte da 

sociedade, não se pode negar que como em vários institutos há as partes boas e as ruins, e 

com o ECA não é diferente, tem muito que melhorar, mas o que foi conquistado, deve ser 

aplaudido. (HAJE, 2015) 

Há também a Lei 13.010/14 denominada Lei Menino Bernardo popularizada “Lei da 

Palmada” que insere o art. 18-A ao ECA, que veio estabelecer o direito da criança e do 

adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento 
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cruel ou degradante, trata o termo “cuidado” em um sentido mais específico, relacionado à 

doutrina da proteção integral. (AMIN, et al., 2018) 

Como dito anteriormente o ECA proporcionou muitas mudanças, um das criações 

importantes foi à obrigatoriedade dos municípios de criarem os Conselhos Tutelares, para que 

estes venham resguardar os direitos dos menores, porém, existem hoje 44 municípios que 

ainda não criaram, mas desde o seu advento já foram estabelecidos mais de 5700 conselhos. 

Existia na Câmara dos Deputados no ano de 2015 tramitando quase 300 propostas para alterar 

o Estatuto da Criança e do Adolescente. (HAJE, 2015) 

Com a previsão e a garantia de vários direitos da criança e do adolescente, existe 

também a previsão para a aplicação de medidas protetivas se forem violados ou ameaçados, 

conforme redação do art. 98. 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

E em seu artigo 101 descreve quais são essas medidas quando verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, que se divide em duas hipóteses, às intervenções e apoio 

sóciofamiliar elencadas nos incisos I ao VI e o afastamento da criança de sua família de 

origem elencadas nos incisos VII, VIII e IX que são o acolhimento institucional, inclusão em 

programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. (ALMEIDA, 2018) 

E recentemente foi editada a lei 13.509/17 que institui o Parto Anônimo no 

ordenamento Jurídico e vem disciplinar a entrega voluntária. (ROSSATO, et al., 2018) 

Assim, entende-se que o ECA, é uma lei que visa à proteção integral da criança e do 

adolescente, com a finalidade de demonstrar os direitos indispensáveis no período de 

desenvolvimento da pessoa, por meio de seus artigos. O ECA prevê também as políticas 

públicas no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, assegurando com total 

prioridade a efetivação dos direitos e deveres à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização. 
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4 ABRIGO INSTITUCIONAL X ADOÇÃO 

Neste capítulo buscar-se-á expor quais são as modalidades de acolhimento 

institucional e adoção existente no Brasil sua previsão normativa e seus requisitos, e 

diferenciar os institutos.  

4.1 MODALIDADES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS 

Dispõe o Estatuto que deve ser encaminhado a criança e o adolescente aos serviços de 

acolhimento, somente depois de esgotados todos os meios para mantê-lo na família de 

origem, sendo uma medida excepcional e provisória, importante lembrar que a pobreza por si 

só não constitui motivo para institucionalização conforme art. 23 do ECA. Para reforçar a 

medida de excepcionalidade o art. 130 do Estatuto dispõe que se a criança sofrer violência por 

parte de alguém da sua família ou responsável, esta será afastado do convívio e não a criança. 

Estão dispostos do art. 90 até o art. 94-A do Estatuto, lá está contido todo o regramento para 

as entidades. (MDS; CONANDA, 2009) 

Até o ano de 1990 existiam as instituições chamadas Orfanatos, reformatórios e outros, 

que era instituições voltadas para acolher centenas de crianças e adolescentes até completarem 

18 anos, era mais como um “depósito de crianças”, as instituições eram fechadas, rigorosas, 

ou seja, as crianças que eram internadas quase não poderiam sair para comunidades, e as 

desobediências eram severamente punidas. Vigorava um termo de que a maioria das crianças 

que iam para os orfanatos, era delinquente ou coitadinha, as crianças tinham que usar 

uniformes, os cuidados com saúde eram realizados dentro do próprio orfanato, vigoravam 

sobre a legislação do Código de Menores, que como já foi dito, era um código muito mais 

punitivo do que preventivo. (IFH, 2017) 

Após a Criação do ECA, começamos uma fase chamada de Desinstitucionalização, 

baseado nos avanços dos Direitos Humanos, que é contrário à institucionalização tecendo 

estudos no sentido de que retirar uma criança do seio familiar de origem e colocá-la em uma 

instituição não traz beneficio algum, a criança deve viver em família e em comunidade. 

(WEBER, 2005) 

A partir daí as crianças e adolescentes passaram a ter cuidados diferenciados, para que 

seu desenvolvimento fosse o melhor possível, tendo à liberdade, a convivência familiar e 

comunitária assegurados legalmente. (IFH, 2017) 

Os abrigos tinham previsão legal no § único do art. 101 do ECA, que foi revogado pela 

lei 12.010/09, que extinguiu os abrigos, sendo denominado agora de acolhimento 
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institucional, o abrigo era uma medida provisória sempre que os direitos fossem ameaçados 

ou violados. Essa Lei inseriu ao art. 101, 12 parágrafos. (FONSECA, 2012) 

Com a criação da Lei Nacional de Adoção – 12.010/09 foi dado uma ênfase maior no 

acolhimento institucional e familiar, configurando uma medida protetiva em casos onde a 

criança estiver correndo algum risco, indo no mesmo sentido dos abrigos de antigamente, 

porém com um tempo de duração menor. (ROSSATO, et al., 2018) 

Com todas essas mudanças passou-se então a ter os acolhimentos institucionais, que 

acolhem um número menor de crianças, há as instituições chamadas de Abrigo Institucional, 

com capacidade para acolher de 10 a 20 crianças de 0 a 18 anos, a Casa Lar com capacidade 

para no máximo 10 crianças também de 0 a 20 anos, o Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora que podem receber apenas uma criança/adolescente por vez, exceto quando se 

tratar de grupo de irmãos, com idade de 0 a 18 anos, as Famílias Substitutas, e as Repúblicas 

que acolhem os jovens de 18 a 21 anos que estão no chamado processo de desligamento do 

abrigo com capacidade para no máximo 6 jovens, sempre em caráter excepcional e 

momentâneo. (ALMEIDA, 2018) 

O acolhimento institucional está disposto no art. 101, inciso VII do Estatuto, consiste 

no encaminhamento da criança a instituições governamentais ou não capacitadas para o 

atendimento por determinação do Juiz da Vara da Infância, após estudo e acompanhamento 

individualizado do caso. (ROSSATO, et al., 2018) 

Assim como qualquer um dos modelos de acolhimento, o acolhimento institucional 

tem seu modelo pré-estabelecido, quanto a sua localização será em áreas residenciais e não 

deverá ser muito distante da realidade de origem do institucionalizado, tem que ser uma 

residência nos mesmos padrões das existentes ao redor e sem placas de identificação. O art. 

92 do ECA dispõe de 10 incisos e 7 parágrafos, o qual dita os princípios a serem seguidos 

pela Instituição, dentre eles pode se destacar o fortalecimento dos vínculos familiares, como 

por exemplo, o institucionalizado poder comemorar seu aniversário e outras datas 

comemorativas na residência de origem, além da flexibilização das visitas, etc. (MDS; 

CONANDA, 2009) 

É uma medida excepcional e provisória, como dito anteriormente, e para garantir a 

excepcionalidade o art. 2º da lei 13.509/17, vem trazer a redação que as crianças e 

adolescentes devem permanecer acolhidos durante um prazo máximo de 18 meses, podendo 

ser estendido esse período em casos de comprovada necessidade ao interesse do menor, antes 

da edição da lei os acolhimentos se prolongavam até aos 18 anos, mesmo com a característica 

de que teria que ser breve. (ROSSATO, et al., 2018) 
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A casa Lar obedece aos mesmos moldes que as outras instituições, têm uma 

peculiaridade, ela é indicada ao atendimento a crianças e adolescentes ou grupos de irmãos 

que tem a necessidade de permanecer acolhido por um prazo maior, sob o aspecto de medida 

protetiva conforme art. 101 do ECA, o educador/cuidador nesses casos pode ser uma pessoa 

ou casal que trabalhará em uma casa que não é a sua, dia e noite. (MDS; CONANDA, 2009) 

A principal diferença do acolhimento institucional consiste no número de acolhidos e o 

numero da equipe técnica, enquanto a primeira pode acolher até 20 crianças e adolescentes 

sendo composta em torno de 8 a 10 educadores, na segunda o número de acolhidos é limitado 

a 10 com apenas 1 educador ou casal que compõe sua equipe, ambas possuem um psicólogo e 

uma assistente social em sua equipe, mas sempre com o mesmo objetivo, que é reproduzir o 

ambiente familiar e promover o convívio com a comunidade. (MDS; CONANDA, 2009) 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora está disposto no art. 101, inciso 

VIII, esta família precisa ser cadastrada no respectivo programa, podendo ter a supervisão 

pedagógica e o direcionamento de uma entidade encarregada da aplicação do programa. Esta 

é uma modalidade diferente das demais, ela não é considerada nem entidade, nem abrigo e 

nem a de colocação em família substituta, sendo enquadrado no art. 90 inciso III, que é o 

regime de colocação familiar. (ROSSATO, et al., 2018) 

As repúblicas são instituições que cuidam dos jovens que após completarem 18 anos, 

não podem voltar para sua família de origem e também não pode ser inserido em família 

substituta, além de não possuir meio para se sustentar e além de não poder ficar nas 

instituições de acolhimentos. Elas oferecem moradia por tempo determinado, ressalvado a 

prorrogação em casos de necessidade, e durante o processo possibilitam que os jovens 

desenvolva sua independência tanto financeira quanto pessoal, é dividida em unidades 

masculinas e femininas para que se garanta o atendimento de ambos os sexos, devendo ser 

instaladas em construções que permite a acessibilidade de pessoas com deficiência, os 

moradores em geral são jovens em situação de fragilidade e perigo pessoal e social. (MDS; 

CONANDA, 2009) 

É recomendado que siga uma ordem nesses casos, inicialmente tenta manter ou 

reintegrar a criança na família de origem ou extensa, depois se tenta o Acolhimento em 

Família Acolhedora, após o Acolhimento Institucional e por último a Família Substituta. 

(FONSECA, 2012) 
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4.2 FAMÍLIA SUBSTITUTA 

Família Substituta é aquela que substitui a família biológica da criança ou do 

adolescente, podendo ocupar o papel da família biológica de forma efetiva e permanente 

como na adoção, ou de forma eventual, transitória e não definitiva, como na guarda e na 

tutela, podendo ser pessoa maior de 18 anos solteira ou casada. (FONSECA, 2012) 

Antigamente na vigência do revogado Código Civil de 1916, era considerado família 

somente aquela formada pelo casamento e devia ser constituída no chamado modelo clássico 

decorrente da união de homem e mulher. A Constituição Federal de 1988 alterou esse 

conceito, acabando com esse padrão antigo, fundamentando no princípio do pluralismo das 

entidades familiares, possibilitando a partir de então que seja reconhecida a família mono 

parental (formada apenas por um dos genitores) e atualmente o reconhecimento das famílias 

homo afetiva decorrentes das uniões de casais do mesmo sexo, passando a serem aceitas 

legalmente sob o escopo de família; natural, extensa ou ampliada. (ISHIDA, 2014) 

A inserção em família substituta se dá nos casos de guarda, tutela ou adoção, conforme 

art. 28 do ECA. Não se confunde com o Acolhimento familiar, neste a família tem que ser 

previamente cadastrada no programa de forma temporária e excepcional. A Família Substituta 

é aquela ampliada ou composta por terceiros, que se responsabiliza pela criança ou 

adolescente, assumindo o lugar da família de origem, pelos meios expostos acima, somente é 

aplicada em casos de não possibilidade de manter a criança na família natural, conforme art. 

1º § 2º da lei 12.010/09. (FONSECA, 2012) 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, assegura que a criança e o 

adolescente terá direito a convivência familiar, ou seja, de ser criado e educado por sua 

família natural, porém, podem ocorrer situações em que os pais não poderão criar seus filhos, 

isso para que seja assegurado um sadio desenvolvimento mental e físico dos menores, sendo 

necessária a inserção dessas crianças em outra família, chamada de Família Substituta, que 

terá o intuito de suprir a falta do exercício da maternidade para com esses filhos. (AMIN, 

2018) 

Importante lembrar que a adoção dessa medida, implica primeiramente na obediência 

estatal dos requisitos constante no art. 101 § 1º do ECA. Isso se dá devido a todas as 

modalidades que sejam contrárias a reintegração familiar, é uma medida excepcional e 

provisória, sendo, portanto aplicada o instituto somente em caso de impossibilidade de manter 

a criança e o adolescente com seus pais biológicos ou em família ampliada, como os avós, 

tios, etc. (FONSECA, 2012) 
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O ECA em seu art. 28 e parágrafos trazem algumas disposições para aplicação dessa 

medida, dentre elas destacamos para exemplificar algumas delas. Em seu § 1º trata a questão 

da idade, dispõe que para os adolescentes maiores de 12 anos de idade, a inserção em família 

substituta dependerá de seu aceite, ou seja, ele manifestará a sua vontade perante o juiz. 

(AMIN, 2018). 

Essa oitiva se dará sempre que a criança ou adolescente puder manifestar sua vontade, 

obedecendo sempre sua capacidade de compreensão e entendimento, recomendando inclusive 

a oitiva das crianças nos processos de guarda, a fim de auxiliar o magistrado na melhor 

solução para o caso, porém não há dispositivo legal tratando de uma idade mínima para a 

oitiva de criança, alguns doutrinadores entendem serem possíveis após os 7 anos de idade, o 

ideal será observar cada caso, para assegurar a ausência de traumas para a criança ou 

adolescente. (FONSECA, 2001) 

Em seu § 4º, vem nos trazer a questão da aplicação da medida quando envolver irmãos, 

nesse caso o ECA prioriza a não separação dos irmãos, salvo em situação de impossibilidade. 

Em seu art. 6º vem tratar das crianças indígenas, o ECA obriga que a colocação familiar 

ocorra prioritariamente em sua comunidade de origem ou junto aos membros de mesma etnia, 

além de ser obrigatória a intervenção e oitiva dos representantes do órgão federal responsável 

pela política indigenista. (AMIN, 2018). 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Brasília, vem seguindo a o mesmo 

entendimento do ECA em uma decisão proveniente de Apelação, manifestando suas decisões 

favoráveis a colocação dos menores em família substituta, mas, quando envolver irmãos, a 

decisão tem que observar priorizar e assegurar o direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária aos dois irmãos, sendo a medida de colocação em família substituta como última 

ratio e sempre com base no princípio da primazia do interesse do menor. 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IRMÃOS. COLOCAÇÃO EM 

FAMÍLIA SUBSTITUTA SOB ADOÇÃO. ESGOTAMENTO DAS 

POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INTERVENÇÕES DA 

REDE PROTEÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ÊXITO. NÃO ASSUNÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE PARENTAL. 1. É direito da criança ser educada em 

ambiente capaz de proporcionar o desenvolvimento integral, em condições dignas de 

sobrevivência (ECA, 19). 2. Mantém-se a colocação das crianças em <família > 

adotiva, em homenagem ao princípio da primazia do interesse do menor, uma vez 

demonstrado que tal medida foi a única capaz de assegurar o direito fundamental à 

convivência familiar e comunitária aos dois irmãos. 3. Negou-se provimento ao 

apelo. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. Classe do 

Processo: 20160130030599APC - (0003043-75.2016.8.07.0013 - Res. 65 CNJ) - 

Segredo de Justiça, Registro do Acórdão, Número: 1068566, Data de Julgamento: 

13/12/2017, Órgão Julgador: 4ª TURMA CÍVEL, Relator: SÉRGIO ROCHA, 

Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 977/985 
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Poderão acontecer casos de incompatibilidade da família substituta, mesmo sendo 

necessário o pedido da família interessada e o preenchimento de alguns requisitos conforme 

art. 28 § 3º, mas, pode ser que a família esteja somente interessada em receber alguma 

vantagem com o ato, além de pessoas que não podem adotar como o avô adotar o neto, até 

mesmo deferir a colocação em família que não tem uma boa relação com os próprios filhos, 

nesses casos o art. 29 do Estatuto veda o deferimento. (FONSECA, 2012) 

4.2.1 Guarda  

Conforme art. 28 do ECA, guarda é o instituto de colocação do menor em outra 

família, e a partir daí essa família fica responsável por prover a assistência material, moral e 

educacional da criança e do adolescente, conforme art. 33 do ECA, ficando a criança na 

condição de dependente dessa família, devendo sempre atender o melhor interesse do menor. 

(DINIZ, 2014) 

Apesar de ser um conjunto de deveres e obrigações, a guarda não é somente isso, ela 

traz consigo o sentido de poder familiar dos pais ocorre que, apesar do sentido a guarda não 

deriva desse poder, pois a guarda pode existir sem o poder familiar, como é destacado no art. 

34 caput do ECA. (FONSECA, 2012) 

Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

afastado do convívio familiar. 

O sentido da guarda é regularizar a posse de fato, salvo expressa e fundamentada 

decisão em contrário a guarda deferida para terceiro ou família substituta em preparação para 

adoção não impede o direito de visitas pelos pais, e também a prestação de alimentos. Essa 

medida vem dar proteção àquelas crianças que passaram por alguma violação de direito ou 

abandono, não implicando precedente suspensão ou destituição do poder familiar. (DINIZ, 

2014) 

Podemos elencar no nosso ordenamento jurídico três modalidades de guarda, a guarda 

provisória, a permanente e a peculiar. A guarda provisória está prevista no art. 33 § 1º do 

ECA, é aquela decorrente de uma situação momentânea, precedente a abertura do 

procedimento de colocação em família substituta, antecedendo à guarda definitiva, ou seja, 

necessita de uma regularização judicial, podendo se subdividir em duas subespécies, liminar e 

incidental, sendo essas referentes ao processo de adoção e tutela. (ISHIDA, 2014) 

A guarda permanente está exposta no § 2º do art. 33, decorre dos casos onde não 

aconteceu a adoção e a tutela, sendo medidas mais benéficas ao menor, sendo comumente 



51 
 

chamada de definitiva, porém não é tão definitiva assim, ela pode ser revista a qualquer tempo 

havendo motivo relevante e atendendo o melhor interesse do menor, isso se dá por conta de 

que a decisão que defere a guarda não transita em julgado em termos materiais, mas somente 

no seu aspecto formal. (ISHIDA, 2014) 

A peculiar aparece no § 2º do art. 33 como sendo uma segunda hipótese de guarda, de 

acordo com o artigo serve para atender situações peculiares ou suprir a falta dos pais, insere-

se o direito de representação, como novidade introduzida pelo Estatuto, não é plena e geral, 

mas tem em vista a prática de certos e determinados atos. (ISHIDA, 2014) 

Como dito a guarda não é definitiva, é uma mera situação de posse, não impede os pais 

do exercício do poder familiar, salvo expressamente determinados pelo Juiz, os artigos 30, 35 

e 169 § único do ECA, tratam da revogabilidade da medida. (DINIZ, 2014). Podendo também 

ocorrer à perda da guarda tratada no art. 129, inciso VIII do ECA, quando o detentor não está 

desempenhando o seu encargo conforme estabelecido pela lei. (FONSECA, 2012) 

Assim foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

em um Julgamento de uma Apelação, no qual negaram a transferência de guarda aos avós, 

pois os pais ainda exerciam o poder familiar sobre o menor, sendo necessária a suspensão ou 

destituição para a concessão, a concessão visa regularizar a situação de fato e atender casos 

peculiares ou suprir a falta ou impossibilidade dos pais de exercerem o cuidado sobre o 

menor. 

Ementa: CIVIL. CRIANÇA. ADOLESCENTE. HOMOLOGAÇÃO. 

TRASNFERÊNCIA. GUARDA AVÓS. REQUISITOS. 1. A transferência da 

guarda imputada aos pais somente poderá ser deferida à terceiro, para regularizar 

situação de fato, para atender casos peculiares ou suprir a incapacidade ou 

impossibilidade dos genitores em cuidar do infante. 2. In casu, não há 

enquadramento nas hipóteses legais de transferência da guarda aos avós paternos, 

uma vez que as decisões referentes à educação e à saúde da menor são tomadas em 

conjunto entre estes e os pais, fato que demonstra a criação da infante pelo núcleo 

familiar, no qual os genitores ainda apresentam grande relevância, além de 

manterem contato diário e presencial com a criança e não pretenderem se 

desvencilhar de seu papel de responsáveis por sua criação. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. Decisão: CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 

UNÂNIME. Classe do Processo: 20161410062724APC - (0005921-

67.2016.8.07.0014 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça Registro do Acórdão 

Número: 1065156 Data de Julgamento: 16/11/2017 Órgão Julgador: 3ª TURMA 

CÍVEL Relator: MARIA DE LOURDES ABREU Publicação: Publicado no DJE: 

12/12/2017. Pág.: 316/325 
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Conforme exposto, a guarda dispõe de algumas especificidades, para seu deferimento é 

priorizado que seja para um dos genitores ou parentes mais próximos, que seja uma família 

com que a criança tenha vínculo afetivo ou família desconhecida, exige a manutenção, 

suspensão ou perda do Poder Familiar, pode se dar na forma provisória ou definitiva, pode ser 

revogada e não garante direitos sucessórios à criança. (ALMEIDA, 2018)  

4.2.2 Tutela 

Disposta no art. 36 do ECA, mas é no Código Civil que se encontra mais detalhada, 

dessa forma ao interpretar a disposição contida no Estatuto tem-se a necessidade de analisar a 

Lei Civil simultaneamente, para que os seus princípios e as regras de hermenêutica sejam 

considerados e aplicados. É uma forma de colocação em família substituta, pois traz a figura 

do representante legal, que assume um múnus, sempre quando o menor tiver os pais falecidos, 

suspensos ou destituídos do seu poder familiar. (ISHIDA, 2014) 

Como em outras formas a tutela insurge como um conjunto de direitos e obrigações 

impostos pela lei para outra pessoa que não os seus pais, para que este proteja o menor e cuide 

dos seus bens quando existirem até que alcance a sua maioridade. Além do dever de guarda 

do menor, o tutor não poderá sem autorização judicial entregá-lo a um terceiro ou entidades 

governamentais, conforme art. 30 do ECA. (DINIZ, 2014)  

Dirigida ao menor nas condições do art. 98 e incisos do ECA, por exemplo, falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsável, sendo exigido para a sua decretação a perda ou 

suspensão do poder familiar, conforme art. 36 do ECA, assumindo a sua forma de direito 

assistencial e protetivo. (FONSECA, 2012) 

Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) 

anos incompletos. 

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. 

A tutela também vem possibilitar que os avós ou irmãos possam ser representante legal 

do menor, já que para esses a Lei proíbe a adoção por conta da proximidade sanguínea 

conforme art. 42 § 1º do ECA. (ISHIDA, 2014) 

No Código Civil, temos disposto outras formas de tutelas, que são a tutela 

testamentária ou voluntária (art. 1.729, CC), tutela legítima (art. 1.731, CC) e a tutela dativa 

(art. 1.732, CC), decorrente da intervenção do Juiz da Vara da Família. (FONSECA, 2012) 

Assim como a guarda a tutela também tem os seus pressupostos, precisa ter ocorrido à 

morte dos pais ou destituição do poder familiar, os familiares e o tutor são nomeado 
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previamente pelos pais ou por decisão judicial e a obrigação de assistência moral e 

educacional, e responsabilidade de administrar os bens e não garante direitos sucessórios à 

criança. (ALMEIDA, 2018) 

4.3 ADOÇÃO 

A adoção é regida pelo Código Civil arts. 1.618 e 1.619 e pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente Lei 8069/90 dos arts. 39 a 50, com redação da Lei nº 12.010/09, sendo a partir 

de agora todos os pedidos de adoção serão realizados perante vara dos Juizados da Infância e 

Juventude. (DINIZ, 2014) 

Há diversos conceitos sobre adoção, o Civil não trouxe uma definição do que seria 

adoção, mas o ECA expressa em seu artigo 41 caput que “a adoção atribui a condição de filho 

ao adotado, com os mesmos direitos deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 

vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”. É uma das formas de 

colocação do menor em família substituta, possibilitando o menor ter sua vida restruturada 

novamente vivendo exercendo o direito de convivência familiar conforme disposto no art. 227 

da CF. (FONSECA, 2012) 

É possível entender a adoção como sendo a forma de o menor conviver como filho em 

uma família até então estranha, adquirindo essa condição por um vínculo imaginário, mas, 

que gera uma condição de afinidade entre o adotante e o adotado, gerando para a família de 

origem do adotado a perda do poder familiar, consistindo dessa forma a adoção, ressalvado os 

impedimentos um ato irrevogável, conforme art. 39 § 1º do ECA. (DINIZ, 2014) 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “adoção é o ato jurídico solene pelo qual alguém 

recebe em sua família, na qualidade de filho pessoa a ela estranha”. (GONÇALVES, 2014, p. 

374). 

O autor ainda destaca que a adoção sempre tem que ser pautada no melhor interesse da 

criança, seria uma forma de proteção da criança enquanto seus direitos estão sendo violados, a 

partir da interpretação do art. 100 combinado com o art. 101 do ECA, sendo deferida somente 

quando existir benefício para a criança conforme art. 43 do ECA, que expressa “A adoção 

será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 

legítimos”. (GONÇALVES, 2014) 

Nesse entendimento é possível visualizar essas vantagens, quando notar que o menor 

está ou será inserido em uma família que não mede esforços para proporcionar um lar digno, 

que cuide do seu bem estar, onde qualquer ser humano possa ter um desenvolvimento 

harmonioso, saudável e adequado. (DINIZ, 2014) 
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 Mas para chegar onde é hoje, o instituto sofreu sérias transformações, desde a 

antiguidade se tinha o dispositivo da adoção nas legislações, no Brasil ele se popularizou por 

conta da roda dos expostos, como já foi abordada no trabalho. A primeira lei a tratar da 

adoção foi em 1828, mas foi com o Código Civil de 1916 que teve sua disposição sistemática. 

Sendo por diversas vezes revogadas, até que o Código de menores em 1979 trouxe duas 

espécies de adoção uma delas permanecendo até hoje. (FONSECA, 2012) 

O Código trouxe o modelo de adoção simples e a adoção plena, a simples tratava 

daqueles menores de 18 anos que estavam em situação irregular e os maiores era regido pela 

Lei Civil e por escritura pública, já a plena era a adoção ratificada, eram para os menores de 7 

anos de idade, que estabelecia a situação de filho ao adotado e extinguindo qualquer vinculo 

com a sua família de origem e seus parentes, gerando a anulação do registro civil antigo, o 

modelo que se tinha antigamente era que os filhos adotados não tinham tratamento igual em 

relação aos filhos legítimos, ou seja, a lei não equiparava os filhos na questão sucessória. 

(FONSECA, 2012)  

Esse cenário embora, injusto, permaneceu até o surgimento da Constituição Federal de 

1988, que igualou a relação de filhos, ou seja, garantiu os mesmos direitos, não importando se 

fosse adotado, legitimo ou fora da relação de casamento, estes seriam tratados igualmente sem 

discriminação, conforme redação dada no art. 227 § 6º da CF.(GONÇALVES, 2017) 

Como o advento do ECA em 1990 foi revogado o Código de Menores, mas como dito, 

foi mantida a terminologia usada, dessa forma a adoção plena e a simples deixam de existir, 

podendo ser adotado a qualquer idade. (DINIZ, 2014) 

Com o passar dos anos passou a existir a pratica de algumas formas de adoções, nas 

quais se destacam a simples, a pena, a Civil que era do Código de 1926, a Estatutária prevista 

hoje em dia, mas também existe a simulada ou à brasileira, que foi uma criação 

jurisprudencial, se refere a casais que registram os filhos recém nascido de outra pessoa, como 

se fossem deles, em comum acordo com os genitores com fim único de proporcionar uma 

moradia. Tal atitude constitui crime, previsto no art. 242 do Código Penal, porém os casais 

não eram condenados, porque não agiam com dolo, atualmente o Código possibilita que o juiz 

deixe aplicar a pena, caso o fato foi praticado por motivo de reconhecida nobreza. 

(GONÇALVES, 2017) 

Sendo assim, a nova Lei de adoção trouxe uma nova determinação quando a adoção 

envolver menores de 12 anos, afirmando que esta será processada conforme estabelecido pelo 

ECA, e as adoções envolvendo os maiores de 18 anos será necessária a participação do poder 

público, sendo a competência da Vara Cível ou da Família, constituindo o vínculo adotivo 
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somente após sentença, e aplicando no que couber os preceitos dispostos no ECA, sendo 

modificado os arts. 1.618 e 1.619 do CC. (FONSECA, 2012) 

O art. 204 do Estatuto obriga, que em todo o processo adotivo tenha a interferência do 

Ministério Público, sendo anulada a sentença que descumprir este procedimento. (ISHIDA, 

2014) 

Com essas mudanças, passou-se a exigir o contato do adotando com o adotado antes de 

confirmar a sentença de adoção, perfazendo por meio de um estagio de convivência, este 

observado de perto por uma equipe Interprofissional, esse período se faz necessário para que a 

criança se adapte com anova família conforme art. 46 do ECA com redação dada pela Lei nº 

13.509/17, havendo exceção, nos casos dos adotantes já deterem a guarda legal ou tutela do 

adotante por um tempo que seja capaz de avaliar a produção do vínculo, conforme § 1º do art. 

46 do ECA com redação dada pela Lei nº 12.010/09. (ISHIDA, 2014) 

Após consolidada a adoção, não poderá ser revogada, pois tem caráter definitivo, 

passando a ter o adotado dotado todos os direitos e deveres igualmente dado ao filho 

biológico da família, por isso que está disposta no ordenamento jurídico como medida 

excepcional, devendo ocorrer somente depois de tentadas todas as medidas de manutenção na 

família natural ou extensa, como disposto no art. 39 na forma do § único do art. 25 do ECA. 

(DINIZ, 2014) 

A nova Lei foi criada para melhorar o dispositivo adoção, e de certa forma melhorou, 

são poucos artigos, mas que modificou diversos artigos no ECA e revogou expressamente 

outros artigos do Código Civil referentes à adoção. Essa lei trouxe mais celeridade ao 

processo de adoção, dispõe sobre os limites que as crianças e adolescentes ficarão em abrigos, 

além da sua reavaliação a cada 6 meses, e também criou o Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA). (GONÇALVES, 2017) 

Esse cadastro é um mecanismo que assessora os magistrados das Varas da Infância e 

Juventude nos processos de adoção em todo país, conforme estabelecido no art. 50 § 5º do 

ECA, com redação dada pela lei 12.010/09, o cadastro das crianças é alimentado após o 

trânsito em julgado das sentenças de destituição do poder familiar, sendo a autoridade 

judiciária que fará incluir os nomes. Já para os pretendentes à adoção o tramite é um pouco 

mais burocrático, antes tem que procurar a Vara da Infância e da Juventude, para participar de 

programas de preparação psicológica dentre outros, conforme art. 197-C § 1º DO ECA, a 

partir daí é feito um diagnostico da situação dos requerentes, para saber suas questões 

financeiras, psicológicas, etc., informações necessárias para auxiliar na decisão em uma futura 
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adoção, após passado esta etapa o nome constará no cadastro e os requerentes estarão na fila 

para adoção. (FONSECA, 2012) 

Com o cadastro é possível quantificar o número de crianças que estão na fila, uma 

recente pesquisa organizada pelo Jornal Folha de São Paulo, demonstrou que o número de 

adoções aumentou do ano de 2012 até 2018, conforme imagem abaixo. (CANCIAN, 2018) 

 

Em contrapartida o número de crianças acolhidas chega a 47.970 em todo o país e 

estão todas cadastradas e desse número 24.656 são meninos e 23.314 são meninas, variando 

de 0 a 27 anos de idade, no estado de São Paulo estão acolhidas 13.747 crianças, dados 

disponibilizados pelo CNCA- Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. (CNJ, 2018) 

Em 2017, de acordo com o CNA, havia 7.158 crianças aptas à adoção e 38 mil pessoas 

interessadas em adotar, o estado de São Paulo é o que conta com maior número de crianças 

disponíveis, o ano de 2016 ocorreram 1.226 adoções, desse total 220 foi em São Paulo. (CNJ, 

2017) 

Necessário se faz dispor de uma atenção especial ao instituto frente aos problemas 

existentes na sociedade, porém tem que se analisar friamente quando se deferir a adoção 

porque o que está envolvido é um ser humano que precisa de apoio, visto a adoção ser uma 

medida excepcional e irrevogável, que acarreta a destituição do poder familiar, adquirindo o 

filho todos os direitos e deveres de qualquer filho, o Adotante deve ter no mínimo 18 anos e 

ser 16 anos mais velho que a criança/adolescente, e que se faça cumprir o que determina a lei 

que diz que a família tem que passar pelo estágio de convivência de 90 dias. (ALMEIDA, 

2018) 

Necessitamos que esse mecanismo melhore cada vez mais, e que a sociedade reavalie 

os problemas decorrentes do abandono pensando na entrega voluntária de bebês em adoção 

como uma alternativa, tanto para a questão em si como para as adoções tardias, isso significa 
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um amadurecimento e uma nova significação de valores, deixando de lado as crenças que 

limitam esse entendimento, pensando única e exclusivamente no melhor interesse da criança 

como preconiza o Estatuto.   
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5 DESRESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO EM DESENVOLVER POLÍTICAS 

PÚBLICAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Para que a criança viva de forma digna, e tenha uma infância feliz se faz necessário um 

investimento nessa fase conforme preconiza a recente Lei 13.257/16 que dispõe sobre as 

políticas públicas, dessa forma estará não somente garantindo um futuro digno, mas, também 

um presente sadio. Para a criança mais fundamental que se tenha um futuro estruturado é 

poder viver o seu presente, ou seja, sendo possibilitado a ela o acesso ao lazer, à educação 

entre outros, sempre priorizando seu desenvolvimento. (PNPI, 2010) 

O significado de políticas públicas em um sentido amplo é o meio pelo qual o governo 

atuando com providências articuladas, movimenta o sistema governamental e realiza um 

propósito de ordem pública para a sociedade, ou seja, é uma ação do estado que efetiva um 

direito. Esses direitos estão dispostos na Constituição Federal, como sendo os direitos 

fundamentais sociais dessa forma a implementação de políticas públicas vem no sentido de se 

fazer realizar e, sobretudo garantir a eficácia desse direito, garantir que quem precisa, 

realmente foi alcançado por essa norma. (REMÉDIO e COELHO, 2012) 

A Constituição Federal em seu art. 227 e o art. 4º do ECA impôs a obrigação da 

Família, Sociedade e o Estado assegurarem a criança com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à educação, entre outros, a sociedade por sua vez atua por meio de organizações 

representativas, formulação das políticas, integrando conselhos, desenvolverem projetos e 

ações voltadas à responsabilidade social, etc. O Estado fica com o dever maior, que é o de 

garantir os direitos desde o nascimento, por meio da elaboração de leis e desenvolvimento de 

programas que visam à manutenção de recursos para esse fim mesmo em situações de 

escassez. (PNPI, 2010) 

Assim esse cenário começou a mudar, instituída na Carta Magna a política de 

assistência social integrado ao Sistema da Seguridade Social, voltada a proteção das famílias, 

a maternidade e a infância, no qual prevê o dever do estado em atender as necessidades da 

sociedade em cada momento da sua vida, garantindo um desenvolvimento sadio, não podendo 

esquecer que o ECA prevê a criança não como objeto, mas como sujeito detentor de direitos. 

(MENDONÇA, 2002) 

Quando se trata de políticas públicas na primeira infância percebe-se que nada foi 

instituído, e quando foram à má prestação se sobrepõe, e por conta disso a maioria dos 

adolescentes está sendo praticamente empurrados para a criminalidade, transformando os 

jovens em um cenário trágico constituído somente de vítimas. (CAMPELLO, 2017) 
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No ano de 1990 a situação da população brasileira estava à beira do caos, o índice de 

miséria entre as crianças e jovens de 0 a 18 anos estava na casa dos 15 milhões para uma 

população geral no total de 32 milhões, as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro estavam 

entre as que detinham o maior número de indigência. (MENDONÇA, 2002) 

Não se pode esquecer que os direitos sociais, além de ser uma obrigação de garantia 

pelo estado, estão sob o escopo da dignidade humana, sendo esses direitos, o meio pelo qual 

se garantem outros, ou seja, todos os direitos estão interligados entre si, não podem ser 

dissociados. O princípio da dignidade humana se traduz na premissa de igualdade entre todos, 

e nessa seara percebe-se a negligência quando se trata das crianças na primeira infância. 

(REMÉDIO e COELHO, 2012) 

Essa negligência se traduz na falta do estado voltar às atenções para essa idade, na falta 

de criar políticas educacionais e programas sociais desde a primeira infância, com isso 

afetando gravemente as famílias, e vai cada vez piorando, a partir daí somados ao desemprego 

e a falta de interesse dos políticos, criam uma onda de violência entres os jovens. 

(CAMPELLO, 2017) 

A falta de política educacional, que é um direito fundamental e indisponível, garantido 

por meio do estado, e esse precisa trabalhar para a criação de creches e pré-escolas, só assim 

as crianças terão um desenvolvimento adequado, entretanto, não adianta a implementação 

estar obrigada por lei, se os obrigados a prestarem não estiverem empenhados a fazer, isso só 

irá contribuir para degradação dos jovens. (REMÉDIO e COELHO, 2012) 

De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, um estudo feito pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) informando dados relacionados à 

infância no Brasil, revelou dados totalmente diferentes do que é apresentado pela mídia, o 

estudo mostrou que mais de 40 % dos casos de homicídio no Brasil as vítimas são crianças e 

adolescentes. Os jovens delinquentes representam apenas 10% da criminalidade, os atos 

infracionais cometidos por adolescentes são contra o patrimônio, e esses adolescentes estão 

entre 15 e 17 anos, dados obtidos pelo Instituto Latino-americano das Nações Unidas para 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud). (CAMPELLO, 2017) 

Essas infrações estão crescendo cada vez mais, revelando a incompetência do estado 

em proporcionar o reajuste social, quanto menos se investe em políticas sociais na área da 

educação, mais criminalidade terá, tem-se atualmente na sociedade uma evasão de jovens da 

escola, no Estado de São Paulo, por exemplo, dos jovens envolvidos com a criminalidade 

91% não terminaram o ensino fundamental, mostrando que o problema não é problema de 

polícia, mas sim de educação. (CAMPELLO, 2017) 
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Importante salientar que muita coisa foi feita no país, o próprio Estatuto da Criança e 

do Adolescente – Lei 8.069/90 é um grande avanço nessa questão, a partir daí outros 

progressos aconteceram entre eles destacam-se, o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, as 

políticas, planos e programas setoriais específicos para a primeira infância ou que a incluem 

em seu escopo, investimento crescente de recursos financeiros na infância e adolescência, 

investimento crescente de recursos financeiros na infância e adolescência, a Rede de 

Monitoramento Amiga da Criança, O Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, O Pacto Nacional Um mundo para a criança e o adolescente do Semiárido, 

porém muitas coisas ainda têm que melhorar. (PNPI, 2010) 

Com a mudança da doutrina da situação irregular, para a da proteção integral a visão 

mundial mudou, passou-se a proteger a criança e o adolescente em qualquer situação, 

garantindo o respeito e a dignidade, as crianças precisam passar pela fase da infância e vive-la 

com dignidade e cabe aos adultos a função de possibilitar essa vivência. Nessa perspectiva 

encontra-se o nascer de uma determinação social, proporcionando uma estruturação em um 

mundo moderno notado pela igualdade, apoio e pelo amor entre as sociedades.  

(CAMPELLO, 2017) 

A finalidade da proteção integral é garantir a essas crianças o seu absoluto 

desenvolvimento físico, mental e social, executar essa proteção, significa o comprometimento 

de erradicar a mortalidade infantil, a desnutrição, o abandono, o analfabetismo, a violência, o 

abuso e a exploração de crianças e adolescentes. (CAMPELLO, 2017) 

A educação é uma forte ferramenta no desenvolvimento humano, sendo crucial pelo 

sucesso do andamento do desenvolvimento social e econômico, se ela é necessária para os 

adultos imagina para a criança que está em pleno desenvolvimento. A educação infantil é a 

primeira etapa da educação básica, não pode se estabelecer a partir do ensino fundamental, a 

primeira infância é onde se estabelecem com mais rapidez as sinapses cerebrais, responsáveis 

pelas capacidades, habilidades e o potencial intelectual e social do ser humano, sendo 

indispensável à estimulação da interação educativa e de um ambiente heurístico nos primeiros 

anos de vida. A negligência com a infância é o desprezo coma criança, afetando sua formação 

como pessoa. (PNPI, 2010) 

É evidente nos órgãos municipais a inexistência de políticas públicas eficientes que 

atendam tanto as crianças quanto aos jovens e suas famílias, em decorrência dessa falta, o que 

se têm é uma infância mal construída, que acaba gerando uma adolescência mal estruturada, 

onde fatalmente eles se envolveram com o crime. (CAMPELLO, 2017) 
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Percebe-se que, apesar de o ECA trazer um cenário de melhoria se comparando às 

políticas que existiam antes dele, o que ocorre é que elas ainda são tratadas sui generis, 

existem muitas diferenças em relação a crianças e adultos é certo que elas consideram como 

sujeitos a ambos, mas tem que voltar às atenções para cada classe social e as culturas em que 

esses sujeitos estão inseridos, sobretudo sob a ótica dos direitos humanos, garantindo 

efetivamente que esses direitos sejam aplicados de forma objetiva. (CRUZ, HILLESHEIM, 

GUARESCHI, 2005)  

 Conclui-se que apesar de serem necessária para que toda a sociedade, sobretudo a 

criança e o adolescente tenham um futuro digno, com respeito, sendo a elas garantidos todos 

os direitos a eles inerentes, e como dito no capítulo não se pensando somente em garantir o 

futuro, mas sim propiciar a criança e o adolescente, cada um no seu tempo, viver o presente, 

trabalhar para que a criança seja criança e o adolescente curta a sua adolescência de uma 

forma plena.    
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6 CONCLUSÃO 

Com a presente pesquisa foi demonstrado que o instituto da entrega voluntária, apesar 

de prevista em lei, não é tão divulgada e fomentada quanto deveria ser. Embora com os 

recentes dispositivos criados houve uma mudança no tratar desse instituto, os próprios 

tribunais estão chamando a atenção para a influência em outras questões que trazem grandes 

problemas para a sociedade atualmente. 

Percebe-se também, o recebimento negativo desse instituto por parte da sociedade, os 

comentários vêm cheios de preconceitos e de mitos cultivados desde antigamente. As mães 

que tomam a decisão de entregar seu filho enfrentam forte resistência até mesmo pela equipe 

profissional que atende o caso, são atribuídos a ela vários adjetivos negativos que levam a 

desistência da entrega, e assim criam seus filhos a mercê da sorte. 

 Como exposto no trabalho, quando esse atendimento é prestado adequadamente, ou 

seja, a mulher é ouvida e entendida, seguida de uma orientação, em muitos casos ela desiste 

da entrega não por causa do medo de ser rejeitada, mas porque foi dada uma atenção e muita 

das vezes ela tomou essa decisão por conta do seu estado puerperal, decorrente do parto, ou 

por alguns sintomas decorrentes da gravidez.  

Em muitos casos essa mãe, quando opta por entregar seu filho em adoção, já fora 

abandonada antes, em muitos casos foi abandonada literalmente por seus pais, mas também 

foi abandonada pelo Estado, na questão de políticas públicas sociais, não prestadas, desta 

forma, a entrega em sua maioria decorre devido ao estado de miséria que a mãe está inserida, 

não tem como criar seus filhos, sendo a entrega o melhor ou em muitos casos o único 

caminho para que a criança seja criada adequadamente, sendo um direito previsto no ECA. 

Além de toda a questão socioeconômica, a mãe é obrigada a enfrentar o descaso do 

Estado após a entrega, ela é esquecida não é prestada a assistência devida como prevista em 

lei, e tem que conviver com sentimento de culpa por ter entregado seu filho, além de ser 

excluída da sociedade que muitos não concordam com a decisão e acabam por considerá-la 

uma péssima mãe, porém, quando essa resolve criar seu filho enfrentando toda miséria em 

que está inserida, a própria sociedade que a condena por entregar a condena por estar criando 

seu filho sem condições. 

Pode-se notar a existência de um despreparo da equipe multidisciplinar em atender 

essas mães, muito não deixam suas crenças de lado para se prestar um atendimento adequado 

a um ser humano individual, acabam por atender mediante aquilo que se acha correto pelo seu 

ponto de vista, acabando por influenciar no momento da entrega, o que é tido pela lei como 
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errado, os profissionais tem que auxiliar e não emitir opiniões. O assunto é delicado devido às 

crenças da sociedade, elas acreditam e reforça o mito do amor materno, revelando que o 

desejo de ser mãe é algo intrínseco a mulher. 

Estudos demonstram que atualmente nem todas as mulheres refletem esse desejo, 

muitas querem passar pela experiência da gravidez, mas não desejam o filho, e existem 

aquelas que não querem nenhuma coisa nem outra e que por algum descuido acabou 

engravidando. Essas últimas segundo pesquisas não se adaptará com o instinto materno. 

Em tudo, a pesquisa revelou que quem sofre é a criança, que em muitos casos é 

impedida de ser criada no seio de uma família que dará todo amor e carinho necessário para 

que seu desenvolvimento seja o melhor possível, assim como disposto no ECA, isso devido 

em muitos casos por preconceito, sentimentos e crenças pessoais exteriorizadas pelos 

profissionais na hora do atendimento. E também pela própria lei que no art. 23 do ECA, não 

permitem que a entrega seja realizada quando a questão financeira for o único argumento, 

entretanto, revela contrariedade com a questão do acolhimento, que ocorrem em sua maioria 

devido a questões de miserabilidade familiar. 

Sobre as crianças podemos perceber que se tornaram sujeitos de direitos há pouco 

tempo, somente com o advento do ECA, e verdade que está avançando cada vez mais, mas 

está longe de ser o ideal, não a respeito da lei, mas a respeito de se garantir o que está 

positivado. As políticas públicas caminham a passos lentos, a negligência do Estado em criar 

novas e fomentar as já existentes torna em sua maioria o principal motivo de as crianças não 

viverem a sua infância como merecem, sendo necessária a edição de uma lei para se garantir 

algo que em minha opinião é intrínseco ao ser humano. 

Como não se consegue erradicar a pobreza das famílias, acabam por fazerem 

mecanismos para remediar a situação, ou seja, ficam enxugando gelo ao invés de impedir que 

o gelo se forme. Se o mecanismo da entrega voluntária fosse mais divulgado, poderia se 

pensar até em extinção dos abrigos, visto que o problema do abandono seria tratado na raiz. 

Mas como a preocupação é quase zero, criam-se modalidades para obrigar os pais a cuidarem 

dos seus filhos mesmo sem terem condições sob pena de perder o poder familiar sobre os 

filhos. 

Na antiguidade existiam as rodas dos expostos, mecanismo que legalizava o abandono, 

desde que fosse abandonada nos locais destinados para tal situação, sendo punidos aqueles 

que deixassem em outro local que viesse ou pudesse causar dano à criança. 

O abandono atualmente é visto constantemente na sociedade, é uma questão, sobretudo 

de saúde pública, e como pesquisado o fator principal para o abandono é a questão 
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econômica, é claro que não é o único, temos a questão do apoio familiar, do apoio do cônjuge 

que assim como na decisão de entregar e no abandono são em sua maioria a mesma 

justificativa. 

  O que pude concluir é que a mãe que opta por entregar a criança em adoção está 

agindo com muito mais amor do que aquela que não tem condições financeiras, psicológicas, 

afetivas e mesmo assim fica com a criança por conta do medo de julgamento que irá sofrer se 

tomar a decisão. Essas mães futuramente vai se frustrar com a maternidade, e irá descontar em 

seu filho, que em muitos casos se revela através de castigos, negligências, maus tratos e até 

mesmo o abandono depois da criança já grande.  

Uma criança em seus primeiros anos de vida necessita de afeto, carinho e amor, isso é 

fundamental para que o seu desenvolvimento, estudos comprovam que é nos primeiros anos 

de vida que se formam a personalidade da criança, e se não for prestado por qualquer motivo, 

estará fixado no psicológico do bebê o abandono, ele carregará isso para a sua vida toda se 

não for tratado, podendo ocasionar danos irreparáveis.  

Por isso defendo a entrega como ato de amor acima de tudo, podendo proporcionar que 

a criança seja criada em um ambiente rodeado de amor, afeto e carinho, onde todos os seus 

direitos serão garantidos, evitando não só abandono, o aborto, mas também as adoções tardias 

que hoje é muito difícil de acontecer, devido a preconceitos. Além de privar a criança de criar 

um laço afetivo com a sua família de origem e mais tarde ser retirada desse lar por conta de 

uma negligência, evitando assim a institucionalização de crianças que todos pensam que é 

maravilhoso e que de fato não é.  
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