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RESUMO 
 

O presente trabalho versa sobre o instituto do parto anônimo que consiste na 
possibilidade de a mãe entregar o seu filho logo após o nascimento para a adoção, 
sem a necessidade de ser identificada na certidão de nascimento da criança. O 
instituto tem origem nas rodas dos expostos ou roda dos enjeitados, foi o primeiro 
mecanismo destinado ao acolhimento e atendimento público de crianças 
abandonadas. No primeiro capítulo do trabalho foi demonstrado o parto em anonimato 
em uma perspectiva histórica, bem como os países que adotaram tal mecanismo 
destinado a assistência de crianças expostas. O segundo capítulo foi dedicado a uma 
correlação entre o parto anônimo e os direitos fundamentais, com algumas 
repercussões importantes, especialmente em relação ao direito à identidade genética.    
O último capítulo foi destinado a examinar os três projetos de lei que tinham como 
objetivo instituir o parto anônimo na legislação brasileira, destacando as vantagens e 
desvantagens de tal medida, além disso, é demonstrado a importância do 
planejamento familiar a fim de evitar a formação de famílias desestruturadas. O 
objetivo do trabalho é estudar o parto anônimo em uma perspectiva histórica, bem 
como analisar os três projetos de lei que visavam implementar tal instituto no 
ordenamento jurídico brasileiro a fim de ressalvar as suas vantagens e desvantagens 
na contemporaneidade à luz da dignidade da pessoa humana e em face dos direitos 
da personalidade. A técnica de pesquisa utilizada é a documentação indireta, com 
levantamento de dados por meio da pesquisa bibliográfica, a qual compreende a 
análise da legislação e doutrina pertinentes ao assunto abordado. No aspecto da 
análise doutrinária e legislativa, é utilizado o método de abordagem lógico-dedutivo, 
que consiste no estudo da matéria do parto anônimo com consultas de obras e artigos 
de periódicos. 
 
Palavras-chave: Parto anônimo; Dignidade da Pessoa Humana; Planejamento 
Familiar; Proteção especial à criança e ao adolescente. 
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abandoning a child toward the principle of the human dignity and in face of 
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ABSTRACT 
 

This paper deals with the anonymous birth institute, which consists of the possibility of 
the mother delivering her child right after birth for adoption, without needing to be 
identified on the child's birth certificate. The institute originates in baby hatch or baby 
box which was the first mechanism destined to the reception and public attendance of 
abandoned children. In the first chapter of this paper the birth was demonstrated in an 
historical perspective, as well as, the countries that embraced such a mechanism in 
order to care the exposed children. The second chapter was devoted to a correlation 
between anonymous birth and fundamental rights, with some important repercussions, 
especially in relation to the right to genetic identity. The last chapter was aimed at 
examining the three bills that aimed to institute anonymous birth in Brazilian legislation, 
highlighting the advantages and disadvantages of such measure. In addition, it is 
showed the importance of family planning in order to avoid rasing families. The 
objective of this work is to study anonymous birth in a historical perspective, as well as 
to analyze the three bills that aimed to implement such an institute in the Brazilian legal 
order, in order to preserve its advantages and disadvantages in contemporary times in 
the light of the human dignity of the and in face of the personality rights. The research 
technique used is indirect documentation, with data collection throughout bibliographic 
research, which includes the analysis of legislation and doctrine pertinent to the subject 
addressed. In the aspect of doctrinal and legislative analysis, the method of logical-
deductive approach is used, which consists of the study of the subject of the 
anonymous delivery’s subjects lookups of works and periodicals articles.  
 
Key-words: Anonymous Birth; Dignity of human person; Family Planning; Special 
Protection for children and adolescents; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda o estudo da matéria do parto anônimo. Inicialmente, 

no primeiro capítulo, busca-se um retorno às rodas dos expostos para demonstrar a 

origem do parto em anonimato. Verifica-se que tal instituto foi a primeira modalidade 

de acolhimento e atendimento público de crianças abandonadas, e desde então, vem 

sendo difundido em vários países.  

O abandono de recém-nascidos em condições desumanas é um problema 

social que existe desde os primórdios dos tempos. Na antiguidade, as mães 

abandonavam os seus filhos principalmente na tentativa de esconder a desonra 

familiar, pois a imagem da classe feminina estava vinculada à virgindade. É neste 

cenário que surge o parto anônimo, como uma alternativa para as mães que não 

desejam exercer a função materna, possibilitando a entrega anônima da criança de 

forma segura ao Estado, e sem qualquer responsabilidade civil ou criminal, com o fito 

de salvaguardar a vida com prioridade.  

Ainda no primeiro capítulo será demonstrada a transformação histórica da 

família. Nesse sentido, ressalta-se que as crianças expostas ou enjeitadas eram 

acolhidas com a finalidade de aprimorar a mão-de-obra familiar. Além disso, o poder 

paternal sobre os filhos era supremo, e quando uma criança nascia com algum tipo 

de anomalia, era critério suficiente para que o pai decretasse a sua morte, ou na 

melhor das hipóteses, ela seria abandonada à sua própria sorte. 

Conseguinte, o segundo capítulo apresenta uma correlação do instituto do 

parto em anonimato com os direitos fundamentais. Com a evolução da sociedade e o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana, as mulheres conquistaram o seu 

espaço com a igualdade de direitos. E por essa razão o instituto supramencionado 

merece ser interpretado sob um novo enfoque. 

A matéria do parto anônimo apresenta repercussões importantes que serão 

apreciadas no desenvolvimento da pesquisa, principalmente no tocante ao direito à 

liberdade da mulher de exercer ou não a maternidade, e a confidencialidade em 

relação ao direito à identidade genética.  

Os motivos que levam as mulheres a optarem pela realização do parto em 

anonimato são os mais diversos. A grande maioria apresenta vários problemas 

relacionados à juventude, como traumas psicológicos oriundos da falta do apoio e 

assistência dos pais ou da incidência de violência doméstica, hipossuficiência ou 
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dependência econômica, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por ausência 

de capacitação ou qualificação profissional, entre outros. Nesse sentido, verifica-se 

que estas muitas vezes são obrigadas a realizar o parto anônimo, por falta de 

alternativas que possam garantir condições melhores tanto para a genitora quanto 

para o filho. 

Por derradeiro, o terceiro capítulo aborda uma análise sobre os três projetos de 

lei que visavam implementar o parto anônimo na legislação brasileira, bem como 

examina as possíveis vantagens e desvantagens do instituto na contemporaneidade. 

Além disso, será demonstrado a importância do planejamento familiar para evitar a 

formação de famílias sem condições necessárias para oferecer um seio familiar 

harmonioso, equilibrado e estruturado. A criança necessita de todo o amparo 

psicológico, físico, social e intelectual para alcançar o pleno desenvolvimento da 

personalidade. Nesse sentido, é dever da família, do Estado e da sociedade oferecer 

todos os meios necessários e medidas adequadas a fim de proteger e assegurar o 

melhor interesse da criança.  

A problemática enfrentada pelo trabalho é o abandono desumano de recém-

nascidos, bem como a interrupção voluntária da gravidez indesejada em face do 

respeito à vida humana e a proteção especial à criança. Dessa maneira, a pesquisa 

se justifica na necessidade de apresentar e debater tais problemas sociais tão 

presentes na realidade brasileira. 

O presente estudo busca explicar de forma específica o que vem a ser o 

instituto do parto anônimo e expor durante a pesquisa as consequências jurídicas, 

bem como a sua repercussão social. Procura demonstrar o conflito de interesses entre 

o direito à liberdade da mulher e o direito ao conhecimento da origem genética. Busca 

também verificar as vantagens e desvantagens do parto anônimo a partir da análise 

dos três projetos de lei que visavam a implementação do instituto na legislação 

brasileira. Objetiva relacionar o parto anônimo com os direitos fundamentais da 

criança. Tem a intenção de analisar o instituto em consonância com o planejamento 

familiar e o princípio da parentalidade responsável. 

O método de procedimento adotado no desenvolvimento do trabalho foi o 

comparativo, e a técnica de pesquisa utilizada se pautou na documentação indireta 

com levantamento de dados por meio da pesquisa bibliográfica, a qual compreende a 

análise da legislação e da doutrina pertinentes ao tema investigado. No aspecto da 

análise doutrinária e legislativa, destaca-se o método de abordagem lógico-dedutivo, 
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que consiste no estudo do parto anônimo à luz dos conceitos jurídicos, a fim de 

analisar as repercussões de tal instituto e contribuir para solucionar a problematização 

apresentada. 

  



11 

2 DO PARTO ANÔNIMO  

 

Hodiernamente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê o direito ao 

planejamento familiar, assim, o casal pode decidir livremente quantos filhos querem 

ter; todavia, devem exercer a parentalidade de forma responsável.1 

Mesmo que o planejamento familiar seja garantido, é necessário que existam 

políticas públicas capazes de cessar a ocorrência da gravidez indesejada. Algumas 

mulheres acham tal saída no aborto; contudo, esta é uma prática criminosa, além de 

colocar em risco a integridade física da mulher. Uma alternativa encontrada pelas 

mulheres para se livrar da gravidez não programada e inesperada é o abandono 

principalmente em locais perigosos. Por isso, recém-nascidos são encontrados com 

certa frequência nos mais variados lugares, como lixões, lagos e praças. Entretanto, 

ocorre que muitos bebês abandonados são encontrados sem vida. Devido à forma 

brusca com que é desligado do ventre materno e sem condições que ofereçam 

proteção à vida, acabam perecendo.  

Ofélia Boisson Cardoso explica que o simples fato de nascer imputa ao recém-

nascido uma dificuldade, pois precisará se adaptar a um novo ambiente. Dessa forma, 

o recém-nascido, logo nas primeiras horas após o parto, já vivência as experiências 

que o meio ambiente lhe proporciona: 

 

O fenômeno do nascimento, traz consigo sofrimento para a criança; desligada 
do ventre materno, é logo lançada num meio que apresenta condições de 
vida muito diferentes daquelas em que evoluíra até então; a essas condições 
deve adaptar-se, ou perecer. Ela procede por uma forma afetiva, reagindo 
sempre numa base em que há um certo colorido emocional, uma tonalidade 
desagradável ou agradável – dor ou prazer.2 
 

No mesmo sentido, denota Renate Jost Moraes: 

 

A percepção inconsciente de uma criança inicia-se desde o momento da 
concepção. E esta percepção não é menor que nas idades posteriores. 
Desde o momento inicial no útero materno, a criança se entende como 
pessoa completa e distinta dos pais, e já vivencia suas experiências de 
alegria e dor em relação a eles e ao ambiente.3 

 

                                            
1 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Reprodução humana assistida e parentalidade responsável. São 
Paulo: Boreal, 2015, p. 21. 
2  CARDOSO, Ofélia Boisson. Problemas na infância. São Paulo: Melhoramentos, 1967, p. 65. 
3  MORAES, Renate Jost. As chaves do inconsciente. Rio de Janeiro: Agir, 1997, p. 98. 
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Neste cenário, surge o parto anônimo com a finalidade de proporcionar 

alternativas diante de gestações indesejadas, voltado para as mães que não 

pretendem assumir a maternidade, bem como garantir que a sua identidade não seja 

revelada4. Para os defensores, o parto anônimo é um instrumento de extrema 

relevância, pois adota como objetivo maior o respeito à vida do nascituro que se 

desenvolve no ventre materno. Desse modo, o direito à vida deve ser tutelado desde 

o momento embrionário, razão pela qual tal instituto tutela a possibilidade de oferecer 

à mulher uma alternativa de comportamento que garanta o seu anonimato, sem que 

se faça necessária a interrupção da gravidez.5 

Ressaltam-se três projetos de lei que buscavam legitimar o parto anônimo no 

ordenamento jurídico brasileiro, a saber, o Projeto de Lei n. 2.747/2008, o Projeto de 

Lei n. 2.834/2008 e o Projeto de Lei 3.220/2008. Entretanto, atualmente, todos se 

encontram arquivados. Apesar disso, o instituto supramencionado continua sendo 

debatido no âmbito doutrinário, abarcando inúmeras questões relevantes. O Projeto 

de Lei n. 3.220/2008 foi desenvolvido pelo Instituto de Direito de Família (IBDFAM), e 

isenta a mulher de qualquer responsabilidade criminal e assistencial em relação ao 

filho.6 

De acordo com Mylena Rios Camardela da Silveira, a finalidade do parto 

anônimo é oferecer uma maior proteção à vida não somente da criança, mas também 

da genitora, com amparo hospitalar gratuito e a realização do parto em condições 

dignas. Ademais, é um instrumento que poderá diminuir a prática do crime de aborto 

e o abandono desumano de crianças7. Dispondo sobre o assunto, Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald entendem que: 

                                            
4  OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 18. 
5  SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 
6  MIGUEL, Sibelli Sterfanny Borba. O parto anônimo sob a óptica dos direitos das crianças e dos 
adolescentes: uma análise da colisão entre o direito do anonimato e o direito ao conhecimento da 
ascendência genética. Artigo. Disponível em: 
<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conidif/trabalhos/TRABALHO_EV082_MD1_SA4_ID466_0
4092017205555.pdf> Acesso em: 20 mar. 2018.  
7  SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 
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[...] palmilhando essa trilha e preocupados com a afirmação da dignidade das 
pessoas envolvidas na questão, parece-nos que o parto anônimo, sem ser, é 
óbvio, uma forma definitiva de solução dos problemas sérios atinentes à 
pobreza e à falta de educação, saúde e cultura do povo brasileiro, pode 
contribuir para diminuir o número de crianças mortas ou simplesmente 
abandonadas no meio de lagos, rios poluídos, banheiros de estação de trem, 
escadarias de igreja, construções e outros lugares ainda mais assustadores, 
como noticia a imprensa brasileira a todo tempo.8 

 

No mesmo sentido, Pablo Stolze Gagliano complementa: 

 

[...] com efeito, com o propósito de se combater o abandono de bebês, bem 
como preservar a liberdade de escolha da mulher, evitando-se a ilegal 
alternativa do aborto, opta-se por um sistema mais transparente, em que a 
mãe teria o direito de entregar o seu filho para o Estado, que assumiria a 
busca por uma família substituta.9 

 

Seria oportuno lembrar que, atualmente, a filiação não decorre exclusivamente 

do parentesco consanguíneo, mas também pela possibilidade de convivência, 

constituída em função do afeto e amor. Desse modo, segundo os ensinamentos de 

Cristiano Chaves e Farias e Nelson Rosenvald “o direito ao estado filiatório, garantido 

constitucionalmente, pode ser resolvido pela utilização do critério da afetividade, não 

sendo obstada pelo uso no parto anônimo”10. Verifica-se, portanto, que o filho nascido 

de parto em anonimato teria assegurado o seu direito à convivência familiar, diante da 

possibilidade da inserção em família substituta por intermédio da adoção.  

Nas palavras de Luciana Dadalto Penalva, “a defesa do parto anônimo pauta-

se em uma comoção social”11. Verifica-se, portanto, que se torna necessário 

questionar as possíveis implicações de tal instituto na sociedade. 

A questão que surge e causa grande polêmica na doutrina diz respeito ao 

anonimato da mulher e o direito da criança ao conhecimento da origem genética. 

Nessa senda, para alguns doutrinadores, tutelar o direito à liberdade da mulher não é 

o caminho mais seguro. Ao corroborar com o exposto, Luciana Dadalto Penalva 

defende que: 

 

                                            
8 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 557. 
9 GAGLIANO. Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Direito de família: as famílias em perspectiva 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 654. 
10  FARIAS; ROSENVALD. op. cit., 2010, p. 560. 
11 PENALVA, Luciana Dadalto. Parto anônimo e direitos de personalidade. Revista IOB de Direito de 
Família, Porto Alegre: Síntese, v. 9, n. 52, 2009, p. 87. 
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Tutelar o direito à liberdade da mulher, neste caso, não é a solução mais 
adequada, pois, ao assegurar à mulher a possibilidade de não assumir a 
maternidade, protege-se, ao invés da liberdade individual, a maternidade 
irresponsável e, portanto, fere-se preceito constitucional.12 

 

Apesar de suscitar discussões a respeito da violação do direito à identidade 

genética da criança, o parto anônimo é defendido por grande parte da doutrina.  

Segundo Olívia Marcelo Pinto de Oliveira, o Projeto de Lei n. 3.220/2008 não 

pretendia afastar o direito à ascendência genética do recém-nascido, já que as 

informações poderiam ser reveladas por intermédio de autorização judicial, mas sim 

tutelar a dignidade do recém-nascido, com o fito de evitar o abandono em lugares 

ermos ou a interrupção da gravidez indesejada: 

 

[...] além de prever a regulamentação do direito ao parto anonimato por uma 
lei federal autônoma, dispunha de 16 artigos de forma minuciosa sobre o 
exercício de tal direito pela gestante que não deseja ser mãe e a forma como 
o nascente será encaminhado à adoção, preocupando-se com o necessário 
fornecimento pela genitora de informações relativa à verdade biológica do 
nascente, resguardando seu direito de personalidade caso ocorra futura 
autorização judicial para que os dados sigilosos sejam revelados13. [...] O 
projeto de lei nº 3.220/2008 procurou priorizar não somente a liberdade da 
genitora de não ser mãe, mas também a dignidade da criança indesejada, 
buscando evitar um abandono selvagem e oferecer condições para que ela 
possa seguir sua vida em um lar saudável. Logo, falar em liberdade da 
gestante não ser mãe não significa afrontar a dignidade humana, mas 
contribuir para a eficácia dos direitos fundamentais.14 

 

No mesmo sentido, denota Pablo Stolze Gagliano: 

 

[...] o que se pretende (com o PL) não é esconder a maternidade socialmente 
rejeitada, mas garantir a liberdade à mulher de ser ou não mãe do filho que 
gerou, com amplo acesso à rede pública de saúde. As crianças terão, a partir 
de então, resguardados o seu direito à vida, à saúde e à integridade e 
potencializado o direito à convivência familiar.15 

 

Para Maria Berenice Dias a proposta do parto em anonimato é evitar que 

recém-nascidos continuem sendo lesados na sua dignidade e descartados como 

objetos. Tal instituto é regulamentado em alguns países, onde hospitais cedem 

espaços externos para que os bebês possam ser colocados em anonimato, sem que 

                                            
12 PENALVA, Luciana Dadalto. Parto anônimo e direitos de personalidade. Revista IOB de Direito de 
Família, Porto Alegre: Síntese, v. 9, n. 52, 2009, p. 97. 
13 OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 34. 
14 Ibid., p. 38. 
15 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Direito de família: as famílias em perspectiva 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 656. 
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a pessoa expositora seja identificada. Entretanto, algumas informações genéticas 

ficam registradas em um banco de dados16, possibilitando o acesso futuro da criança 

para conhecer a sua ascendência genética, por intermédio de autorização judicial. 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PARTO ANÔNIMO: RODA DOS EXPOSTOS 

 

Desde os primórdios, no Brasil, o abandono de recém-nascidos em lugares 

perigosos era praticado com certa frequência. Havia o costume de deixar as crianças 

em ruas, becos, portas de casas, igrejas e mosteiros, correndo o risco de falecerem 

pela falta de cuidados com a saúde.17 

O parto anônimo tem origem nas chamadas rodas dos expostos, que recebiam 

crianças abandonadas anonimamente após o parto. Foi uma prática realizada no 

Brasil em 1843 e vigorou até 195018. Nesse sentido, explica Irene Rizzini que “muitas 

rodas de expostos surgiram no Brasil, quando na Europa estavam sendo combatidas 

pelos higienistas e reformadores, pela alta mortalidade e pela suspeita de fomentar o 

abandono de crianças”.19 

Conforme acentua Maria Luiza Marcílio, o abandono de recém-nascidos 

comportava as mais variadas justificativas: 

 

[...] as causas eram variadas: enjeitavam-se ou afogavam-se crianças 
malformadas; os pobres, por não terem condições de criar os filhos, 
expunham-nos, esperando que um benfeitor recolhesse o infeliz bebê; os 
ricos, ou porque tinham dúvidas sobre a fidelidade de suas esposas ou 
porque já teriam tomado decisões sobre a distribuição de seus bens entre os 
herdeiros existentes.20 

 

A criança era deixada em uma roda de madeira acoplada em hospitais e igrejas. 

Essas instituições ficavam responsáveis pelo recolhimento dos recém-nascidos21. 

Nesse sentido, ensina Maria Luiza Marcílio: 

 

                                            
16 DIAS, Maria Berenice. Direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 502. 
17 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789- 1832). São Paulo: 
Annablume, 2008, p. 39. 
18 OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 19. 
19 RIZZINI, Irene. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios do 
presente. São Paulo: Puc-Rio, 2004, p. 24. 
20 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 25. 
21 OLIVEIRA, op. cit., 2011, p. 19. 
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[...] tais rodas eram de forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse 
dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior 
da parte externa, o expositor colocava a criança que enjeitava, girava a Roda 
e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante que um bebê 
acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente do local, sem ser 
reconhecido.22 

 

A roda dos expostos ou excluídos, surgiu por uma iniciativa da Santa Casa de 

Misericórdia, em decorrência do grande número de abandonos de recém-nascidos na 

fase do Brasil Colonial. O abandono era praticado de forma indigna. Analisando os 

contextos históricos, constata-se que havia grande número de órfãos nas tribos 

indígenas, em razão das doenças trazidas pelos colonizadores. Diante disso, os 

jesuítas instituíram o chamado “colégio dos meninos”, com a finalidade de amparar e 

recolher os índios órfãos.23 

Nesse período, a proteção da criança abandonada não era totalmente 

assegurada pela Igreja e pelo Estado, como bem demonstra Maria Luiza Marcílio: 

 

[...] no período do Brasil Colonial nem o Estado e nem a Igreja assumiram 
diretamente a assistência aos pequenos abandonados. Ambos atuaram 
indiretamente, apenas com o controle legal e jurídico, apoios financeiros 
esporádicos e estímulos diversos. Na realidade, foi a sociedade civil, 
organizada ou não, que se compadeceu e se preocupou com a sorte da 
criança desvalida e sem-família.24 

 

Em meados do século XVIII, as primeiras rodas dos expostos foram instaladas 

nas instituições de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. As Santas Casas de Misericórdia 

contratavam mulheres para amamentar os recém-nascidos deixados nas rodas. Na 

época, o atendimento por meio de alimentação artificial não era possível, por isso, a 

alternativa era recorrer às amas-de-leite para sustentar o maior número de bebês. 

Diante disso, muitos proprietários alugavam as suas escravas para trabalharem nesta 

função25. Nesse sentido, aduz Mary Del Priore: 

 

[...] quando uma escrava paria, se tornava possível a existência de uma ama-
de-leite. O aleitamento era tido como importantíssimo, tanto pela Igreja, tanto 
pelos conceitos médicos da época. Dessa maneira, cativas que dispunham 
de leite eram empregadas como fornecedoras de alimento para crianças de 
várias categorias.26 

                                            
22 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 35. 
23 OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 19-20. 
24 MARCÍLIO, op. cit., 1998, p. 131-132. 
25 RIZZINI, Irene. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e desafios do 
presente. São Paulo: Puc-Rio, 2004, p. 23-24. 
26 DEL PRIORE, Mary. História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002, p. 338. 
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O abandono de crianças é uma realidade constante no mundo inteiro, 

diferencia-se somente pelas circunstâncias, costumes e momentos históricos de cada 

região. Nesse sentido, aduz Maria Luiza Marcílio: 

 

[...] na tradição judaica dois exemplos fortes e centrais de abandono de bebês 
são de todos conhecidos e aparecem nas escrituras do Antigo Testamento. 
O primeiro é o de Ismael, filho de Abraão e de sua escrava Agar. Sara, 
quando se casou com Abraão, exigiu que ele expulsasse Agar e seu filho para 
o deserto. Sem água e sem ter o que comer no deserto, Agar abandona 
Ismael sob um arbusto, para não vê-lo morrer. Mas Deus salva-o e promete 
fazer da descendência de Ismael um ‘grande povo’. O segundo exemplo é o 
caso de Moisés, abandonado num cestinho de vime à beira do Nilo, e 
recolhido pela filha do faraó. Moisés acabou sendo amamentado e criado por 
sua própria mãe, serva da filha do faraó, e, mais tarde, foi adotado por esta, 
que o transformou em um grande homem. Ele igualmente deu origem a uma 
importante dinastia e transformou-se em um herói do povo hebreu.27 

  

Era costume do povo hebreu abandonar recém-nascidos diante de 

circunstâncias extremas. Além disso, essa realidade também esteve presente na 

mitologia grega, como por exemplo, o abandono de Édipo, que foi deixado pelo pai no 

monte Citéron, e logo após, foi encontrado por um pastor e levado ao rei de Corinto. 

Este, por sua vez, adotou Édipo.28 

Algumas mães, no ato de entrega dos seus filhos às rodas, deixavam cartas 

explicando os motivos que lhes impediam de exercer a maternidade. A justificativa 

mais comum era influenciada pela moral imposta pelos costumes da época, ser mãe 

solteira. As mulheres que se encontravam nessa qualidade, eram vítimas de 

discriminação e perdiam o respeito perante a sociedade. Outras, na tentativa 

desesperada de esconder a “desonra” optavam pela interrupção da gravidez. Nesse 

diapasão, cumpre ressaltar que a Igreja Católica sempre teceu influências sobre a 

sociedade e, além disso, vinculava a imagem da mulher pura à virgindade. Assim, de 

acordo com os ditames religiosos, a mulher solteira não poderia ter vida sexual, para 

evitar a maculação da sua honra29. Verifica-se, portanto, que esses fatores 

contribuíram de forma significativa para a exposição dos recém-nascidos. Nesse 

sentido, relata Nascimento: 

 

                                            
27 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 21-
22. 
28 Ibid., 
29 Ibid., p. 22-28. 
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A roda deveria servir para criar os filhos da incontinência, os filhos bastardos 
dos amores proibidos ou ilícitos [...] E quando fosse pedido o socorro por parte 
das mulheres que podiam ver periclitar sua honra, o provedor ou mordomo 
seria obrigado a prestá-lo, procurando uma mulher bem morigerada que em 
segredo assista ao mesmo parto, fazendo conduzir o exposto a roda, ou 
entregando-o a uma ama que o crie, e administrando-lhes todos os socorros, 
e remédios possíveis; sem que indague a qualidade da pessoa, nem faça ato 
algum judicial, donde possa seguir a difamação. Nesse novo procedimento, 
podemos constatar que o Estado protegia a imagem da mulher dos seus 
deslizes sexuais, considerando ilícitos pelos cânones religiosos, ao mesmo 
tempo em que salvaguardava a honra e evitava a fragmentação da herança 
das famílias benquistas socialmente. [...] Essa salvaguarda, restaurava o 
espírito ‘virtuoso’ da instituição quando fora criada, ou seja, de acobertar os 
“filhos da falha” ou os “frutos da fraqueza” de homens e mulheres.30 

 

Já as escravas, escolhiam realizar a entrega dos seus filhos às Casas de 

Misericórdia, como um ato de proteção, ou seja, acreditavam que dessa maneira eles 

poderiam ser livres31. Segundo Renato Pinto Venâncio, o objetivo da mãe era, 

sobretudo, proteger a vida do recém-nascido através da entrega: 

 

[...] toda mulher que, no meio da noite, deixasse o filho recém-nascido em um 
terreno baldio estava expondo-o à morte, ao passo que os familiares, ao 
procurarem hospitais, conventos e domicílios dispostos a aceitar o 
pequerrucho, estavam tentando protegê-lo.32 

 

Devido à grande aglomeração de recém-nascidos deixados nas Santas Casas 

de Misericórdia, estas instituições, passaram a entregar os bebês para outras 

pessoas, que recebiam determinada quantia. Nessa direção, Walcir Pinto de Carvalho 

enfatiza que existia uma boa intenção no acolhimento de crianças realizado pela 

Santa Casa de Misericórdia, entretanto, os problemas tornaram-se maiores: 

 

[...] a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens, tendo os seus olhos 
voltados para as aflições alheias, sob a égide do cristianismo e em boa hora, 
cuida do grande hospital – A Santa Casa de Misericórdia, cuja história, por si 
só representa um dos mais destacados capítulos da prática da caridade neste 
abençoado pedaço de Brasil. Algum tempo depois, anexo a essa instituição, 
surge, sob a inspiração dos bons sentimentos, uma outra não menos 
benéfica. Instala-se, então, no próprio seio da entidade hospitalar, RODA 
DOS EXPOSTOS, estabelecimento fundado, como dissemos, por obra do 
bem, mas que, infelizmente, lamentavelmente, não pode cumprir cem por 
cento o seu destino. Por culpa de uma mínima parcela da sociedade de então, 
vem a ser considerado um meio favorável à depressão moral, e isto por 

                                            
30 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789- 1832). São Paulo: 
Annablume, 2008, p. 192. 
31 OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 21-22. 
32 VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas: assistência à criança de camadas populares no 
Rio de Janeiro e em Salvador – séculos XVIII e XIX. Campinas: Papirus, 1999, p. 23. 
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envolver na sua prática, ao lado da mais legítima forma de ajudar ao próximo, 
a sufocação do sentimento maternal.33 

 

Além disso, os meninos frutos da roda, não recebiam o mesmo tratamento 

destinado às meninas, pois existia a crença de que por pertencerem ao sexo 

masculino detinham mais resistência imunológica, logo, uma maior capacidade de 

sobrevivência, não se fazendo necessário maiores cuidados quanto à assistência.34 

Outro ponto negativo em relação à instauração das rodas, refere-se ao 

deslocamento do objeto, ou seja, da sua finalidade. Inicialmente, as rodas dos 

expostos foram criadas com o fito de amparar os bebês abandonados, porém, no 

decorrer do tempo elas foram utilizadas como cemitério. Assim, as mães que não 

tinham como arcar com os gastos do recém-nascido morto, depositavam o corpo 

dentro das rodas dos expostos, para que o enterro fosse providenciado pelas 

instituições.35 

Destaca-se, ainda, três fases que englobam a transformação da assistência 

destinada às crianças vítimas de abandono. A primeira fase corresponde ao período 

do século XIX, e apresenta um caráter “caritativo”, ou seja, de fraternidade humana, 

entretanto, sem a intenção de realizar mudanças sociais. Desse modo, as pessoas 

buscavam ajudar as crianças abandonadas através de um pequeno auxílio monetário, 

pois acreditavam que dessa forma estariam propagando o bem. A intenção era 

realizar ações que fossem consideradas boas, com o fito de receber como 

recompensa a salvação de suas almas.36 

Ao encontro de tal entendimento, Nascimento: 

 

[...] os atores silenciavam sobre o abandono, enquanto o acolhimento era 
visto como ação “caritativa”, portanto, vinculada à dimensão do religioso e à 
esfera doméstica. Acolher e cuidar das crianças pressupunha antes uma 
decisão pessoal e familiar do que apoio e incentivo da máquina pública. A 
Câmara considerava que a Misericórdia tinha obrigação de assistir aos 

                                            
33 CARVALHO, Walcir Pinto de. A Roda dos Expostos. Niterói: Clube de Literatura Cromos, 1994, p. 
17. 
34 SILVA, Robson. A assistência caritativa a infância abandonada e desvalida na cidade de São Paulo 
no século XIX. Antíteses, Londrina, v. 4, n. 8, p. 963-976, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/viewFile/8955/9669>. Acesso em: 22 mar. 
2018. 
35 PORTO, Rosane de Albuquerque. Roda dos expostos: deslocamentos do livro ao jornal. 2011. 224 
f. Tese (Doutorado em Literatura Brasileira e Teoria Literária) – Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível em:  
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/130857/322023.pdf?sequence=1&isAllowed=
>. Acesso em: 23 mar. 2018, p. 85. 
36 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 
132-133. 
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expostos como determinava o compromisso que havia assumido com a 
Coroa Portuguesa. E a Santa Casa recusava a obrigatoriedade da 
assistência, pois, as obras caritativas dependiam de recursos prévios e 
destinados para tal fim. Não se fazia caridade apenas com boa vontade e 
muita fé. Contudo, as duas perspectivas não poderiam ser consideradas: ao 
acolher as crianças expostas, salvando-as da morte, garantiam-se mais 
súditos para a Coroa numa terra que precisava ser colonizada e ocupada; e 
ao batizá-las, livram-se suas almas do temido limbo.37 

 

Já a segunda fase adotou o caráter “filantrópico”, e vigorou até 1960. Salienta-

se que esta fase, trouxe mudanças sociais na história das crianças expostas no Brasil, 

como por exemplo o fim da escravidão; a queda da monarquia; o desmembramento 

da Igreja e do Estado; a institucionalização da adoção. Diante disso, a sociedade 

brasileira caminhou para a ordem social, e, no ano de 1855, surgiu um projeto de 

política pública destinado a diminuir os problemas oriundos do abandono de recém-

nascidos. A criação desse projeto, foi possível em virtude da abolição do tráfico de 

escravos assim como pela disseminação da cólera e febre amarela. Os frutos oriundos 

desse projeto, foram os Asilos de Educandos. Essas instituições ficaram responsáveis 

pela educação e capacitação profissional dos menores expostos. Todavia, com o 

galgar do tempo, as instituições implantadas na fase “filantrópica” tornaram-se 

insuficientes para acompanhar as novas necessidades da sociedade38: 

 

[...] não se tratava mais – e apenas – de salvar as almas dos bebês 
encontrados pelas ruas, nas portas de casas ou deixados nas rodas, 
ministrando-lhes o batismo, e de praticar a virtude do amor ao próximo; 
tratava-se de dar assistência pública, bases científicas e equipamentos bem 
estruturados. Era preciso salvar primeiramente o corpo da criança.39 

 

No tocante à terceira fase, instalou-se no final do século XX e foi compreendida 

como o Estado do Bem-Estar Social. Somente a partir da última fase, a criança 

recebeu guarida de forma correta, e foi reconhecida na lei, como sujeito de Direito. O 

Estado do Bem-Estar Social foi implementado em 1960, com isso o Estado passou a 

ter responsabilidade pelas crianças e adolescentes vítimas de abandono.40 

Por fim, na contemporaneidade, a proteção da criança e do adolescente 

encontra fundamentação no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

                                            
37 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789- 1832). São Paulo: 
Annablume, 2008, p. 66. 
38 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 
193-201. 
39 Ibid., p. 201. 
40 Ibid., p. 223-225. 
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consagrado como norte axiológico de todo ordenamento jurídico brasileiro (art, 1º III 

da CF); no direito à vida e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art.227). A 

dignidade da pessoa humana acarretou uma nova abordagem ao sistema jurídico, 

principalmente nas relações familiares. Nessa seara, adota-se como exemplo, a 

inserção da criança ou adolescente em família substituta, a qual deverá ser analisada 

a partir dos laços de afetividade ou afinidade, com o fito de diminuir as consequências 

da medida, conforme os dizeres insertos no artigo 28, § 2º do ECA41:  

 

art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, 
nos termos desta Lei. [...]. 
§ 2º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a 
relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida [...].42 

 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente adotaram a 

teoria da proteção integral com a finalidade de garantir maior proteção à criança e ao 

adolescente. Desta sorte, os pais possuem como deveres promover a guarda, 

sustento e educação dos filhos menores.  

 

 

2.2 O PARTO ANÔNIMO NA FRANÇA 

 

Ressalta-se que a roda dos expostos também foi uma prática realizada na 

França. No período do século XII, ocorreu a implementação da roda dos excluídos, 

com o fito de amparar os bebês das mulheres que teriam engravidado em decorrência 

de uma relação extraconjugal. Assim, essa possibilidade de as mães deixarem os 

bebês nas rodas, seria uma alternativa para evitar o aborto, o infanticídio, bem como 

o abandono em locais perigosos.43 

                                            
41 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Direito de família: as famílias em perspectiva 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 97. 
42 BRASIL. ECA (1990) Art 28. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. 
Acesso em: 20 mar. 2018. 
43 SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 
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É importante lembrar que a criança é um ser em constante modificação, pois 

possui uma capacidade de adaptação significativa, desenvolvida logo nas primeiras 

horas de vida pós-natal, conforme bem explica Ofélia Boisson Cardoso: 

  

[...] ao sair do drama do nascimento, move-se num sentido de adaptação às 
novas condições ambientais (calor, ruídos, pressão, humidade, alimentação, 
etc. Acaba de ser bruscamente separada do organismo materno, onde se 
encontrava abrigada do mundo exterior; para tanto, sofreu; as dores da mãe 
dar à luz repercutem logo, são faladas e conhecidas de toda a humanidade; 
as do feto, para nascer ficam ignoradas; eles, porém, vive seu drama, 
diferente do materno, mas que pode ser tão violento e intenso que chegue a 
acarretar-lhe a morte.44 

 

A Igreja Católica, ao se preocupar com as condições do nascimento das 

crianças e o seu posterior acolhimento, envolvida pela benevolência, permitia essa 

prática; entretanto, não havia regulamentação do poder público. Dessa maneira, no 

ano de 1638 São Vicente de Paula criou o chamado tour, que era uma roda atrelada 

nas instituições que poderiam receber as crianças expostas45. O objetivo maior da 

Igreja Católica, com o acolhimento de bebês enjeitados era a realização do batismo, 

como forma de propagar a ética moral cristã. Sobre o assunto, correlaciona Maria 

Luiza Marcílio:  

 

[...] uma vez deixada a criança na roda dos hospitais, a primeira preocupação 
de seus responsáveis era batiza-lá. Na ausência de qualquer indicação sobre 
o batismo do bebê, providenciava-se o seu batismo imediato. Em caso de 
dúvida batizava-se condicionalmente. Depois a criança era entregue a uma 
ama-de-leite, para ser amamentada e criada – às vezes no próprio hospital 
[...].46 

 

Nesse contexto, o parto anônimo recebeu regulamentação com o surgimento 

da Revolução Francesa, através do Decreto de 28 de junho de 1793. Diante disso, o 

Estado passou a oferecer assistência para as mulheres e recém-nascidos expostos. 

As mulheres gozaram de cuidados pré-natais e, além disso, o poder público permitiu 
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o alojamento dessas mães de forma gratuita, para preservar o sigilo da gravidez 

indesejada.47 

O parto anônimo recebeu um novo enfoque com a implementação do bureau 

ouvert. Desse modo, os tours, sistema idealizado por São Vicente de Paula, foi extinto. 

Houve uma transformação na entrega das crianças expostas, uma vez que o Estado 

começou a conscientizar as mulheres sobre o parto anônimo. Nesse sentido, buscava-

se ainda assegurar o anonimato, porém com um viés mais responsável, ou seja, a 

pretensão do Estado era garantir que a entrega fosse realizada somente após uma 

reflexão profunda e consciente da mãe sobre a importância de exercer a maternidade, 

os prejuízos psicológicos que o abandono acarreta na vida da criança, e a 

possibilidade de arrependimento.48 

O Estado se preocupava com a conscientização da importância dos primeiros 

vínculos entre mãe e filho, uma vez que essa relação materno-filial atua diretamente 

no desenvolvimento da criança. Nessa esteira, seria oportuno lembrar que os 

problemas mais comuns pertinentes à infância da criança e do adolescente, resultam 

dos sentimentos rejeição ou falta dos pais, conforme ilustram Dalka Chaves de 

Almeida Ferrari e Tereza Cristina Cruz Vecina: 

 

[...] ao nascer a criança depende do ambiente à sua volta para sua 
sobrevivência. A relação de dependência que se estabelece com base nisso 
será decisiva para a sua formação e desenvolvimento. Tudo o que irá 
acontecer na sua vida, desde então, passará por essa condição, pela 
qualidade dessa primeira acolhida. Daí a importância do estabelecimento e 
da consistência dos primeiros vínculos, pois a criança depende do outro para 
crescer, para ganhar sua individualidade. Quando nasce a criança entra num 
mundo de relações totalmente estranhas a ela, não tem nenhum modelo 
anterior para dar forma a seus atos e nunca vai defrontar-se com uma 
situação tão nova como essa. [...].49 

 

O Estado, além de forçar uma análise reflexiva, oferecia ajuda financeira para 

que a criança fosse criada pela mãe. Somente após a realização dessa análise 

minuciosa, a mulher estaria apta para entregar o bebê. Portanto, a intenção do Estado 

era colocar o instituto do parto anônimo como última alternativa. 
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O Código Civil Francês em 1993, estabeleceu por advento da Lei nº 93-22 que 

no momento do parto, a mulher poderia manter a sua identidade em sigilo. Por 

alteração não seriam divulgadas as informações pessoais da mãe. Além disso, 

também não seria possível requerer futuramente uma ação de investigação de 

maternidade. Nesse caminhar histórico, surgiu a Lei nº 2002-93, conhecida como Lei 

Royal. Essa lei modificou o cenário do parto em anonimato, uma vez que abordou a 

possibilidade de o filho buscar a sua identidade genética. Para tanto, criaram o Conseil 

National pour I’acces aux origines personalles (CNAOP), o qual funcionava como uma 

espécie de bancos de dados, responsável pelo acesso aos dados genéticos das mães 

que realizavam o parto anônimo.50 

Maria Christina de Almeida leciona sobre a preocupação pela busca de 

informações sobre a identidade genética: 

 

A busca pela semelhança, pela identificação de características físicas, 
psíquicas e espirituais é um empreendimento recíproco entre pais e filhos, 
existindo no psiquismo dos gerados a expectativa de identificação com o que 
lhe é similar nos geradores. [...]. Essa vinculação com a origem é mais 
acentuada no caso dos filhos que perdem o contato com os pais biológicos, 
ganhando nesse caso, uma dimensão mais ampla e mais profunda.51 

 

No mesmo sentido, perfilha Maria Helena Diniz: 

 

O Direito à Origem Genética não requer investigação da paternidade, visto 
que é a busca de dados para desvendar a história da saúde físico-psíquica 
de seus ascendentes biológicos, sem ter a intentio de estabelecer o 
parentesco legal ou de pleitear direitos sucessórios ou pensão alimentícia do 
genitor biológico. Esse direito à Identidade Genética permite a adoção de 
medidas preventivas para a preservação da saúde e da vida [...].52 

 

Portanto, a legislação francesa reconhecendo a importância do direito à 

ascendência genética, tem buscado evoluir para possibilitar o conhecimento de 

algumas informações sobre a origem biológica das pessoas que foram frutos do parto 

anônimo, até mesmo para fins médicos. Já que “o acesso à informação genética é um 

requisito da identidade pessoal e consiste no direito que tem a pessoa de saber sua 
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procedência genética”53. O CNAOP é o órgão responsável para intermediar esse 

contato do filho sobre as informações pessoais da mãe, relativas ao material genético.  

 

2.3 O PARTO ANÔNIMO EM PORTUGAL  

 

Os casos de abandono de recém-nascidos em Portugal surgiram na Idade 

Média. Desde o século X, já existiam hospitais, albergues e asilos, que eram mantidos 

através de doações e apoio das igrejas. Os albergues foram instituídos junto com os 

mosteiros, com a finalidade de oferecer pouso para os peregrinos. Além disso, muitos 

hospitais foram criados por instituições religiosas para ajudar os mais vulneráveis, 

como os pobres, os doentes e crianças abandonadas.54 

Em Lisboa, foi instituída a primeira Casa de Misericórdia Portuguesa no ano de 

1498. Essas instituições ofereciam abrigo para os recém-nascidos abandonados em 

razão da pobreza. Ocorre que as Ordenações Manuelinas e, logo após, as Filipinas, 

modificaram o cenário de recolhimento das crianças abandonadas. Assim, na falta de 

hospitais aptos a receberem essas crianças, o recolhimento deveria ser de 

competência das autoridades municipais.55 

Nesse sentido, leciona Maria Luiza Marcílio: 

 

[...] em todo o Reino Portulense desenvolveu-se também a prática de 
ermitãos e eremitas se dedicarem a recolher pelas ruas, pelos caminhos e 
pelos campos, “os meninos perdidos”, para, em seguida, encaminhá-los às 
autoridades municipais ou aos Hospitais dos Expostos. Na generalidade das 
terras, a assistência aos expostos era considerada obrigação dos concelhos, 
e em tempos individuais, um dever cristão.56 

 

Nessa época, havia uma proteção especial em relação às meninas expostas, 

com a finalidade de conservar a honra, a imagem e a pureza. Elas eram 

encaminhadas para as famílias que possuíam boa índole57. Além disso, a legislação 
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portuguesa estipulava que a permanência dos bebês nas casas dos expostos deveria 

ser por pouco tempo: 

 

[...] depois que entravam, os bebês ficariam na casa dos expostos o mínimo 
de tempo possível, devendo com toda a diligência, que se dêem logo a criar 
as amas de fora; e que se detenham na dita casa o menos tempo que puder 
ser; porque de se deterem nela mais tempo do que o necessário se segue 
não só maior despesa pelo grande gasto que fazem as da dita Casa, mas 
outros muitos inconvenientes. Caso não conseguisse colocar essas crianças 
em casa de famílias, o mordomo deveria cuidar para que elas aprendessem 
um ofício que lhes permitisse um modo de vida.58 

 

Posteriormente, em 1873 algumas casas foram construídas com a finalidade 

de atender esse grande número de bebês abandonados; porém, a pessoa expositora 

não tinha a sua identidade revelada. Foi uma saída para diminuir o infanticídio 

bastante praticado no País.59 

O Estado precisou criar novas casas dos expostos, com o advento da primeira 

Constituição Portuguesa em 1822. Entretanto, em 1867 ocorreu a abolição das rodas 

dos expostos, em decorrência da grande dificuldade de se conseguir recursos para 

manter a sobrevivência e assistência dos recém-nascidos.60 

O Governo criou as chamadas casas-hospícios; entretanto, o acolhimento não 

era destinado apenas às crianças abandonadas. As casas-hospícios também 

recebiam os indigentes. A novidade instaurada por essas instituições se pautava no 

fato de que mães e indigentes deveriam provar a real necessidade de amparo, caso 

contrário, não receberiam assistência pública.61 

O Governo português ainda concedeu auxílio de lactação para as mulheres 

pobres, com a finalidade de impedir ou diminuir o abandono indigno dos bebês. Esse 

subsídio cessaria quando a criança completasse quatro anos.62 

Hodiernamente, a Constituição Portuguesa não disciplina a entrega da criança 

em anonimato, todavia, prevê proteção para as demais formas de abandono. 
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2.4 O PARTO ANÔNIMO NA ITÁLIA 

 

A roda dos expostos foi a primeira forma de assistência pública às crianças 

abandonadas. Na Itália, a roda recebia o nome de Ruota ou Torno. Devido à grande 

influência da Igreja Católica, quando a criança era colocada nas rodas, a primeira 

preocupação era a realização do batismo. Posteriormente, os meninos eram 

instruídos para a realização de trabalhos, enquanto que as meninas eram 

encaminhadas para o casamento acompanhadas de um pequeno dote. Todavia, 

algumas famílias adotavam as crianças enjeitadas com a finalidades de lucrar com a 

mão-de-obra familiar.63 

As amas-de-leite assumiram um papel determinante na assistência dos recém-

nascidos. Ressalta-se que os expostos eram alimentados por intermédio delas. 

Existiam duas modalidades de amas-de-leite, as internas (que prestavam auxílio no 

próprio hospital), e as de fora (que cuidavam das crianças em suas próprias casas). 

Essas mulheres recebiam pela assistência prestada até a criança completar 7 anos, 

entretanto, o valor era modesto. Ocorre que não havia critérios para a seleção das 

amas-de-leite, razão pela qual muitos bebês eram encontrados em situações 

precárias, sem higienização e com doenças. Por isso, os médicos apresentaram 

reclamações para a administração da casa dos expostos, e como solução para 

diminuir a alta taxa de mortalidade, sugeriram a alimentação artificial. No século XIII, 

o sistema das amas-de-leite foi abolido.64 

Com o passar do tempo, o sistema das casas dos expostos recebeu inúmeras 

críticas, pois existiam muitas fraudes. Na tentativa de esconder a “desonra” de uma 

gravidez indesejada, algumas mães entregavam seus filhos e depois os recolhiam 

para receber subsídios. Hodiernamente, a legislação italiana acolhe o instituto do 

parto anônimo, permitindo o sigilo da identificação da mãe, bem como cuidados pré-

natais e assistência psicológica, com o fito de priorizar a vida da criança e impedir a 

interrupção da gravidez.65 
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2.5 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA 

 

A família contemporânea, “sofreu as influências da família romana, da família 

canônica e da família germânica” 66. Desse modo, o instituto da família passou por 

uma profunda transformação histórica.  

Destacam-se as mudanças relativas às relações paterno-filiais. Nos tempos 

remotos, a convivência familiar era exercida sobre influência e poder de mando de 

uma figura masculina, denominado patriarca67. “O pater era uma pessoa sui juris, 

independente, chefe dos seus descendentes e estes eram alieni juris, sujeitos à 

autoridade alheia”.68 

Existiam as famílias organizadas através de ancestrais comuns. Desta forma, 

os seus respectivos membros assumiam obrigações entre si, proteções recíprocas, e 

também viviam na mesma comunidade. Tal comunidade era conhecida como clãs69, 

conforme afirma Bagnoli, Barbosa e Oliveira:  

 

[...] período dos clãs: formação de uniões de indivíduos, com base em um 
parentesco real ou fictício, sendo que o chefe do clã preside os cultos 
familiares, de extrema importância para a comunidade, além de desempenhar 
o papel de Juiz Início da formação da Polis: a partir do clã, formou-se em 
período posterior as cidades na Grécia, as quais apresentavam formas de 
organizações políticas variadas. Geralmente, o território de cada cidade era 
de pequena proporção, apresentando na maior parte das vezes um porto e 
certo número de aldeias.70 

 

Os clãs formaram as primeiras entidades familiares ligadas por laços de 

parentesco. Posteriormente, devido à ocorrência do grande crescimento populacional, 

dentro dessas comunidades surgiram as primeiras tribos.71 

O surgimento de novas cidades, que em um primeiro momento eram 

delimitadas por um espaço pequeno de terra, planeou a história de transformação na 
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Grécia Antiga72, e assim advieram as Cidades Estados. Atenas era considerada a 

polis mais importante da época73, conforme relata Wolkmer: 

 

Atenas foi onde a democracia melhor se desenvolveu e o direito atingiu a sua 
mais perfeita forma quanto legislação e processo. A época arcaica é um 
período de transformações e se caracteriza por certos números de criações 
e inovações. Um dos fenômenos mais característicos dessa época foi o da 
colonização, prática que continuou até o período helenístico. Seja por motivos 
de excesso de população, secas ou chuvas em demasia, sempre que a pólis 
tinha dificuldade em alimentar a população, decidia pelo envio de uma parte 
para outro lugar, com o objetivo de fundar uma colônia, a qual denominavam 
apokia (residência distante). Foi dessa forma que os gregos se espalharam 
pelo Mediterrâneo.74 

 

Há que se remeter à civilização greco-romana, que por sua vez, recebeu 

grande influência da religião para a formação da família. As crenças sobre a alma e 

morte na Grécia e Roma defendiam uma segunda existência do indivíduo, ou seja, a 

morte não seria o fim de uma curta existência. As gerações mais antigas acreditavam 

que a morte seria apenas a passagem para uma mudança de vida. Conforme as 

crenças mais antigas dos povos gregos, não seria noutra dimensão que a alma da 

pessoa viveria a segunda existência, isto é, a alma continuaria associada ao corpo 

com a morte do indivíduo. Eles vinculavam a noção de morte com a segunda 

existência.75 

Ressalta-se que, embora essas crenças se constituíssem como muito antigas, 

elas influenciaram na realização dos cultos e ritos fúnebres. Quando um corpo era 

enterrado no túmulo, acreditava-se enterrar a alma com vida, e no final da cerimônia 

fúnebre havia o ritual de chamar a alma do falecido por três vezes para que o mesmo 

tivesse uma boa vida debaixo da terra. O culto dos mortos era um ritual sagrado, e a 

família tinha como obrigação levar alimentos e bebidas para o falecido. Esse cuidado 

com o morto foi obrigatório. Cada família possuía um túmulo, e todos deveriam ser 

enterrados juntos. Nesse túmulo eram realizadas todas as celebrações, assim como 

aniversários. Era uma forma de permitir que o antepassado continuasse entre os 

familiares.76 
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Os gregos e romanos abrigavam em suas casas uma espécie de altar para 

adoração aos antepassados. A figura masculina tinha como obrigação preservar o 

fogo aceso durante o dia e a noite; o fogo somente poderia cessar quando toda a 

família fosse extinta, caso contrário, aconteceria grande desgraça. O fogo sagrado era 

considerado a providência e a fartura da família. A religião era considerada como 

elemento integrador e constitutivo da família antiga. Todos os dias a família era 

reunida para realizar o culto e ritual do fogo sagrado. A estrutura familiar não era 

construída por intermédio do afeto, pois os gregos e romanos não consideravam esse 

sentimento para o direito.77 

Diante disso, nasceu a família natural instituída através do matrimônio, formada 

por um casal e por filhos provenientes dessa união78. “O pater exercia sua autoridade 

sobre todos os seus descendentes não emancipados, sobre sua esposa e as 

mulheres casadas com manus com os seus descendentes”79. Todos os membros 

deviam respeito absoluto à figura do pater, o qual, gozava de todos os poderes 

inerentes à administração e organização familiar80. Os alicerces da família romana se 

encontravam no poder paterno. A figura paterna era a autoridade suprema na família. 

Em todos os rituais religiosos o pai exercia a função mais importante, era considerado 

o chefe religioso. Além disso, ele distribuía a justiça para os seus descendentes, como 

um sacerdote administrador, juiz e representante da família. A religião não colocou a 

mulher em uma posição tão privilegiada, sendo considerada apenas como uma 

companheira do marido, sem nenhuma autoridade dentro do lar. Para os antigos, a 

figura feminina é sempre submissa à figura masculina, isto é, na juventude a mulher 

depende do pai, após o casamento passa a depender de seu marido, e na velhice 

depende dos seus filhos81.  O homem sempre esteve em uma posição superior em 

relação à mulher, e exercia muito poder sobre ela. 

Nas lições de Fustel de Coulanges: 

 

Graças à religião doméstica, a família era um pequeno corpo organizado, 
pequena sociedade com o seu chefe e o seu governo. Na nossa sociedade 
moderna nada temos que nos dê ideia desse poder paternal. Nesses 
primórdios, o pai não era apenas o homem forte que protegia os seus e que 
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tinha também a autoridade de fazer-se obedecer: o pai era, além disso, o 
sacerdote, o herdeiro do lar, o continuador dos ancestrais, o tronco dos 
descendentes, o depositário dos ritos misteriosos do culto e das fórmulas 
secretas da oração. Toda a religião residia no pai.82 

 

Destaca-se que a figura paterna, poderia matar, vender ou realizar a exposição 

dos recém-nascidos nas rodas dos expostos. Nesse diapasão, aponta Maria Luiza 

Marcílio: 

 

[...] o poder do pai sobre os filhos era absoluto na Grécia. Era-lhe permitido 
matar, vender ou expor os filhos recém-nascidos. A deformidade da criança 
ou a pobreza da família bastavam para que a justiça doméstica decretasse 
sua morte ou seu abandono. O aborto era legítimo e o infanticídio admitido. 
Muitas vezes, ao abandonar um filho, os pais deixavam-lhe sinais para futuras 
identificações, no caso de terem a intenção de reaver a criança. Pedaços de 
madeiras ou metades de moeda, para tanto partidas, por exemplo, eram 
deixados junto com o bebê na hora de abandoná-lo. Mais tarde, podiam-se 
juntar as duas partes, comprovando a identificação dos pais. Essa prática 
seria preservada na Europa até fins do século XIX e transposta para o Brasil 
tradicional.83 

  

A figura paterna era considerada um ser supremo, pois, o poder da religião se 

concentrava em suas mãos, sendo ele o responsável pela vida divina da família84. 

Todos os dias, havia a obrigação de reunir os membros da família para a realização 

do culto doméstico. Demonstrando a relevância da religião imposta na época, 

Wolkmer sobre o surgimento da adoção, aponta: 

 

[...] pode-se notar assim, que o dever de perpetuar o culto doméstico foi fonte 
do direito de adoção entre os antigos e exatamente por esse motivo era 
permitido a adoção a quem não tinha filhos. A adoção também se realizava 
por uma cerimônia religiosa, que admitia o adotado em nova família, 
tornando-o estranho à sua família natural. Salienta-se novamente que era a 
religião, na cidade antiga, que determinava a existência ou não do 
parentesco, pois vínculo do culto o substituía.85 

 

Segundo Laima Mesgravia, o abandono de enjeitados era uma realidade 

presente desde os primórdios. Naquela época, muitas pessoas acolhiam as crianças 

abandonadas com a intenção de melhorar a mão-de-obra familiar: 
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[...] durante o bandeirismo, época, em que não revela a documentação a 
menor informação a respeito de expostos, mas muitas de bastardos, o 
problema era com certeza solucionado dentro da família patriarcal, com 
assimilação desses elementos para integrarem o contingente das bandeiras, 
absorvedoras de homens, ou para trabalharem nas pequenas lavouras de 
subsistência dos grandes bandeirantes. Nessa sociedade militarizada o 
exposto encontrava lugar semelhante ao que ocuparia no feudo medieval, 
como participante na empresa sertanista. É nessas pequenas ou médias 
propriedades, exploradas com trabalho da "família do proprietário e seus 
agregados que encontramos pela primeira vez menção constante dos 
expostos.86 

 

Em Esparta, toda vez que uma criança nascia era encaminhada a uma junta do 

governo para ser avaliada. A criança não poderia ter nenhuma anomalia, devido à 

grande necessidade da formação de guerreiros. Na cidade-estado eminentemente 

militarista, os meninos a partir dos seis anos de idade já eram treinados para a batalha. 

Caso a criança fosse identificada com alguma malformação, era executada. Os 

espartanos praticam a eugenia para a “conservação da condição humana”, ou seja, o 

indivíduo deveria nascer com uma saúde boa. Não poderia ter deficiência por uma 

questão de lutas, guerras. Nesse sentido, existia uma seleção permissiva à vida, e as 

crianças que nasciam com alguma deficiência eram arremessadas do alto do monte 

Taigeto, considerado um monte sagrado.87 

Referindo-se à dimensão familiar, Gonçalves dispõe que: 

 

[...] a família era, então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, 
política e jurisdicional. O ascendente comum mais vivo mais velho era, ao 
mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto 
dos deuses domésticos e distribuía justiça.88 

 

Com o passar do tempo, os comandos severos impostos pelo pater foram 

abrandados89. Verifica-se que essa estrutura familiar não mais vigora. Atualmente, os 

pais possuem igualdade de direitos e deveres perante os filhos90. Ambos são 

responsáveis pela educação, alimentação e administração da organização familiar, 
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não ficando restrito somente a um dos cônjuges91. Nota-se, portanto, uma evolução 

no verdadeiro sentido de família, através de uma convivência democrática.92 

Segundo Antônio Carlos Wolkmer, disponibiliza: 

 

[...] assim, o centro de constituição familiar deslocou-se do princípio da 
autoridade paterna para o da compreensão e do amor. As relações de 
parentesco permutaram o fundamento político da agnação pela vinculação 
biológica da consanguinidade. E o pai, na modernidade, passou a exercer o 
pátrio poder exclusivamente no interesse dos filhos, menos como direito e 
mais como dever.93 

 

Outro ponto relevante está relacionado à celebração do casamento. Este 

instituto ganhou notoriedade e reconhecimento94, ao passo que, “durante a Idade 

Média as relações de família regiam-se exclusivamente pelo direito canônico, sendo 

o casamento religioso o único conhecido”.95 

O instituto do casamento para a religião, tinha como finalidade garantir a 

perpetuação da família legítima, e assim, o amor impuro, lascivo e pecaminoso seria 

extinto. “Nem paixão, nem volúpia e nem desejo deveriam constituir os alicerces das 

relações maritais, pois, o amor conjugal que a Igreja recomendava ao esposo era um 

amor cristão”.96 

O casamento religioso possuía um mandamento de indissolubilidade, ou seja, 

a união realizada por Deus deveria ser duradoura e eterna. A religião posicionava-se 

contra o divórcio. Dessa forma, os homens não poderiam dissolver tal união, pois, 

estariam confrontando a própria família. Entretanto, posteriormente, esse conceito foi 

revisto pela igreja.97 

Segundo os mandamentos do Alcorão, apresentado ao povo como doutrina 

religiosa, Pinheiro dispondo sobre o casamento, afirma: 

 

[...] que só Maomé podia casar com quantas mulheres quisesse. Os demais 
podiam casar com quantas mulheres quisessem, porém até o limite de suas 

                                            
91 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, 
p. 21. 
92 Ibid., 
93 WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de História do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, 
p. 120. 
94 LEITE, op. cit., 1994, p. 21. 
95 GONÇALVES, op. cit., 2009, p. 16. 
96 NASCIMENTO, Alcileide Cabral do. A sorte dos enjeitados: o combate ao infanticídio e a 
institucionalização da assistência às crianças abandonadas no Recife (1789- 1832). São Paulo: 
Annablume, 2008, p. 40. 
97 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988, 27-29. 



34 

posses, não sendo permitido, daí por diante, tomar outras mulheres. 
Especificava os casos de casamentos proibidos em razão de parentesco, 
tutela, etc.98 

 

O casamento é considerado o liame das relações conjugais, e possui como 

requisito indispensável para sua celebração, a vontade declarada dos cônjuges. 

Conforme dispõe o art. 1514 do atual Código Civil, “casamento se realiza no momento 

em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer 

vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”99. Ocorre que, nos tempos antigos, a 

família patriarcal, buscava o casamento como forma de gerar herdeiros. A sua 

importância limitava-se a esse objetivo, sendo restrito aos aspectos religiosos e 

patrimoniais100. Desse modo, não se levava em consideração o vínculo sentimental, 

ou seja, sobre a ótica civil, o casamento era importante apenas para transmissão da 

herança. Nesse sentido, ilustra Antônio Carlos Wolkmer: 

 

[...] porém não era bastante a geração de um filho; era necessário que fosse 
fruto de casamento religioso, senão a família não se perpetuaria por seu 
intermédio. Se a mulher não estivesse associada ao culto do marido, seu filho 
também não estaria. Isso significou a sacralização do casamento, que era 
portanto obrigatório para a perpetuação do culto. Nesse sentido, torna-se fácil 
entender que um casamento poderia ser perfeitamente desfeito se a mulher 
fosse estéril.101 

 

Na Roma Antiga, a respeito da celebração do casamento, o direito privado 

romano estabelecia algumas particularidades, conforme os tipos de casamento que 

existiam102. Nessa direção, Lopes ensina: 

 

O casamento podia tomar formas distintas: cum manu ou sine manu, 
conforme respectivamente, a mulher estivesse sob o poder da família de seu 
marido ou não. O primeiro realizava-se formalmente pela confarreatio (um rito 
religioso), pela coemptio (uma forma particular de mancipatio) ou pelo usus 
[...] o efeito visado pelo casamento era gerar filhos legítimos que 
continuassem a servir tanto à família quanto à cidade.103 
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Na época do Antigo Egito, a mulher adúltera que engravidava em razão do 

relacionamento extraconjugal era punida severamente com a pena de morte. Nesse 

sentido, aduz Maria Amélia de Almeida Teles: 

 

Prevalecia o poder de vida e morte dos homens sobre as mulheres. A 
legislação medieval concebia o casamento como um ato de compra em que 
o marido devia pagar ao pai o preço combinado pela aquisição da esposa. O 
adultério feminino era condenado de maneira violenta. Havia casos em que 
era permitida a morte da esposa adúltera. De modo geral, não eram 
reconhecidas as capacidades jurídica e política das mulheres [...]104. 

 

O “casamento com a manus, que se realizava através de solenidades 

especiais, como a confrarreatio, a coemptio e o usus, foi sendo substituído pelo 

casamento sem manus”105, e com isso a mulher romana na época imperial conseguiu 

um pouco de liberdade. Desse modo, ela poderia participar da vida social e política, 

mudando então o foco de suas atividades, que antes eram exclusivamente 

familiares.106 

Entre os antigos, a adoção era considerada uma forma de continuação do culto 

doméstico. A mulher que não conseguia gerar um filho, tinha o direito de adotar uma 

criança para dar continuidade às cerimônias fúnebres.107 

Nas lições de Fustel de Coulanges: 

 

A adoção era, pois, zelar pela continuidade da religião doméstica, pela 
salvação do lar, pela continuidade das oferendas fúnebres, pelo repouso dos 
manes dos antepassados. A adoção justificava-se apenas pela necessidade 
de prevenir a extinção de um culto, e só se permitia a quem não tinha filhos. 
A lei dos hindus é formal a esse respeito. [...] Quando alguém adotava um 
filho, precisava, como primeiro passo, inicia-lo em seu culto. A adoção 
também se efetuava por meio de cerimônia sagrada que deve ter sido 
bastante parecida com a realizada por ocasião do nascimento do filho. Por 
meio dela, o recém-chegado era admitido no lar e associado à religião [...] O 
filho adotado nunca mais poderia voltar à família em cujo o seio nascera [...] 
Adotado o novo lar, tornava-se-lhe estranha a casa paterna. Nada a mais 
tinha a ver com o lar em que nascera e já não podia oferecer banquete 
fúnebre a seus antepassados carnais108.  
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Sobre o instituto da adoção, apesar de admiti-la, o Alcorão pregava que 

deveriam existir diferenças entre os filhos consanguíneos e os adotivos. Conforme 

explica Jayme de Altavila: 

 

O Alcorão, admitindo a adoção, risca, todavia, uma linha divisória entre os 
filhos consanguíneos e os adotivos. No capítulo XXXIII, o versículo 4 
esclarece: - “Deus não deu dois corações ao homem; não fez que vossas 
esposas, que podeis repudiar, sejam para vós como vossas mães, nem que 
vossos filhos adotivos sejam como vossos próprios filhos. O versículo 5 
recomenda que não tenham eles os nomes do adotante e que fiquem 
socialmente considerados como irmãos ou protegidos: - “Daí aos filhos 
adotivos os nomes dos seus pais; será o mais equitativo perante Deus. Se 
não conhecerdes seus pais, que sejam vossos irmãos em religião e vossos 
clientes”. Segundo o versículo 37, que cita o caso de Zeid, ocorrendo 
rompimento dos laços de afinidade, poderá o crente casar com as mulheres 
de seus filhos adotivos.109 

  

As primeiras entidades familiares eram constituídas exclusivamente pelo laço 

sanguíneo. Entretanto, com as mudanças sociais e as alterações legislativas, 

originou-se, posteriormente, a composição de famílias mais complexas, através da 

adoção e inseminação artificial. Além disso, é vedado qualquer tipo de discriminação 

entre os filhos110. Venosa sobre lineamentos históricos dispõe que “entre os vários 

organismos sociais e jurídicos, o conceito, a compreensão e a extensão de família são 

os que mais se alteram no curso dos tempos”.111 

Atualmente, em função de grande transformação histórica, uma família não é 

reconhecida apenas por ser constituída por pais e filhos, mas também pela 

convivência entre indivíduos, sejam estes ligados por laços de sangue ou não, e que 

vivem sobre o mesmo lar, existindo um dever de zelo um para com o outro. Logo, a 

essência deste instituto vai além, apresentando-se como fundamental contribuição 

social.112 

Partindo da premissa que não há uma condição exclusiva para constituição de 

uma família, se torna dificultoso estabelecer uma conceituação específica sobre este 

instituto, já que existe uma diversidade de conceitos e ideias113. “A partir do momento 
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em que família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço 

do afeto e do amor, surgiram novas e várias representações sociais para ela’’.114 

Dentre as diferentes concepções de família, Antônio Chaves esclarece que: 

 

[...] se o critério fosse unicamente o do laço do sangue acrescido à autoridade, 
existiria uma família natural ao lado da família legitima. Mas quando o 
legislador se preocupa com a família, não é para verificar as relações que a 
natureza cria, e sim para organiza-las de tal forma que elas contribuem ao 
ideal de vida social que ele visa. A família não é, pois, para o direito, qualquer 
reunião formada entre pais e filhos: é necessário que este agrupamento 
apresente caracteres de moralidade e estabilidade, que são os únicos 
suscetíveis de permitir preencher seu papel social.115 

 

Os indivíduos possuem uma margem de escolha e liberdade, para a agrupação 

de maneiras diversas, encontrando na lei a proteção para qualquer tipo de 

preconceito, seja religioso, social ou cultural116. “Verifica-se ser muito diferente a forma 

de organização familiar, tanto no que diz respeito à sua afirmação no decurso da 

história, como no que diz respeito às diferentes civilizações do mundo moderno”117.  

Portanto, a partir dessa perspectiva histórica e cultural, nota-se a apreciável 

evolução no verdadeiro sentido de família118. A família desempenha um papel 

primordial na formação e desenvolvimento da personalidade do ser humano, pois é 

através dela que nos fortalecemos enquanto indivíduo. Desta sorte, “é necessário 

insistir na importância que desempenha a família como cédula inicial de qualquer 

nação bem organizada”119. A sua importância justifica-se, pela necessidade de trazer 

benefícios para todo âmbito familiar, principalmente ao aspecto psicológico do menor 

que encontra esteio emocional dentro do seu próprio lar.120 

  

 

 

  

                                            
114 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Direito de família: as famílias em 
perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 37. 
115  CHAVES, Antônio. Lições de direito civil: direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1974, p. 10. 
116  MADALENO, Rolf. Novas Perspectivas no direito de família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000, p. 15-16. 
117  CHAVES, op. cit., 1974, p. 6. 
118 Ibid., 
119 GAGLIANO; PAMPLONA. op. cit., 2015, p. 36. 
120 CHAVES, op. cit., 1974, p. 8. 



38 

3 O PARTO ANÔNIMO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Os acontecimentos históricos demonstram a problemática que envolve as 

relações humanas e a grande diversidade de ideais a respeito do próprio ser humano. 

A Revolução Francesa e o Iluminismo são registros históricos que marcaram a busca 

incessante pela liberdade e pela igualdade. Posteriormente, as Constituições e 

Declarações de Direito passaram a inserir em seus textos o ideal de que todos as 

pessoas são iguais perante a lei.121 

A sociedade contemporânea é composta por princípios e regras que devem ser 

observadas por toda a coletividade. Assim, esse conjunto de normas, além de impor 

determinadas obrigações, também têm como objetivo garantir direitos. Os primeiros 

direitos assegurados ao homem, como ser social, são chamados de direitos 

fundamentais, que têm como objetivo salvaguardar a pessoa humana contra danos e 

violações122. Entretanto, na antiguidade, em especial no pensamento greco-romano, 

os direitos fundamentais não foram reconhecidos como requisitos básicos de proteção 

inerentes à pessoa humana, pois o pensamento antigo não alcançou a dignidade com 

uma noção de igualdade entre os indivíduos.123 

Nas lições de José Francisco de Assis Dias: 

 

A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não significou 
mera enunciação formal de princípios, mas a plena positivação de direitos, a 
partir dos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua tutela perante o Poder 
Judiciário para a concretização da democracia. [...] A previsão dos direitos 
humanos fundamentais direciona-se basicamente para a proteção à 
dignidade humana em seu sentido mais amplo.124 

 

Os direitos humanos são fruto de um processo histórico de toda a humanidade. 

Entretanto, em relação às mulheres, esses direitos foram negados, pois a classe 

feminina foi desconsiderada e colocada em uma posição de inferioridade e 

incompetência em relação aos homens. Todos os indivíduos podem conviver 
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harmoniosamente dentro de uma sociedade, mantendo relações em consonância com 

a dignidade humana. O Estado tem o dever de promover a igualdade e possibilitar que 

todas as diferenças sejam respeitadas, independente do sexo, raça, religião. As 

diferenças pessoais não podem ser instrumento para intensificar a agressão, 

opressão e, consequentemente, a desigualdade. Nesse sentido, os direitos das 

mulheres alcançaram reconhecimento no mundo contemporâneo, revolucionando a 

condição jurídica da população feminina. O século XX foi marcado pelo grande avanço 

na busca pela efetivação desses direitos para promover a justiça social. Houve a 

criação de documentos internacionais, pactos, convenções e tratados a fim de 

salvaguardar os direitos da pessoa humana, como por exemplo, contra a 

discriminação racial e para a proteção das crianças.125 

Conforme demonstrado anteriormente, o parto em anonimato é a expressão 

mais contemporânea das chamadas rodas dos expostos ou roda dos enjeitados. A 

roda dos expostos surgiu na Idade Média, principalmente na Itália e na França, 

aplicada até meados de 1950. Embora o ato da mãe entregar anonimamente o seu 

filho recém-nascido seja alvo de indignação e repúdio para muitos, o instituto do parto 

anônimo foi a primeira forma de acolhimento público de crianças, com o fito de 

erradicar o abandono clandestino praticado pelos pais de uma forma mais segura e 

humanizada, visando à proteção do filho enjeitado.126 

Ressalta-se que as circunstâncias sociais eram outras, totalmente diferente dos 

dias atuais. As mães abandonavam os seus filhos pelos mais variados motivos, como 

por exemplo, na situação de ser mãe solteira. Além disso, as mulheres eram 

discriminadas e sofriam consequências severas quando demonstravam algum desejo 

sexual, pois a igualdade entre os sexos era totalmente desconsiderada. Nesse 

sentido, perfilha Maria Amélia de Almeida Teles: 

 

A igreja defendia o casamento monogâmico e sua indissolubilidade, 
colocando as mulheres em situação de dependentes e subordinadas. A 
sexualidade feminina foi impedida de se manifestar livremente e proibiu-se o 
prazer sexual. Limitou-se a prática sexual à procriação. [...] 
Muitas mulheres foram acusadas de feitiçaria ou bruxaria por manifestarem 
seu desejo sexual ou por terem conhecimentos sobre o corpo e sobre ervas 
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medicinais que protegiam a saúde. Foram parar nas fogueiras da Inquisição, 
vítimas do patriarcado exacerbado.127 

 

Havia muito preconceito contra a população feminina. Esse tratamento 

discriminatório era estendido também aos filhos concebidos fora do casamento, 

considerados como bastardos ou ilegítimos pela própria legislação. Dessa forma, a 

roda dos expostos surgiu como uma alternativa para as mulheres que não teriam 

condições para exercer a maternidade.128 

 A genitora nem sempre nutria o desejo de entregar anonimamente o seu filho 

após o nascimento; entretanto, em razão dos costumes e do contexto social da época, 

era obrigada a praticar o abandono com a finalidade de assegurar uma vida melhor 

para o seu filho. Portanto, o instituto do parto anônimo deve ser analisado e 

interpretado sobre uma ótica histórica regrada de preconceitos e ausência dos direitos 

humanos das mulheres. 

 

3.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O reconhecimento jurídico-constitucional da dignidade da pessoa humana 

decorre de sucessivos acontecimentos históricos, com raízes no cristianismo, no 

iluminismo e na filosofia kantiana. A dignidade foi conquistada pelo homem e não 

meramente outorgada por alguma razão natural. Dessa maneira, analisar a origem e 

evolução da concepção da dignidade da pessoa humana é importante porque 

evidencia justamente essa conquista do homem, a qual merece ser conservada e 

protegida da melhor forma possível.129 

O valor intrínseco da pessoa humana tem origem no pensamento clássico e na 

religião cristã. A acepção destinada à dignidade da pessoa humana pelo cristianismo 

parte do fundamento de que o ser humano é detentor de um valor único, pois o homem 

foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, não poderia ser 

considerado como um mero instrumento.130 
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 Luís Roberto Barroso explica que as diretrizes que estão no “âmago da 

dignidade humana podem ser encontradas no Velho Testamento, a Bíblia judaica: 

Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança (Imago Dei) e impôs 

sobre cada pessoa o dever de amar seu próximo como a si”131. Nesse sentido, 

ressalta-se que o cristianismo influenciou a construção da noção de dignidade, pois 

traz, em sua essência, princípios de solidariedade, de igualdade e de 

individualismo.132 

Em relação ao pensamento filosófico e político, a noção da dignidade da 

pessoa humana estava vinculada à posição social que o indivíduo ocupava133. Assim, 

a dignidade era sinônimo de prestígio, riqueza. Dessa maneira, havia um tratamento 

regrado com vantagens e direitos exclusivos à nobreza134. De acordo com os 

ensinamentos de Luís Roberto Barroso, nessa época, ocorreu uma modulação da 

dignidade, isto é, os indivíduos eram considerados mais dignos ou menos dignos 

conforme a posição política, social, bem como o reconhecimento dos demais 

membros da sociedade.135 

O pensamento estoico, em sentido contrário ao pensamento clássico, retratava 

a noção de dignidade da pessoa humana, como um valor intrínseco do indivíduo, ou 

seja, todas as pessoas são iguais em dignidade, pois é uma qualidade que 

acompanha o homem em razão da sua própria natureza. Destaca-se o 

posicionamento do filósofo São Tomás de Aquino, cujo mérito consubstancia no fato 

de ele ter reportado a noção de dignidade na capacidade de autodeterminação do ser 

humano, e na inspiração cristã de que o homem foi criado à imagem e semelhança 

de Deus. Dessa maneira, de acordo com as reflexões tomistas, o indivíduo, por força 

da sua dignidade, é considerado um ser livre por natureza, podendo viver de acordo 

com a sua vontade.136 

Durante os séculos XVII e XVIII, o pensamento jusnaturalista modificou a noção 

de dignidade da pessoa humana, por intermédio um processo de racionalização. 
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Contudo, os valores fundamentais da igualdade, dignidade e liberdade foram 

conservados.137 

Immanuel Kant contribuiu para construção da noção de dignidade da pessoa 

humana. De acordo com o autor, o homem é considerado como um ‘ser’ que deve ser 

respeitado como um fim em si mesmo, não podendo ser considerado como 

instrumento para atingir determinado objetivo138. Ainda nos ensinamentos do autor, a 

autonomia do indivíduo se apresenta como fundamento da dignidade da pessoa 

humana, assim, um fato só pode ocorrer por intermédio da vontade. À princípio, o 

homem, é considerado como um ‘ser’ que vive condicionado nas suas próprias 

escolhas, isto é, existe certa oscilação entre as vertentes da razão e emoção. Desse 

modo, a razão exerce influência sobre a vontade. Dessa maneira, o ser humano 

conserva na alma a verdadeira virtude, e apenas os seres racionais possuem a 

capacidade de agir de acordo com as normas e princípios. Em razão do homem ser 

racional, não poderá pensar somente na sua própria vontade, sem fazer a ligação com 

a noção de liberdade oriunda da lei, portanto, limitada139.  Para o autor, o homem 

possui muitas características que podem ser relacionadas com a concepção de 

bondade; entretanto, no decorrer do tempo ou em determinadas situações, poderão 

se transformar em algo ruim.  Segundo o autor, o indivíduo passa a ter a consciência 

de obter uma boa vontade, ‘‘a qual constitui, segundo a sua própria confissão, a lei 

para a sua má vontade como membro do mundo sensível, lei essa cuja dignidade 

reconhece ao transgredi-la’’140. Conforme a filosofia kantiana, a dignidade da pessoa 

humana estaria relacionada com a moralidade, a autonomia da vontade, e a 

racionalidade. 

A dignidade da pessoa humana ganhou reconhecimento como conceito jurídico 

após a Segunda Guerra Mundial141. Nesse sentido, ressalta-se que período pós-

guerra, foi marcado por várias transformações. As Constituições passaram a ter como 

prioridade central a proteção do indivíduo, regulando institutos que ficavam restritos 

ao Direito Privado. O Estado passou a adquirir um caráter intervencionista, com a 
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finalidade de regulamentar o setor privado e também alcançar outras metas, como a 

diminuição de desigualdades. Assim, o foco do Direito Civil deixa de ser o do 

patrimônio, e passa ser a pessoa dotada de dignidade, assegurando os valores 

existências, bem como a justiça social. O principal objetivo da lei é assegurar que o 

indivíduo seja respeitado na sua dignidade. “A valorização da pessoa como ser 

humano e a salvaguarda de sua dignidade, recoloca o indivíduo como ponto nuclear, 

como primeiro e principal destinatário da ordem jurídica, sendo o fenômeno chamado 

de repersonalização do direito”142. Dessa maneira, a importância desse movimento 

justifica-se pela consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, como bem erigiu a Constituição Federal de 1988, no 

art. 1º, inciso III. 

O conceito de dignidade da pessoa humana ainda está em fase de 

desenvolvimento. Os fatores culturais e históricos garantem uma flexibilidade na 

construção do conteúdo da dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico 

precisa acompanhar as mudanças sociais, a fim de garantir uma integração de valores 

entre o direito e a sociedade143. Além disso, “o estudo do direito exige a 

transdisciplinariedade, ciência, filosofia e espiritualidade em prol da construção da 

dignidade humana”144. Assim, não há como estabelecer um conceito rígido e 

sistemático acerca da dignidade da pessoa humana145, já que se trata de um conceito 

multifacetado, com raízes na filosofia, na política, na religião e no direito.146 

Já nos primeiros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, ressalta-se a intenção do legislador constituinte de garantir um Estado 

Democrático de Direito pautado na justiça e nos valores sociais, com a proteção dos 

direitos fundamentais e a promoção do bem-estar de toda a coletividade. Dessa forma, 

a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental torna-se valor fundante 
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da democracia, e tem sua integração e proteção na maioria dos sistemas jurídicos.147 

A correlação indissociável da dignidade da pessoa humana com os direitos 

fundamentais, constitui um dos pilares do direito constitucional moderno.148 

Roxana Cardoso Brasileiro aduz: 

 

O sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento jurídico se 
aproxima das noções de respeito à essência da pessoa humana, respeito às 
características e sentimentos da pessoa humana, distinção da pessoa 
humana em relação aos demais seres. É um sentido subjetivo, pois o 
conteúdo da dignidade da pessoa humana depende do próprio sujeito, 
depende dos seus sentimentos de respeito, da consciência e de seus 
sentimentos, das suas características físicas, culturais, sociais.149 

 

Ressalta-se que o conteúdo da dignidade da pessoa humana não é absoluto, 

pois, conforme demonstrado anteriormente, a dignidade é fruto de um processo 

histórico. Nas lições de Roxana Cardoso Brasileiro Borges, o seu conteúdo “não é 

uma revelação que se impõe de forma igual a todas as pessoas e, também não tem 

um significado compartilhado por todos os indivíduos, por mais semelhantes que estes 

sejam”150. Desse modo, o caráter subjetivo da dignidade da pessoa humana não pode 

ser ignorado, a fim de respeitar a individualidade de cada ser humano e evitar 

julgamentos preconceituosos em razão de diferentes ideologias religiosas, políticas, 

sociais, culturais e econômicas.151 

Em suma, o princípio da dignidade da pessoa humana não se trata de um 

princípio novo. A sua origem advém do cristianismo, que defende a premissa de que 

cada indivíduo é detentor de um valor único e intransferível. Posteriormente, o valor 

humano e a igualdade entre todos os indivíduos foram elementos fundamentais para 

o humanismo. Com o surgimento do iluminismo, as diretrizes religiosas foram 

substituídas pela razão. O elemento da razão se tornou preponderante para a 

construção do pensamento humano ocidental. Dessa forma, o alcance da dignidade 

da pessoa humana foi ampliado servindo de fundamento para os direitos 

fundamentais. Em suma, a dignidade da pessoa humana é parte essencial de todo o 
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processo histórico da humanidade, representando um progresso para proteção do ser 

humano contra as crueldades e atrocidades cometidas pelos próprios indivíduos, uns 

contra os outros152. Nesse sentido, esse princípio corresponde à superação da 

discriminação, do preconceito, da violência e se apresenta como “um conjunto de 

valores civilizatórios que se pode considerar incorporado ao patrimônio da 

humanidade, sem prejuízo da persistência de violações cotidianas ao seu 

conteúdo”.153 

Atualmente, com a consagração da dignidade da pessoa humana como norte 

axiológico de todo ordenamento jurídico brasileiro, e, por conseguinte, a igualdade 

entre todos os indivíduos, é certo que a matéria do parto anônimo merece um novo 

enfoque, especialmente em relação à proteção dos direitos das crianças. 

 

3.2 DIREITO À VIDA 

 

Hodiernamente, o texto constitucional brasileiro consagra a proteção da vida 

humana com valores reconhecidos como fundamentais, como o direito à vida, a 

preservação da dignidade da pessoa humana, e à liberdade, possuindo como 

paradigma a presença histórica do seu constitucionalismo. Apesar da diversidade 

entre vários documentos constitucionais, todos, de modo particular, têm como objetivo 

conferir proteção à vida humana. A Constituição de 1824, a Constituição do Império 

do Brasil, não trouxe proteção explícita da vida humana. Nesse sentido, o art. 179 da 

supramencionada Constituição apesar de não consagrar o direito à vida de modo 

expresso, estabeleceu direitos extensivos à proteção da vida humana, como à 

liberdade religiosa e à integridade física. A Constituição de 1891 também não trouxe 

a consagração expressa referente ao direito à vida, todavia, reconheceu a 

inviolabilidade do direito à segurança individual, do direito à propriedade e do direito à 

liberdade. Ademais, a Constituição de 1934 assegurou a inviolabilidade do direito à 

subsistência, como elemento fundamental para conservação da vida. Ressalta-se que 
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a Constituição de 1934 se preocupou com a valorização e proteção dos direitos 

sociais154. Nesse sentido, explica Pietro de Jesus Lora Alarcón: 

 

Esta Constituição, iluminada por elementos sócio-ideológicos, consagrou os 
direitos sociais, provenientes de Constituições forâneas avançadas no plano 
da regulação dos conflitos entre operários e patronos, comuns nas primeiras 
décadas do século XX e pela influência de fatos políticos como a Revolução 
Russa de 1917, e a reforma agrária do México, bem como Constituições 
como a de Weimar e a Constituição espanhola. É a constituição da proteção 
da vida desde uma dimensão social.155 

  

Posteriormente, a noção de proteção da vida humana alcançou um novo 

enfoque. O homem deixou de ser considerado apenas como um ser dotado de 

consciência e autonomia, e passou a ser identificado sobre a ótica do aspecto 

relacional, ou seja, um ser que consegue se desenvolver dentro de um cenário 

econômico, político e social. Todavia, a Constituição de 1937 apresentou um 

retrocesso em relação à liberdade individual, pois o art. 122, inciso 13, embora tenha 

estipulado a inexistência de penas corpóreas perpétuas, possibilitava à legislação a 

aplicação da pena de morte como sanção para alguns crimes, como o homicídio 

praticado por motivo fútil com extrema crueldade. Ressalta-se que a Constituição de 

1946 foi a primeira que contemplou a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. 

A Constituição de 1967, no art. 153, assinalou o resguardo à vida. Contudo, os atos 

institucionais, especialmente o n. 5 de 13 de dezembro de 1968, demonstraram uma 

ineficácia do direito à vida, pois, devido à Revolução e o regime militar, foi concedido 

ao Poder Executivo ampla liberdade para reprimir arbitrariamente atos praticados 

durante esse período. Desse modo, não havia a plena e integral proteção do direito à 

vida em um Estado de fato.156 

Conforme demonstrado, a proteção da vida humana nas Constituições 

brasileiras passou por uma transformação ao longo dos anos. A Constituição Federal 

de 1988 reestabeleceu as liberdades individuais de maneira democrática e consolidou 

uma nova forma de proteção da vida humana no ordenamento jurídico brasileiro. A 

proteção constitucional começou a ser materializada em sua totalidade. Nessa 

direção, a atual Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida 

como direito e garantia fundamental do indivíduo. Ademais, a primeira característica 
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do direito à vida é a sua historicidade, ou seja, a vida humana é um bem anterior à 

criação do ordenamento jurídico. O reconhecimento constitucional do direito à vida 

impõe para toda a coletividade uma limitação com a finalidade de proteger esse direito 

contra violações. Dessa maneira, a inviolabilidade do direito à vida põe a salvo a 

conservação da vida humana contra qualquer forma de violência. Além disso, tem 

como característica a universalidade, já que se trata de um direito fundamental.157 

Nas lições de Zulmar Fachin: 

 

Os direitos fundamentais caracterizam-se pela universalidade, ou seja, são 
direitos que valem em todos os lugares, em todos os tempos e são aplicáveis 
a todas as pessoas. Tal característica passou a ser destacada a partir da 
Segunda Guerra Mundial, tendo sido prevista de modo expresso na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Proclamação de Teerã 
(1968) e na Declaração e Programa de Ação de Viena (1993).158 

 

Segundo Adriano de Cupis, a conservação do direito à vida decorre do 

comportamento de abstenção de atos ofensivos por parte de terceiros159. Além disso, 

o direito à vida implica uma dupla atuação, uma negativa e outra positiva. Na dimensão 

negativa, o Estado tem o dever de não matar o indivíduo, enquanto que a atuação 

positiva provoca o Estado a ter um dever de ação a fim de criar mecanismos por meio 

de políticas públicas e políticas econômicas para salvaguardar e efetivar o direito de 

continuar vivo com dignidade à cada cidadão. A atuação positiva também é imposta a 

todos os membros da sociedade, garantindo uma proteção solidária da vida 

humana160. No mesmo sentido, aduz Alexandre de Moraes: 

 

[...] ao Estado cria-se uma dupla obrigação: obrigação de cuidado a toda 
pessoa humana que não disponha de recursos suficientes e que seja incapaz 
de obtê-los por seus próprios meios; efetivação de órgãos competentes 
públicos ou privados, através de permissões, concessões ou convênios, para 
prestação de serviços públicos adequados que pretendam prevenir, diminuir 
ou extinguir as deficiências existentes para um nível mínimo de vida digna da 
pessoa humana.161 
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O direito à vida é assegurado na Constituição Federal de 1988 conforme os 

dizeres insertos no art. 5º: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”162. Verifica-se, portanto, que os direitos fundamentais só podem ter 

efetividade em um Estado Democrático de Direito com diretrizes obrigatórias para 

proteção da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da vida. 

Nas palavras de José Francisco de Assis Dias: 

  

A expressão direito à vida referida ao Homem, na sua acepção mais comum, 
pode significar o fundamento jurídico constitucional, que na Sociedade de 
direito, assegura aos cidadãos a defesa da morte, do ferimento ou de atos 
nocivos à própria vida da parte de outros [...].163 

 

Nas lições de Pietro de Jesus Lora Alarcón a vida humana desempenha uma 

função importante dentro do ordenamento jurídico: 

 

Curiosamente, a vida humana como bem jurídico constitucional e direito 
fundamental assume uma importante função integradora dentro do sistema, 
pois impregna todo o corpo normativo de uma unidade de sentido, impedindo 
a progressão de enfoques que priorizam o Estado por cima do indivíduo. Na 
verdade, o direito à vida permeia todo o desenho constitucional, 
permanecendo sempre como uma sombra pronta para servir de vetor de 
interpretação das mais diversas situações jurídicas [...].164 

 

Conforme demonstrado, os direitos fundamentais têm como destinatária de 

proteção a pessoa humana. Nesse sentido, ressalta-se que o nascituro é merecedor 

de tutela desde o momento embrionário, embora não seja uma posição unânime na 

doutrina o momento em que o embrião passa a ser considerado pessoa.  

O ordenamento jurídico brasileiro assegura proteção ao nascituro ao 

estabelecer, nos termos do art. 2º do Código Civil, que “a personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro”165. Desse modo, o nascituro teria os direitos extrapatrimoniais 

                                            
162  BRASIL, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 22 nov. 
2018. 
163  DIAS, José Francisco de Assis. Aborto? Sou contra!: os argumentos anti-abortistas de Norberto 
Bobbio. Maringá: Humanitas Vivens, 2011, p. 57. 
164  ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 181. 
165  BRASIL, [Código Civil de (2002)]. Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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protegidos pela lei e somente os direitos patrimoniais ficariam condicionados ao 

nascimento com vida. 

Elimar Szaniawski ressalta que: 

 

Logo, pondo a lei civil a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, 
constitui-se o ser humano, que está sendo gerado, em um sujeito de direitos, 
merecedor de tutela jurídica, não podendo ser afastada a ideia de que o 
concepturo, como sujeito de direitos, é necessariamente portador da 
personalidade natural única e independente, esteja o mesmo no interior do 
ventre de sua mãe, no ventre de outra mulher a mãe substituta, ou mesmo se 
desenvolvendo em um tubo de ensaio. O concepturo, qualquer que seja o 
local em que se desenvolva, é sempre uma pessoa e portador de 
personalidade natural.166 

 

Na mesma direção, aponta Maria Helena Diniz: 

 

A vida começa com a concepção. Desde esse instante tem-se um autêntico 
ser humano e, seja qual for o grau de evolução vital em que se encontre, 
precisa, antes do nascimento, do útero e do respeito à vida. O feto é um ser 
com individualidade própria; diferencia-se, desde a concepção, tanto de sua 
mãe como de seu pai e de qualquer pessoa, e, independentemente do que a 
estabeleça, é um ser humano. Em poucos dias, seus órgãos estão formados 
e funcionando, aumentando apenas de tamanho com o passar do tempo, já 
percebe ruídos desagradáveis, que o inquietam, e suaves, que o 
tranquilizam.167 

 

Algumas instituições religiosas, como a Igreja Católica e as Igreja Evangélicas, 

entendem que o surgimento da vida acontece a partir da concepção e, desde então, 

se torna inviolável. Porém, o posicionamento adotado pela Igreja Católica nem sempre 

foi unânime. Nesse sentido, segundo o pensamento apregoado por Santo Agostinho, 

o embrião somente seria considerado como pessoa quando completados 40 dias após 

a fecundação (feto masculino). No caso de feto feminino, o prazo era maior, 80 dias 

para adquirir o status de pessoa. Na mesma direção, ressalta-se o posicionamento de 

São Tomás de Aquino, o qual também defendia que o embrião não poderia ser 

identificado como pessoa antes de decorrido o prazo de 40 dias após a fecundação, 

pois o feto era considerado um futuro ser desprovido de alma (feto inanimado), isto é, 

a chamada “alma racional” (racionalidade da alma) somente seria instituída após esse 

período.  

                                            
166  SZNANIASKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 70. 
167  DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 28. 
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A Igreja Católica adotou a posição defendida por São Tomás de Aquino, 

incorporando como dogma religioso a partir do Concílio de Trento, que perdurou até 

1963. Entretanto, a doutrina adotada pela Igreja Católica foi contestada por diversos 

teólogos que defendiam a hominização, ou seja, o embrião desde o momento da 

fecundação é considerado um ser humano em processo de desenvolvimento. Santo 

Afonso de Ligório defendia a prática do aborto terapêutico, quando a gravidez 

imputava risco imediato e direto à vida da genitora. Todavia, em 1869, o papa Pio IX 

censurou qualquer hipótese de interrupção voluntária da gravidez. Dessa maneira, 

surgiram vários apontamentos em relação ao aborto indireto e direto. Assim, Roma 

autorizou a realização do aborto indireto em decorrência do diagnóstico do câncer de 

útero ou no caso de gravidez ectópica. Nesses casos, a interrupção da gravidez é 

consequência do procedimento médico, ocorrendo de forma inevitável.168 

Sobre o direito à vida e a proteção do nascituro, José Francisco de Assis Dias 

explica que: 

 

Ainda pode significar o direito de um feto de receber o necessário para que 
possa chegar ao nascimento saudável. O respeito pelo feto, normalmente, 
toma formas mais ou menos absolutas, independente se o Direito positivo ou 
a teoria moral, reconheçam nele um Homem ou não.169 

 

Embora o direito à vida não seja absoluto, pode ser considerado como o mais 

elementar de todos os direitos fundamentais, pois sem o bem jurídico da vida o 

indivíduo não consegue exercer nenhum outro direito. Nesse sentido, Adriano de 

Cupis assinala o direito à vida como um direito essencial: 

 

Direitos essenciais [...] são aqueles que têm por objetivo os bens mais 
elevados; uma vez que, entre tais bens, existe um que por seu turno se 
sobrepõe aos outros, o correlativo direito tem necessariamente de receber 
uma nota distintiva, tal que poderíamos denominá-lo, se isso fosse lícito, 
direito “essencialíssimo”. Que o bem da vida se sobreponha aos outros, pode 
deduzir-se facilmente do fato de nenhum outro bem poder conceber-se 
separado dele. Daqui deriva que o direito de que ele é objeto adquire 
logicamente a referida nota distintiva.170 

  

                                            
168  BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética e início da vida: alguns desafios. São Paulo: 
Ideias e Letras, 2004, p. 111. 
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170  CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. 
São Paulo: Querum, 2008, p. 72. 
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Partindo dessa linha de raciocínio, o parto anônimo pode ser interpretado como 

um instrumento destinado a tutelar a conservação da vida com prioridade absoluta. 

Entretanto, a eventual permissividade do parto em anonimato abarca muitos 

questionamentos importantes em relação a outros direitos fundamentais também 

considerados essenciais para o pleno desenvolvimento da personalidade humana. É 

por intermédio do direito ao conhecimento da origem genética que o ser humano 

consegue construir a sua identidade pessoal. Nesse sentido, o parto anônimo seria 

um óbice para a efetivação desse direito fundamental? O indivíduo, fruto do parto em 

anonimato, teria a sua dignidade lesada em decorrência do desconhecimento da sua 

história pessoal? 

 

3.3 DIREITO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM GENÉTICA  

 

Conforme demonstrado, o instituto da família passou por uma grande evolução 

ao longo dos tempos. A família, outrora formada por forte controle patriarcal e 

exclusivamente matrimonial, encontrou elasticidade nos costumes mais atuais, de 

maneira a ganhar espaço para o surgimento de novos arranjos familiares. Atualmente, 

uma família não é reconhecida apenas por laços sanguíneos, mas também pela 

afetividade. Dessa maneira, a convivência familiar foi priorizada a fim de proporcionar 

um ambiente humano e solidário. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a 

família foi consagrada como fundamento de toda a sociedade, merecendo especial 

proteção do Estado (“Art.226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado”171). Além disso, a Constituição de 1988 instituiu absoluta igualdade entre os 

filhos de acordo com os dizeres insertos no art. 227, § 6º: “os filhos, havidos ou não 

da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.172 

Nas lições de Rolf Hanssen Madaleno: 

 

Finalmente, a Carta Federal resgata a dignidade da descendência brasileira, 
deixando de classificar os filhos pela maior ou menor pureza das relações 
sexuais legais ou afetivas de seus pais, quando jurídica direcionada a 
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em 04 jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


52 

discriminar o descendente e a sua inocência, por conta dos equívocos ou pela 
cupidez de seus pais.173 

  

A Constituição Federal de 1988 afastou o critério exclusivo da origem genética 

ou biológica para reconhecer a filiação. O direito ao conhecimento da origem genética 

não está estritamente vinculado à presunção de filiação e paternidade. O seu 

conteúdo compreende os direitos da personalidade, integrando o núcleo da identidade 

pessoal que não se restringe ao nome174. Ao corroborar o exposto, Fernanda Borghetti 

Cantali explica que “os direitos da personalidade são os direitos atinentes à tutela da 

pessoa humana, os quais são considerados essenciais diante da necessária proteção 

da dignidade da pessoa humana e da sua integridade psicofísica”.175 

 No tocante aos direitos da personalidade, Elimar Szaniawski esclarece 

que o estudo da matéria abarcou polêmica na doutrina, com várias classificações 

terminológicas (direitos fundamentais, direitos individuais, direitos essenciais, direitos 

sobre a própria pessoa, direitos personalíssimos), e características sobre a sua 

natureza. Dessa maneira, o entendimento doutrinário não foi unânime em classificar 

os direitos da personalidade como direitos subjetivos, pois alguns autores negaram a 

existência desses direitos. A corrente mais antiga, que atualmente está superada, 

defendia que os direitos da personalidade não poderiam ser classificados na categoria 

de direitos subjetivos, mas compreendidos como o direito que cada indivíduo possui 

sobre sua própria pessoa. Destacam-se como expoentes dessa teoria Savigny, Von 

Tuhr e Enneccerus.176 

Segundo Adriano de Cupis, os direitos da personalidade se encaixam na 

categoria de direitos essenciais. Para o autor, “todos os direitos, na medida em que 

destinados a dar conteúdo à personalidade, poderiam chamar-se direitos da 

personalidade”177. Nesse sentido, o autor explica que: 

 

Por outras palavras, existem direitos sem os quais a personalidade restaria 
uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam 
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todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se eles não 
existissem, a pessoa não existiria como tal. São chamados direitos 
“essenciais” com os quais se identificam precisamente os direitos da 
personalidade. Que a denominação de direitos da personalidade seja 
reservada aos direitos essenciais justifica-se plenamente pela razão de que 
eles constituem a medula da personalidade.178 

  

Ainda, no ensinamento de Adriano de Cupis, o autor aduz que os direitos da 

personalidade não podem ser denominados como direitos inatos. Em sua concepção, 

a teoria dos direitos inatos tem uma origem histórica e encontram fundamento nas 

Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, pois foram conquistados pelos 

indivíduos para evitar o abuso e interferência ilimitada do poder do Estado de polícia 

nos interesses individuais. Nesse sentido, o autor destaca que os direitos da 

personalidade são conferidos pela sua natureza positiva, merecendo uma disciplina 

no sistema do ordenamento positivo, assim como os demais direitos subjetivos.179 

Carlos Alberto Bittar afirma que os direitos da personalidade: 

 

[...] constituem direitos inatos – como a maioria dos escritores ora atesta – 
cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro 
plano do direito positivo – a nível constitucional ou a nível de legislação 
ordinária – e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo do 
relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder público ou 
às incursões de particulares.180 

 

Nas lições de Cleide Fermentão, a tutela normativa dos direitos da 

personalidade é de natureza constitucional, civil e penal. Com a evolução da 

sociedade e a importância destinada à dignidade da pessoa humana como vetor 

estrutural dos Estados Democráticos, os direitos da personalidade tornam-se 

fundamentais para o indivíduo. A dignidade da pessoa humana compreende um valor 

moral, assim, o Estado tem o dever de respeitar e proteger o indivíduo na sua 

integridade, liberdade e dignidade. Além disso, o Estado tem a obrigação de criar 

mecanismos necessários a fim de garantir uma vida considerada digna para todas as 

pessoas. Os direitos da personalidade são revestidos de essencialidade e assumem 

proeminência na hierarquia das normas, proporcionando um encontro jurídico de 
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notável grandeza entre o direito constitucional, o direito privado, e a liberdade 

pública181. A corroborar com o exposto, Pietro Perlingieri afirma que: 

 

O Estado Moderno não é caracterizado por uma relação entre cidadão e 
Estado, onde é um subordinado ao poder, à soberania e, por vezes, ao 
arbítrio do outro, mas por um compromisso constitucionalmente garantido de 
realizar o interesse de cada pessoa. A sua tarefa não é tanto aquela de impor 
aos cidadãos um próprio interesse superior, quanto aquela de realizar a tutela 
dos direitos fundamentais e de favorecer o pleno desenvolvimento da pessoa, 
removendo os obstáculos que impedem a participação de todos na vida do 
Estado [...]. Ele assume como própria principalmente a obrigação de respeitar 
os direitos individuais do sujeito – direito à informação, direito ao trabalho, 
direito ao estudo, essenciais e característicos de todos os cidadãos – e, 
portanto, de promovê-los, de eliminar aquelas estruturas econômicas que 
impedem de fato a titularidade substancial e o efetivo exercício. O Estado tem 
a tarefa de intervir e de programar na medida em que realiza os interesses 
existenciais e individuais, de maneira que a realização deles é, ao mesmo 
tempo, fundamento e justificação da sua intervenção.182 

 

Orlando Gomes afirma que os direitos da personalidade são destinados a 

conferir proteção a dignidade da pessoa humana contra violações de terceiros. São, 

portanto, indispensáveis para o desenvolvimento da pessoa humana.183 

Nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet, o direito à identidade genética possui 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana: 

  

[...] para além do já referido reconhecimento de um direito geral ao livre 
desenvolvimento da personalidade, diretamente deduzido do princípio da 
dignidade da pessoa humana (já que o ser sujeito (titular) de direitos é, a 
evidência, inerente à própria dignidade e condição de pessoa), tal ocorre, 
apenas para citar outro exemplo dos mais contundentes, com a proteção da 
pessoa humana, em virtude de sua dignidade, contra excessos cometidos em 
sede de manipulações genéticas e até mesmo a fundamentação de um novo 
direito à identidade genética do ser humano, ainda não contemplado como tal 
(ao menos não expressa e diretamente) no nosso direito constitucional 
positivo. Também um direito à identidade pessoal (neste caso não 
estritamente referido à identidade genética e sua proteção, no caso, contra 
intervenções no genoma humano) tem sido deduzido do princípio da 
dignidade da pessoa humana, abrangendo inclusive o direito ao 
conhecimento, por parte da pessoa, da identidade dos seus genitores.184 
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Ressalta-se que o direito à origem genética não se confunde com o direito à 

filiação. Este último se concretiza com a convivência afetiva construída nas relações 

entre pais e filhos, independentemente de laços sanguíneos, enquanto que o direito à 

identidade genética garante ao indivíduo a busca pelo conhecimento da sua história 

pessoal.185 

Segundo Pietro Alarcón, cada ser humano possui uma identidade especial com 

programação biológica, isto é, o conjunto de características genéticas que formam o 

organismo humano. Dessa maneira, cada indivíduo possui em seu patrimônio 

genético informações exclusivas que são transmitidas aos herdeiros. Por oportuno, 

ressalta-se a seguinte indagação: quem deve garantir a tutela do patrimônio 

humano?186 

Para o autor supracitado, a proteção da identidade genética do homem deve 

ser assegurada pelo Estado. Nesse sentido, ressalta-se que o Estado detém, como 

tarefa (prestacional), o dever de criar mecanismos (medidas positivas) a fim de 

promover e assegurar o pleno exercício e desenvolvimento da dignidade de cada 

indivíduo. Como limite (atuação negativa), o Estado busca proteger a dignidade e os 

direitos fundamentais do indivíduo contra violações, principalmente quando ausente a 

capacidade de autodeterminação187. A dignidade da pessoa humana e o direito à vida 

se complementam para propiciar “uma identidade e uma integridade física e moral ao 

indivíduo, resguardada pelo texto constitucional. Cada indivíduo é um só, conformado 

em função de um código genético e pode fazer valer esta sua identidade ou patrimônio 

genético”.188 

Conforme ilustram Maria Fátima Freire de Sá e Ana Carolina Brochado, realizar 

uma investigação sobre a origem biológica confere ao indivíduo o entendimento de 

vários aspectos importantes da própria existência: 

 

Saber de onde vem a progenitura proporciona ao sujeito a compreensão de 
muitos aspectos da própria vida. Descobrir as raízes, entender seus traços 
(aptidões, doenças, raça, etnia) socioculturais, saber quem nos deu a nossa 
bagagem genético-cultural básica são questões essenciais para o ser 
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humano, na construção da sua personalidade e para seu processo de 
dignificação. Afinal, é assim que ele poderá entender a si mesmo.189 

 

Ainda, nas lições de Maria Fátima Freire de Sá e Ana Carolina Brochado, o 

fator biológico guarda em seu bojo a composição da historicidade pessoal: 

 

Deflagra-se o biológico como o primeiro fator a compor a pessoa humana, 
que carrega consigo o dado correspondente à herança genética. Portanto, 
ele é inegável na composição de sua ontologia. O direito ao conhecimento da 
origem genética, que ora denominamos de fundamental, traz consigo a 
revelação da memória genética, que pode coincidir – ou não – com a memória 
familiar, componente indelével da historicidade pessoal.190 

  

Conforme os ensinamentos de Paulo Otero, o direito à identidade biológica 

compreende a liberdade técnico-científica e a verdade biológica. Além disso, o autor 

afirma que esse direito apresenta em seu bojo duas acepções: uma relacional e outra 

individual. A dimensão relacional faz referência à história pessoal do indivíduo, 

enquanto que a dimensão individual traduz o valor único, singular e especial de cada 

ser humano. Desse modo, a finalidade do direito à identidade é resguardar o direito à 

identidade pessoal, protegendo o patrimônio genético de cada indivíduo contra 

qualquer sorte de violações e constituindo um princípio geral de verdade biológica.191 

De acordo com o art. 7º da Convenção das Nações Unidas de 1989, “a criança 

será registrada imediatamente após o seu nascimento e terá direito desde o momento 

em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer 

seus pais e a ser cuidada por eles”.192 

A supracitada Convenção das Nações Unidas sobre a proteção dos Direitos da 

Criança reconhece a importância dos direitos da personalidade na medida em que 

confere a todo indivíduo o direito à identidade pessoal, incluindo o conhecimento da 

origem biológica. Além disso, a criança possui o direito de manter relações pessoais 

com os genitores193. O ser humano possui uma forte ligação entre o seu agir e a sua 

herança genética194. A família detém a tarefa “essencial de transmitir a herança 
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cultural do grupo a que pertence o indivíduo e prepará-lo para a sua posterior 

incorporação na sociedade”. Ressalta-se que a função dos pais é proporcionar ao filho 

um pleno desenvolvimento da personalidade. A eles incube o dever de garantir à sua 

prole um ambiente familiar harmonioso e equilibrado. Assim, a criança crescerá com 

uma boa saúde biopsicossocial195. Diante do exposto, o conhecimento da origem 

genética não é critério suficiente para atribuir a filiação, porém, é necessário 

reconhecer que a descoberta da origem do indivíduo integra a sua herança genética 

e consequentemente as características mais peculiares para a composição da 

identidade pessoal. 

Dentro do contexto da proteção e promoção dos direitos da criança, destacam-

se questões relevantes envolvendo o direito à identidade genética. No direito 

internacional, o parto anônimo encontra fundamento no art. 8º da Convenção Europeia 

dos Direitos Humanos (CEDH), que dispõe sobre o direito à vida privada e familiar. 

Nos seguintes termos: 

 

ARTIGO 8° Direito ao respeito pela vida privada e familiar 1. Qualquer pessoa 
tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da 
sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no 
exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e 
constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja 
necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-
estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções 
penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das 
liberdades de terceiros.196 

 

Alguns países possuem legislações permissivas em relação ao parto anônimo. 

Na França, a genitora possui o direito de exigir que o seu nome não seja registrado 

na certidão de nascimento do filho. Dessa maneira, é assinalado um ‘xis’ no local 

destinado a constar a identificação da genitora. Além disso, a legislação francesa 

também permite que as informações pessoais da mãe relativas ao material genético 

não sejam divulgadas. O parto em anonimato é admitido em 28 estados dos Estados 

Unidos, na Itália, na Bélgica e na Áustria.197 

                                            
195  FERRARI, Dalka Chaves de Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz. O fim do silêncio na 
violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Àgora, 2002, p. 25. 
196  CORTE EUROPEIA DOS DIREITOS HUMANOS. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Disponível em: 
<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018.  
197  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 227. 
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Nesse sentido, verifica-se o julgamento realizado pelo Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos (TEDH) no caso Odièvre v. França de 2003198. A genitora exigiu 

que o nascimento da filha fosse mantido em sigilo e seu nome não foi identificado na 

certidão de nascimento da criança. Pascole Odièvre alegou que a impossibilidade do 

conhecimento da sua origem biológica violava o respeito à sua vida privada e familiar. 

Sustentou que sua identidade genética também era parte integrante da vida familiar, 

pois nutria o desejo de estabelecer vínculos afetivos com a genitora. Além disso, 

também afirmou que a mulher ao dar à luz anonimamente não está exercendo o seu 

direito à liberdade e autonomia, mas assumindo uma condição de fraqueza e 

vulnerabilidade. Entretanto, o Governo francês alegou que não houve violação ao 

direito ao respeito da vida familiar devido à inexistência de contato pessoal entre mãe 

e filha, e que o art. 8º da CEDH é aplicável somente na vida familiar da recorrente com 

os pais adotivos, pois, de acordo com a lei francesa, a maternidade era considerada 

um aspecto da vida privada. Diante disso, o Governo francês não poderia permitir o 

acesso aos dados genéticos.  

O Governo francês também sustentou que a revelação sobre a origem genética 

violaria o direito da mãe em permanecer anônima. A França concedeu a alternativa 

de confidencialidade a fim de garantir a realização do parto em condições favoráveis 

e diminuir o abandono das crianças em locais precários. Explicou que o fato de a 

criança receber amparo após o nascimento aumenta as chances de uma adoção. 

Nesse sentido, o Governo esclareceu que as mulheres que realizam o parto 

anonimamente escondem problemas mais sérios, como o incesto ou estupro, e, por 

isso, optam pelo sigilo. Assim, de acordo com o Governo, a legislação francesa leva 

em consideração a saúde da mãe, pois permite assistência médica gratuita, e também 

protege a integridade física da criança.  

A Corte reconheceu que o objetivo da recorrente não era contestar a sua 

relação com os pais adotivos, mas simplesmente buscar informações sobre a sua 

origem genética a fim de conhecer as razões e as circunstâncias em que ela nasceu 

e foi abandonada. Diante disso, o Tribunal admitiu a dificuldade de conciliar dois 

interesses conflitantes inerentes à vida privada, o direito de um filho ter conhecimento 

da sua origem génetica e o direito da mãe permancer anônima.  

                                            
198  CORTE EUROPEIA DOS DIREITOS HUMANOS. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 
Odièvre v. França, n.º 42326/98, 13 de fevereiro de 2003. Disponível em: 
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935>. Acesso em: 11 jun. 2018. 



59 

Considerou que, em ambos os casos, deve existir um justo equilíbrio, por um 

lado, as pessoas têm o direito de conhecer suas origens (extensão da noção de vida 

privada), e, por outro, a intenção da genitora em permanecer anônima a fim de 

proteger sua saúde, realizando o parto em condições dignas, não pode ser negada. A 

decisão não foi unânime e, por maioria dos votos, o TEDH manteve o parto em 

anonimato, pois considerou que não houve violação do art. 8º da CEDH. 

O entendimento adotado pela Corte foi no sentido de demonstrar que o sigilo 

do parto em anonimato é confiável e, portanto, um instrumento eficiente para as mães 

que não desejam ser identificadas. Nesse sentido, a Corte concluiu que a prioridade 

da legislação francesa é proteger o direito ao respeito pela vida garantido pela 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

De acordo com os ensinamentos de Cristiano de Chaves Faria e Nelson 

Rosenvald, o filho fruto do parto em anonimato possui o direito de investigar a sua 

origem genética, pois se trata de um direito personalíssimo e imprescritível: 

 

Nada obstará que, no futuro, a criança rejeitada pela genitora possa, mesmo 
possuindo uma mãe afetiva, investigar a sua origem genética, uma vez que 
lhe é reconhecido o direito à ancestralidade, como um verdadeiro direito da 
personalidade. Não há existência de lapso temporal, por se tratar de um 
direito da personalidade e, como tal, imprescritível.199 

  

Os autores ainda complementam que, na Suíça, o acesso ao conhecimento da 

identidade genética é permitido e a confidencialidade do parto anônimo não é 

conferida de forma absoluta. Todavia, a identificação da verdade biológica não resulta 

na atribuição de direitos relativos ao estado de filiação: 

 

[...] A Constituição da Confederação Suíça (art.119g), que data de 18 de abril 
de 1999, reconhece o acesso às informações sobre a origem de cada pessoa, 
cujo direito prevalece sobre o de qualquer pessoa que se oponha a tal 
conhecimento. Esse reconhecimento da origem ancestral, contudo, não 
implicará no reconhecimento de direitos relativos ao estado filiatório, por isso, 
não decorrerá a obrigação de prestar alimentos, a transmissão de herança, o 
direito à guarda.... E que ó direito à origem genética tem natureza 
personalíssima, propiciando que a individualização dos atributos físicos da 
pessoa humana não traga consigo o reconhecimento de consequências 
patrimoniais, como o direito à sucessão, por exemplo.200 

 

                                            
199  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: Editora 
Jusdivm, 2017, p. 583.  
200  Ibid., p. 583.  
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O parto anônimo não é aceito no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei n. 

12.010/2009 apresentou algumas semelhanças com o instituto do parto em 

anonimato. Ressalta-se que a intenção do legislador foi possibilitar uma alternativa 

sem penalidade para a mãe que não deseja exercer a maternidade de forma 

responsável. Dessa forma, a genitora pode entregar o filho após o nascimento para a 

adoção regular por intermédio do Poder Judiciário. Entretanto, a entrega não é 

anônima, pois o nome da gestante é registrado na certidão de nascimento do filho, 

que será encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude para eventual adoção. 

Verifica-se que a lei reconheceu o direito à liberdade e autonomia da mulher para não 

exercer a maternidade e entregar o filho para adoção sem penalidade e sem a 

necessidade de justificativas201. Nos termos do art. 48 da Lei n. 12.010/2009, “o 

adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 

irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após 

completar 18 (dezoito) anos”.202  

O acesso ao conhecimento da origem biológica, além de contribuir para o pleno 

desenvolvimento da personalidade, contribui diretamente para a identificação de 

doenças genéticas. Assim, o indivíduo pode adotar medidas preventivas de saúde. 

Nessa direção aponta Pietro Alarcón: 

 

[...] a finalidade da Medicina preditiva é, então, predizer, obter um diagnóstico 
pré-sintomático. Destarte, por exemplo, é possível prever se um ser humano, 
filho de outro que tenha desenvolvido uma doença genética, pode vir a sofrer 
dessa doença no futuro. De igual modo, é possível, em casos de doenças 
multifatoriais poligênicas, detectada por meio de um teste genético, manipular 
o meio ambiente para tentar reduzir o desenvolvimento da doença.203 

 

É oportuno destacar a reflexão de Fernanda Molinari:  

 

A sonegação da origem biológica, além das graves consequências que 
podem recair sobre a criança, hoje, sujeito de direitos, levará, inclusive, nos 
casos em que não forem encontrados registros sobre a origem da criança, 
uma vez que caberá ao hospital armazená-lo, à impossibilidade de examinar-
se, por ocasião da habilitação, um dos mais severos impedimentos para o 
casamento, isto é, a proibição de ascendente casar com descendente, de 
irmão casar com irmã, e vice-versa, previsto no artigo 1521, incisos, I e IV, do 
Código Civil brasileiro, levando a considerar um dos mais importantes pilares 
da civilização, a interdição imposta pelo incesto. Investigar o nascedouro 

                                            
201  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 227-228. 
202  BRASIL. Lei nº 12.010/2009, de 3 de agosto de 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm. Acesso em 15 jun de 2018. 
203  ALARCÓN, Pietro de Jesus Lora. Patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Editora Método, 2004, p.149.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm
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biológico é conhecer a ancestralidade, a identidade pessoal, para impedir, 
por exemplo, o incesto, preservar os impedimentos matrimoniais, evitar 
enfermidades hereditárias, enfim, para receber o direito de cidadania no qual 
estão incluídos todos os direitos e garantias do parentesco genético, afetivo 
e ontológico.204 

 

Para Paulo Lôbo, o direito ao conhecimento da origem genética é uma extensão 

do direito à vida205. Portanto, a confidencialidade que impossibilita o acesso às 

informações biológicas é uma violação direta à dignidade da pessoa humana, além 

de configurar um óbice para o pleno desenvolvimento da personalidade.  

O Estado tem como obrigação salvaguardar o direito da criança e resguardar 

sua identidade pessoal, que não se restringe ao nome, com a probição de 

intervenções abusivas.206 

Na lição de Elimar Szaniawski: 

 

Na eventual hipótese de uma criança se ver privada ilegalmente de algum ou 
de todos os elementos que configuram sua identidade, o Estado tem por 
missão prestar assitencia e proteção adequadas com vistas a restabelecer 
rapidamente sua identidade.207 

 

Sobre a questão da confidencialidade na certidão de nascimento, Caetano 

Lagrasta Neto defende: 

 

Crê-se que o Registro de Nascimento, diante das novas conquistas dos 
costumes, da bioética e da igualdade da mulher, não mais pode estar 
resumido à fórmula – está sim – de séculos passados. O Registro de 
Nascimento é a matriz da história de vida do indivíduo, assim, não mais 
poderá estar jungida a quatro ou cinco informações. Todo o histórico, que 
antecede ao nascimento, deve vir descrito em minúcias, seja ele por mero 
abandono da genitora incapaz ou economicamente débil, ou por ambos os 
pais.208  

 

O instituto do parto anônimo, apesar de abarcar “finalidades humanísticas”, 

diminui a prática do abandono clandestino e a interrupção voluntária da gravidez a fim 

de proteger a vida do nascituro com prioridade e, ao mesmo tempo, respeita a 

autonomia da mulher que não deseja exercer a maternidade. Envolve muitas questões 

                                            
204  MOLINARI, Fernanda. Parto anônimo: uma origem na obscuridade frente aos direitos 
fundamentais da criança. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 140. 
205  LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 224. 
206  SZNANIASKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 53. 
207  Ibid.,  
208  LAGRASTRA NETO, Caetano; TARTUCE. Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de família: 
novas tendências e julgamentos emblemáticos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 382. 
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complexas suscetíveis de críticas por parte da doutrina, principalmente em relação ao 

direito do conhecimento da origem genética. 

Toda criança deve ter os seus direitos resguardados e concretizados. O 

nascente não pode ser considerado apenas como um objeto de mera proteção, pois 

é destinatário de todos os direitos fundamentais. O direito ao conhecimento da origem 

genética é elemento complementar da personalidade da criança. Portanto, permitir a 

confidencialidade significa não garantir um pleno desenvolvimento da personalidade, 

configurando em restrição de direitos fundamentais. 

 

3.4 DIREITO À LIBERDADE DA MULHER  

 

Segundo Norberto Bobbio, conceituar liberdade é uma tarefa difícil em razão 

das diferentes interpretações e significados que dela decorrem. O autor faz uma 

distinção entre a liberdade negativa e a liberdade positiva. A liberdade negativa 

corresponde à possibilidade do indivíduo agir, sem ser forçado ou impedido por outros 

sujeitos.209 

O autor supramencionado destaca que a liberdade negativa em sentido político 

aborda uma interpretação mais ampla, pois, além da relação entre dois indivíduos, 

inclui também uma relação em que um dos sujeitos não é humano. Além disso, a 

liberdade negativa compreende a ausência de constrangimento, ou seja, a 

possibilidade de não fazer e também a ausência de impedimento, isto é, a 

possibilidade de fazer.210 

No tocante à liberdade positiva, Norberto Bobbio explica que se refere à 

possibilidade do indivíduo agir conforme a sua própria vontade, sem ser influenciado 

pelo querer dos outros. Dessa forma, o homem deve orientar as suas escolhas em 

busca de uma finalidade, um objetivo. Essa categoria de liberdade é também 

denominada de autodeterminação, ou, de forma mais apropriada, de autonomia.211 

Segundo Daniel Sarmento, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

impõe que a esfera de autodeterminação de cada indivíduo seja respeitada. Desse 

modo, o ser humano tem o poder de decidir livremente sobre sua própria vida sem 

                                            
209  BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2002, p. 48. 
210  Ibid., p. 49. 
211  Ibid., p. 51. 
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intervenção do Estado ou de terceiros212. Portanto, a “autonomia corresponde à 

capacidade de alguém tomar decisões e de fazer escolhas pessoais ao longo da vida, 

baseadas na sua própria concepção de bem, sem influências externas indevidas”.213 

Na mesma direção, Fernanda Borghetti Cantali aduz que a “dignidade garante 

o trânsito da autonomia nas situações existenciais e ao mesmo tempo limita esta 

atuação, podendo a vontade ganhar maior relevância ou ser restringida, dependendo 

apenas das circunstâncias do caso concreto”214. A autora ainda complementa que “o 

papel da vontade nessas situações é ser o promotor do livre desenvolvimento da 

personalidade, cujo limite primordial é a própria dignidade e a intangibilidade do seu 

núcleo essencial”.215 

Nas lições de Luís Roberto Barroso, a autonomia é o fator ético da dignidade 

da pessoa humana, ou seja, é considerada o fundamento da liberdade de ação 

conforme o próprio discernimento do indivíduo a fim de alcançar uma vida considerada 

boa. Nesse sentido, o autor explica que a autonomia pessoal exige a presença de três 

elementos: a razão; a independência, e a escolha. A razão compreende a capacidade 

de pensar do ser humano para realizar escolhas fundamentadas. Já a independência, 

é identificada pela ausência de privações ou coerções. Por fim, a escolha abarca a 

existência concreta de alternativas.216 

A autonomia é parte integrante da liberdade. Por conseguinte, não pode ser 

restringida por meio de intervenções estatais ou sociais. O direito à liberdade é um 

direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, o qual engloba a 

autonomia privada. Dessa maneira, os direitos sexuais e reprodutivos se enquadram 

na acepção de autonomia privada.217 

O indivíduo somente poderá dispor de plena autonomia e exercer a cidadania 

de maneira responsável por intermédio do acesso às condições mínimas existenciais, 

                                            
212  SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e Constituição. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, 
Flávia (Coord.). Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos 
direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 3-51. 
213  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 
2014, p. 82. 
214  CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 209. 
215  Ibid., p. 209. 
216  BARROSO, op. cit., 2014, p. 81-82. 
217  Ibid., p. 82-83. 
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como a educação e o serviço de saúde. Caso contrário, a autonomia será uma 

realidade utópica.218 

De acordo com os ensinamentos de Maria Amélia de Almeida Teles, o acesso 

à saúde pública ainda não consegue garantir a proteção e promoção dos direitos 

humanos das mulheres. É necessário que os setores da área da saúde pública 

possam ser adequados a fim de proporcionar um melhor atendimento às 

necessidades da classe feminina. Nesse sentido, a autora esclarece que muitas 

mulheres sofrem preconceito ao dispor do serviço público de saúde, principalmente 

aquelas que estão em processo de abortamento e são submetidas ao procedimento 

médico de curetagem sem anestesia. Além disso, não são informadas sobre o seu 

estado de saúde e o surgimento de doenças, não recebem orientação sobre os meios 

e o uso correto de contraceptivos para evitar a incidência de gravidez indesejada e 

prevenir as doenças sexualmente transmissíveis.219 

Verifica-se, portanto, que o Estado não consegue garantir de modo eficiente o 

direito à saúde assegurado pela Constituição Federal de 1988. Nos termos do art. 6º 

da Constituição, “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desemparados”. Além disso, conforme os dizeres insertos 

no art. 196 da CF/88, a saúde é um direito universal e o Estado detém o dever de criar 

mecanismos através de políticas públicas sociais e econômicas a fim de efetivar a 

proteção, a promoção e o acesso à saúde de forma igualitária220. Diante do exposto, 

se o Estado não consegue salvaguardar o direito à saúde, de que forma a mulher 

poderá gozar de autonomia nas situações existenciais?    

Ainda no ensinamento de Maria Amélia de Almeida Teles, outra violação aos 

direitos humanos das mulheres que caracteriza uma violência institucional é a morte 

materna, que ocorre durante o período gestacional ou até o fim da fase puerperal. 

Nesse sentido, a autora afirma que a morte materna é um forte indicador do 

atendimento precário oferecido pelo serviço público de saúde. Demonstra o 

                                            
218  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 
Contemporâneo: a construção de um conceito à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 
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despreparo, a deficiência e a desorganização da assistência à saúde destinada à 

população. Ressalta-se que, além da falta de qualidade na área da saúde pública, 

outro fator que ocasiona a morte materna é o abortamento.221 

De acordo com Daniel Sarmento, as mulheres que buscam interromper uma 

gravidez indesejada ou inoportuna colocam em risco a própria integridade física, pois 

os métodos clandestinos não oferecem o mínimo de higiene e segurança. Dessa 

maneira, os resultados provenientes de abortos clandestinos representam um 

vultuoso índice de mortalidade materna no país, compreendendo principalmente as 

mulheres vulneráveis economicamente.222 

Com a evolução da sociedade e a conquista da igualdade de gênero, é 

impossível negar o papel fundamental que a mulher exerce na sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, Daniel Sarmento aduz que atualmente não há mais 

como analisar o tema da interrupção voluntária da gravidez sem levar em 

consideração a autonomia reprodutiva da mulher. A superação da sociedade 

patriarcal e machista proporcionou uma nova realidade para os direitos sexuais e 

reprodutivos da classe feminina.223 

Acerca do tema, Valéria Silva Galdino Cardin afirma que o aborto se trata de 

um problema ético, o qual necessita da intervenção do Direito e que a tutela adequada 

deve priorizar a vulnerabilidade do feto e não a liberdade e autonomia da mulher para 

dispor do próprio corpo em relação à interrupção da gravidez.224 

Ressalta-se que a vida deve ser tutelada como prioridade absoluta. Logo, a 

mãe não poderá violar os direitos da criança, causando-lhe malefícios, pelo contrário, 

deverá realizar interferências protetoras, ou seja, condições necessárias para 

conservar a vida.  

O professor José Francisco de Assis Dias ensina que o valor da vida humana 

desde o momento da fecundação é absoluto, não podendo ser colocado à disposição 

da vontade da mãe: 

 
[...] a vida do outro, mesmo nos primeiros instantes de fecundação é valor 
absoluto, portanto dever absoluto da mãe, e não pode ser posta à mercê da 

                                            
221 TELES, Maria Amélia de Almeida. O que são direitos humanos das mulheres? São Paulo: 
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Dulce. (Orgs.). Em defesa da vida: aborto e direitos humanos. São Paulo: Católicas pelo Direito de 
Decidir, 2006, p. 117. 
223  Ibid., p. 117-120. 
224  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Reprodução humana assistida e parentalidade responsável. 
São Paulo: Boreal Editora, 2015, p. 92-93. 
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vontade dela, nem de nenhum outro indivíduo ou grupo humano. A única 
diferença entre matar um filho no útero, ou após o seu nascimento é que, 
dentro do útero, não é possível fixa-los nos olhos enquanto morre, depois do 
nascimento.225 

 

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, o aborto é uma questão polêmica que 

causa divergência não apenas em duas variantes, sendo uma liberal e outra 

conservadora. As opiniões das pessoas sobre o tema são diversas. Para os 

conservadores extremistas, o aborto é um ato condenável e nunca passível de 

fundamentação. Alguns conservadores admitem certa tolerância para a interrupção 

da gravidez, como no caso de incesto ou estupro. Outras pessoas se posicionam a 

favor do aborto e fundamentam que se trata de uma questão de privacidade e 

liberdade do indivíduo e, portanto, o Estado não pode determinar a moral privada da 

mulher. O autor explica a existência de uma corrente liberal paradigmática que 

fundamenta o aborto em quatro partes. Em primeiro lugar, o aborto não é considerado 

um problema moral ou ético, mas uma solução que abarca várias questões 

moralmente aceitas. O segundo ponto abordado pela corrente liberal se refere à 

possibilidade de o aborto ocorrer não somente em casos de estupro ou incesto, mas 

também na hipótese de diagnóstico de grave anomalia fetal. Nesse sentido, quando a 

anomalia fetal é considerada grave, os adeptos da corrente liberal paradigmática 

defendem que o aborto se torna uma necessidade moral a fim de evitar o sofrimento 

da criança fadada a uma deformidade cruel. Em terceiro lugar, seria justificável a 

genitora realizar o aborto, caso a gravidez inesperada trouxesse prejuízos para a sua 

família ou a impedisse de ter uma vida independente por abrir mão da sua carreira 

profissional. Por fim, em quarto lugar, os adeptos da corrente liberal defendem que o 

Estado não deve intervir na vida privada da mulher para proibir a interrupção da 

gravidez, todavia, a interferência poderá ocorrer no final da gestação, pois o feto já se 

desenvolveu totalmente no útero da genitora. O fundamento adotado é que somente 

a genitora pode saber se o aborto é conveniente ou não, isto é, a autonomia da mulher 

deve necessariamente ser levada em consideração.226 

É oportuno destacar a reflexão de Ronald Dworkin: 

  

                                            
225  DIAS, José Francisco de Assis. Aborto? Sou contra!: os argumentos anti-abortistas de Norberto 
Bobbio. Maringá: Humanitas Vivens, 2011, p. 120. 
226  DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução por 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 42-46. 
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[...] Para muitas mulheres, ter filhos indesejados significa a destruição de suas 
próprias vidas, porque elas próprias não deixaram ainda de ser crianças, 
porque não mais poderão trabalhar, estudar ou viver de acordo com o que 
consideram importante, ou porque não tem condições financeiras de manter 
os filhos.227 

 

As mulheres que optam pela realização do parto em anonimato têm vários 

problemas relacionados à juventude, como traumas psicológicos oriundos da falta do 

apoio e assistência dos pais ou da incidência de violência doméstica, hipossuficiência 

ou dependência econômica, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por 

ausência de capacitação ou qualificação profissional, entre outros. Nesse sentido, 

verifica-se que as mulheres submetidas a essas condições não gozam de autonomia 

ou autodeterminação pessoal, pois muitas vezes são obrigadas a realizar o parto 

anônimo por falta de alternativas que possam garantir condições melhores tanto para 

a genitora, quanto para o filho. A escolha pelo anonimato torna-se a única opção para 

evitar problemas mais sérios. Portanto, os fatores externos se sobrepõem a autonomia 

da mulher de exercer ou não a maternidade, afastando a possibilidade de uma decisão 

essencialmente pura e livre. 

Nas lições de Luciana Dadalto Penalva: 

 

[...] tutelar o direito à liberdade da mulher, neste caso, não é a solução mais 
adequada, pois, ao assegurar à mulher a possibilidade de não assumir a 
maternidade, protege-se, ao invés da liberdade individual, a maternidade 
irresponsável e, portanto, fere-se preceito constitucional. Acreditamos que o 
problema do abandono de recém-nascidos deve ser enfrentado, contudo, não 
concordamos que este enfrentamento deve partir da instituição do parto 
anônimo, e sim de políticas públicas inclusivas, de iguais oportunidades de 
emprego, de acesso à educação, à saúde, aos métodos contraceptivos, 
enfim, de ações sociais que incluam essas mulheres e que as dotem de 
responsabilidade, pois, do contrário, estaremos legitimando a 
irresponsabilidade e a coisificação do ser humano.228 

  

O abandono de recém-nascidos em locais perigosos, bem como a prática do 

aborto são problemas recorrentes no mundo inteiro e que merecem ser enfrentados 

na realidade brasileira. É necessário garantir, de forma efetiva, o exercício do direito 

à liberdade da mulher, isto é, mais precisamente, o seu poder de autodeterminação 

quanto ao momento adequado para exercer a maternidade. 

                                            
227 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdade individuais. Tradução por 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 143. 
228  PENALVA, Luciana Dadalto. Parto anônimo e direitos de personalidade. Revista IOB de Direito 
de Família, Porto Alegre, v. 9, n. 52, mar. 2009, p. 97. 
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 O caminho mais seguro para possibilitar uma escolha sem qualquer submissão 

a fatores externos não deveria ocorrer por intermédio da institucionalização do parto 

anônimo no ordenamento jurídico brasileiro, mas com mecanismos como o acesso à 

informação para conscientizar de forma profunda os indivíduos sobre a importância 

dos métodos contraceptivos, bem como facilitar a sua obtenção a fim de inibir a 

gravidez indesejada. Além disso, é uma forma do Estado valorizar a autonomia 

individual, pois a mulher poderia escolher de forma consciente o momento mais 

oportuno para desempenhar com dedicação a função materna. 
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4 ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI NO BRASIL 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar os projetos de lei que 

objetivavam instituir o parto anônimo no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, 

é pertinente discorrer sobre a importância do planejamento familiar como instrumento 

apto para ajudar no exercício da maternidade responsável, evitando a formação de 

famílias desestruturadas e sem condições de propiciar um ambiente familiar 

harmonioso. Conseguinte, destacam-se as vantagens e desvantagens que o instituto 

do parto em anonimato apresenta na contemporaneidade. 

 

4.1 PROJETO DE LEI N. 2.747/2008 

 

O primeiro projeto de lei que tinha como objetivo legitimar o parto em anonimato 

no ordenamento jurídico brasileiro foi proposto pelo Deputado Eduardo Valverde (PT-

RO). 

O Projeto de Lei n. 2.747/2008 tinha como finalidade erradicar o abandono de 

recém-nascidos com a realização do parto anônimo. Nos termos do art. 2º, “toda 

mulher, independente de classe, raça, etnia, idade e religião, será assegurado as 

condições para a realização do parto anônimo”. O referido projeto de lei visava a 

assegurar o atendimento com assistência médica gratuita para a mulher que não 

nutria o desejo de exercer a maternidade a fim de evitar o abandono em locais ermos 

e a possível morte da criança.229 

Os setores da área da saúde pública deveriam criar mecanismos específicos 

com o fito de assegurar o acompanhamento médico e psicológico durante o período 

gestacional, bem como a realização do parto anonimamente. Nos termos do art. 5º, 

“os hospitais deverão criar estruturas físicas adequadas que permitam o acesso 

sigiloso da mãe ao hospital e o acolhimento da criança pelos médicos”. A genitora 

teria que declarar que não pretendia permanecer com a criança antes do nascimento, 

e perante o hospital solicitar o acompanhamento pré-natal.230 

                                            
229  BRASIL. Projeto de Lei nº 2.747, de 11 de fevereiro de 2008. Apresentado pelo Deputado Eduardo 
Valverde. Cria mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe sobre o instituto do parto anônimo 
e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747
/2008. Acesso em: 20 set. 2018. 
230  Ibid.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747/2008
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747/2008
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A parturiente poderia demandar, antes do nascimento ou no momento do parto, 

que a sua identidade não fosse revelada, todavia, seria informada das consequências 

e a importância para o filho do conhecimento da sua origem biológica. E, também seria 

notificada sobre a possibilidade de fornecer informações sobre a sua saúde e a do 

genitor paterno, bem como as origens do nascente e as circunstâncias do nascimento. 

Ressalta-se que a identidade da mãe biológica somente seria revelada pelo hospital 

mediante autorização judicial ou em caso de doença genética da criança.231 

A justificativa apresentada no Projeto de Lei n. 2.747/2008 para implementar o 

instituto do parto anônimo na legislação brasileira se deu em razão do abandono de 

crianças em locais perigosos, como lixos, lagos, esgotos, praças, entre outros. 

Segundo o autor do referido projeto de lei, o abandono de bebês em locais 

clandestinos está intimamente ligado com questões socioeconômicas. Dessa 

maneira, o instituto do parto anônimo protegeria as mulheres aflitas e desnorteadas 

com uma gravidez indesejada, evitando o abortamento e a procura por clínicas 

clandestinas, pois seria destinado um tratamento adequado durante todo o período 

gestacional e posterior encaminhamento da criança para a adoção. Assim, essa 

possibilidade de dar à luz anonimamente protegeria a criança e a genitora.232 

 Eduardo Valverde ainda destaca que o parto anônimo beneficiaria a adoção 

com um procedimento mais célere: 

 

Este rápido processo de adoção da criança servirá para que ela não fique 
esperando por anos dentro de um abrigo, sem uma família que possa dar o 
que ela precisa e merece, pois há muitas quer querem fazer adoção, mas o 
processo no Brasil é por demais demorado.233 

 

Ocorre que esse projeto apresentou algumas falhas. De acordo com o art. 9º, 

a criança somente seria encaminhada para a adoção após decorrido o prazo de oito 

semanas, contados a partir de seu nascimento. Segundo Eduardo Valverde, esse 

período seria necessário para possibilitar que a mãe recuperasse a criança antes do 

processo de adoção. Verifica-se, porém, que essa situação ocasionaria um risco à 

                                            
231  BRASIL. Projeto de Lei nº 2.747, de 11 de fevereiro de 2008. Apresentado pelo Deputado Eduardo 
Valverde. Cria mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe sobre o instituto do parto anônimo 
e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747
/2008. Acesso em: 20 set. 2018 
232  Ibid., 
233  Ibid., 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747/2008
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=537107&filename=PL+2747/2008
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saúde do recém-nascido, já que poderia contrair infecção devido ao tempo de espera 

no hospital.234 

O projeto de lei ainda previa que os médicos, enfermeiros e o diretor do hospital 

ficariam responsáveis pelo encaminhamento do recém-nascido para a adoção.  

Outro ponto negativo do aludido projeto é justamente conferir à equipe médica 

a responsabilidade dos cuidados da saúde da criança e seu posterior 

encaminhamento para a adoção com o cumprimento de todas as formalidades que o 

processo exige. Verifica-se que essa situação ocasionaria uma sobrecarga aos 

profissionais da saúde.   

Na lição de Cláudia Fonseca, o projeto de lei, ao dispor que o parto em 

anonimato “seja administrado pelos hospitais, enfermeiros e médicos, coloca uma 

enorme responsabilidade justamente em uma categoria médica já sobrecarregada e 

com pouquíssima experiência nesse assunto”235. A autora ainda acrescenta que: 

 

É verdade que, até o início dos anos 80, os hospitais, maternidades e casas 
de parto (muitas vezes de inspiração filantrópica ou religiosa) eram o foco 
principal do processo de adoção. Contudo, foi no esforço de profissionalizar 
essas práticas, assegurando uma equação equilibrada entre os direitos de 
todos os envolvidos (criança, famílias de origem e pais adotivos) que a 
administração da adoção foi gradativamente retirada dos hospitais e entregue 
nas mãos de autoridades centrais do governo. Transferir mais uma vez essa 
responsabilidade para os hospitais arrisca deixar para trás décadas de 
reflexão, abrindo a porta para a ascendência de milhares de pequenos 
serviços, administrados por pessoas que não têm nem experiência, (nem, 
muitas vezes, o desejo) de lidar com as situações complicadas envolvidas na 
entrega de uma criança para adoção.236 

 

Segundo Maria Antonieta Pisano Mota, algumas mulheres não conseguem 

realizar a entrega dos seus filhos para a adoção sem estarem vinculadas ao 

sentimento de culpa ou remorso. “Para muitas, o temor do castigo, advindo do 

companheiro, da família, da sociedade de um modo geral é mais forte que o seu receio 

de deixar seu filho num banco de praça”. Nesse sentido, a autora aduz que as 

                                            
234  CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAMILLO, Andryelle Vanessa. Do parto anônimo. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2010. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3885.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 
235  FONSECA, Cláudia. O parto anônimo: uma medida na contramão da história. Disponível em: 
<http://files.claudialwfonseca.webnode.com.br/200000053-
8b13c8c0c3/Manifesto_%20O%20parto%20an%C3%B4nimo%2C%20uma%20medida%20na%20con
tram%C3%A3o%20da%20hist%C3%B3ria.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
236  Ibid. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3885.pdf
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mulheres com condições psicológicas instáveis preferem entregar o filho 

anonimamente.237 

Ainda no ensinamento de Maria Antonieta Pisano Motta, o tratamento destinado 

a essas mulheres, por vezes, é preconceituoso e contraditório. Em um primeiro 

momento, a mãe que não deseja assumir a maternidade é aconselhada a entregar o 

seu filho para a adoção como um ato de demonstração de amor por ele. Entretanto, 

em um segundo momento, a mãe biológica é lembrada como uma má pessoa, já que 

decidiu livrar-se do filho. Segundo a autora, esse tratamento paradoxal acaba 

influenciando a decisão da mãe para não realizar uma entrega segura.238 

Cláudia Fonseca aponta várias críticas em relação à justificativa apresentada 

pelo projeto de lei para a implementação do parto anônimo na legislação brasileira. 

Nesse sentido, a autora explica que a genitora já possui uma alternativa para não 

assumir a função materna, isto é, a entrega da criança para a adoção.  Além disso, 

legitimar o parto anônimo seria o mesmo que retroceder ao tempo das rodas 

medievais. Naquela época, o abandono de forma anônima era muito praticado pelas 

mulheres na tentativa de esconder a desonra familiar. A imagem da mulher 

considerada pura era vinculada à virgindade. Outros fatores contribuíram para a 

realização do parto em anonimato como filhos oriundos de relações adulterinas, 

considerados bastardos. A igualdade entre os filhos ainda não era uma realidade. 

Desse modo, a revelação pública poderia gerar incômodo no seio familiar. Nestas 

condições, o parto anônimo poderia ser considerado como a única alternativa 

possível, já que a mulher sofreria muita discriminação e não teria chances de se 

integrar na vida social.239 

Na atualidade, o cenário é outro. Não é possível ignorar os direitos 

conquistados pela classe feminina. Os defensores do parto anônimo adotam a 

premissa de que todas as mulheres sem a intenção de exercer a função materna 

desejam permanecer anônimas. Não obstante, muitas mulheres preferem fazer 

adoções diretas, justamente porque não querem o anonimato absoluto. Instituir o parto 

                                            
237  MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Programa de atenção à gravidez não desejada – atenção à mulher 
que pretende entregar seu filho para adoção. In: COUTO, Sérgio; MADALENO, Rolf; MILHORANZA, 
Mariângela Guerreiro (Coord.). Família NotaDez: Direito de família e sucessões. Sapucaia do Sul: 
Notadez, 2007, p. 245-262. 
238  Ibid., p. 245-262. 
239  FONSECA, Cláudia. O parto anônimo: uma medida na contramão da história. Disponível em: 
<http://files.claudialwfonseca.webnode.com.br/200000053-
8b13c8c0c3/Manifesto_%20O%20parto%20an%C3%B4nimo%2C%20uma%20medida%20na%20con
tram%C3%A3o%20da%20hist%C3%B3ria.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
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anônimo no ordenamento jurídico seria ignorar o fato de que a grande parte das 

genitoras que entregou seus filhos em adoção é constrangida não pela moralidade 

puritana, mas sim pela hipossuficiência econômica.240 

Ressalta-se que os adeptos do parto em anonimato defendem que este instituto 

abarca uma inovação importante, pois favorece a maternidade responsável. Todavia, 

para os opositores, o instituto poderia gerar um incentivo para algumas mulheres 

optarem pela realização do parto de forma anônima, especialmente pela falta de 

informações. Além isso, a entrega anônima é uma decisão unilateral da genitora, a 

qual afasta qualquer participação do pai na vida e no desenvolvimento da criança.241 

Nas lições de Olívia Marcelo Pinto de Oliveira, a permissividade do parto 

anônimo na legislação brasileira beneficiaria somente a genitora e a criança: 

 

É importante ressaltar, outrossim, não somente a perspectiva da criança ou 
de sua genitora, mas também a de seu genitor paterno, o que não ocorre nos 
projetos de Lei mencionados. As propostas de implementação do parto 
anônimo no Brasil, portanto, preservariam exclusivamente direitos da criança 
e de sua genitora. Desta forma, omitiu-se o legislador acerca da figura do 
genitor paterno, não havendo disposição sobre a necessidade de sua 
autorização sobre a entrega do bebê, ou, pelo menos, a apresentação de 
provas de que o mesmo foi informado sobre o nascimento de seu filho 
biológico.242 

 

Verifica-se, portanto, que o Projeto de Lei n. 2.747/2008 não faz qualquer 

menção em relação à necessidade da autorização do pai para a entrega anônima do 

recém-nascido. “Por decorrência realística, sendo a criança originada a partir de uma 

combinação genética bilateral, os direitos e deveres sobre ela também são gerados 

em caráter dúplice”.243 

O projeto de lei foi omisso em relação ao direito à paternidade, excluindo o 

genitor paterno de qualquer participação na tomada de decisão da mãe, porém, 

ambos os genitores possuem responsabilidades e deveres com a criança. Diante 

                                            
240  FONSECA, Cláudia. O parto anônimo: uma medida na contramão da história. Disponível em: 
<http://files.claudialwfonseca.webnode.com.br/200000053-
8b13c8c0c3/Manifesto_%20O%20parto%20an%C3%B4nimo%2C%20uma%20medida%20na%20con
tram%C3%A3o%20da%20hist%C3%B3ria.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
241  Ibid. 
242  OLIVEIRA, Olívia Marcelo Pinto de. O parto anônimo à luz do constitucionalismo brasileiro. 
Curitiba: Juruá, 2011. p. 18-19. 
243  SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018, p. 32. 
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disso, o projeto em tela foi falho, pois, o pai também possui o direito de exercer a 

paternidade responsável. Uma vez que a decisão se torna unilateral, o seu direito à 

paternidade é restringido. 

 

4.2 PROJETO DE LEI N. 2.834/2008 

 

O segundo projeto de lei com a finalidade de instituir o parto anônimo foi 

apresentado pelo Deputado Carlos Bezerra (PMDB). 

O projeto de lei em comento previa uma alteração no art. 1638 do Código Civil 

vigente com o acréscimo do inciso V, e do parágrafo único: 

 

Art. 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
V - optar pela realização de parto anônimo.  
Parágrafo único. Considera-se parto anônimo aquele em que a mãe, 
assinando termo de responsabilidade, deixará a criança na maternidade, logo 
após o parto, a qual será encaminhada à Vara da Infância e da Adolescência 
para adoção.244 

  

Ressalta-se que o projeto em tela não trouxe nenhuma inovação em relação ao 

projeto anterior. Apenas dispõe sobre a destituição do poder familiar com o 

estabelecimento do parto em anonimato. Entretanto, uma consequência direta do 

parto anônimo já é a destituição familiar, “pois, se a mãe não deseja criar seu filho, 

este deverá ser encaminhado à família substituta de forma definitiva, através da 

adoção, que tem como um dos seus requisitos a destituição do poder familiar”.245 

Segundo o autor do Projeto de Lei n. 2.834/2008, a intenção de instituir o parto 

anônimo no ordenamento jurídico brasileiro se revela como uma questão de grande 

importância social, pois o abandono de recém-nascidos em latas de lixo, em banheiros 

públicos ou outros lugares altamente perigosos é um problema que vem ocorrendo 

com muita frequência.246 

                                            
244  BRASIL. Projeto de Lei nº 2.834, de 29 de fevereiro de 2008. Apresentado pelo Deputado Carlos 
Bezerra. Institui o parto anônimo. Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=538683&filename=PL+
2834/2008>. Acesso em: 23 set. 2018. 
245  CARDIN, Valéria Silva Galdino; CAMILLO, Andryelle Vanessa. Do parto anônimo. In: ENCONTRO 
NACIONAL DO CONPEDI, 19., 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2010. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3885.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 
246  BRASIL. Projeto de Lei nº 2.834, de 29 de fevereiro de 2008. Apresentado pelo Deputado Carlos 
Bezerra. Institui o parto anônimo. Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=538683&filename=PL+
2834/2008>. Acesso em: 23 set. 2018. 
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Carlos Bezerra aponta os motivos que levam as genitoras a deixar seus filhos 

em locais sem nenhuma higiene e com grande perigo de morte: 

 

Os motivos são os mais diversos: mães desesperadas, que não dispõem de 
recursos para criarem seus filhos, outras que buscam esconder a vergonha 
decorrente de uma gravidez fora da relação matrimonial ou até mesmo uma 
perturbação psicológica, entre outros.247 

   

Na justificativa do projeto de lei, o autor esclareceu que a legislação deve 

encontrar uma forma de proteger os recém-nascidos que poderão estar sujeitos a 

essa situação precária. Diante disso, a solução seria possibilitar à genitora, nesses 

casos, uma opção de escolha em conformidade com a lei a fim de assegurar a 

conservação da vida e da saúde da criança, ou seja, esse resultado seria alcançado 

com a implementação do parto anônimo. Desse modo, a genitora assinaria um termo 

de responsabilidade para deixar a criança no hospital após o seu nascimento, com a 

finalidade de resguardar a integridade do nascente de quaisquer violações a sua vida 

e saúde. Por conseguinte, a direção do hospital ficaria responsável pelo 

encaminhamento do recém-nascido a uma Vara da Infância e da Adolescência para 

ser providenciada a adoção. Segundo Carlos Bezerra, o parto anônimo também é um 

instrumento adequado para reduzir o número de abortos clandestinos no Brasil, já que 

oferece uma alternativa em conformidade com a lei, e com a sua implementação um 

grave problema social seria reduzido.248 

De acordo com Fernanda Molinari, as razões expostas no projeto de lei não 

apresentam nenhuma mudança significativa, pois já existe uma medida legal com a 

adoção que isenta a genitora de qualquer responsabilidade civil e criminal. Nesse 

sentido, a autora afirma que, quando a genitora declara perante o Conselho Tutelar 

ou à Vara da Infância o desejo de entregar a criança “a uma família substituta, 

inclusive mediante adoção, não tipifica crime de qualquer natureza e não gera 

qualquer tipo de responsabilização; pelo contrário, recebe ela apoio e orientação 

social, jurídica e psicológica inerentes à situação”.249 

                                            
247 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.834, de 29 de fevereiro de 2008. Apresentado pelo Deputado Carlos 
Bezerra. Institui o parto anônimo. Disponível 
em:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=538683&filename=PL+
2834/2008>. Acesso em: 23 set. 2018. 
248  Ibid. 
249  MOLINARI, Fernanda. Parto anônimo: uma origem na obscuridade frente aos direitos 
fundamentais da criança. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 112. 
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De acordo com Cláudia Fonseca, os projetos de lei apresentam uma 

preocupação apropriada com o destino de mães despreparadas com uma gravidez 

indesejada, todavia, independentemente da implementação do parto anônimo, essas 

mulheres merecem receber acompanhamento médico e psicológico de forma 

gratuita250. Nesse sentido, a autora defende que o instituto do parto em anonimato não 

abarca grandes inovações para erradicar o abandono: 

 

No entanto, é difícil imaginar como o parto anônimo que não traz grandes 
inovações para essas mães vai prevenir o abandono. Pelo contrário, trata-se 
de uma medida que facilita a adoção de recém-nascidos, liberando o 
processo dos longos inquéritos sociais ou buscas de paternidade. São tais 
considerações que levaram críticos franceses a fazer uma pergunta que cabe 
também no contexto brasileiro. O parto anônimo é fruto de uma necessidade 
social ou de um lobby político de pais adotivos que querem se esquivar ao 
controle dos serviços estatais?251 

 

Fernanda Molinari aduz que os projetos de lei apresentam propostas que não 

são aptas para concretizar garantias de direitos. São medidas insuficientes para 

resolver o problema, “seguindo o velho paradigma protetivo, de querer remover as 

crianças de situações perigosas ou das quais suas necessidades não possam ser 

atendidas, em vez de, efetivamente, mudar a própria situação em que se 

encontram”.252 

Em suma, o Projeto de Lei n. 2.834/2008 não apresentou muitas mudanças em 

relação ao projeto anterior proposto por Eduardo Valverde, apenas previa a alteração 

do art. 1.638 do CC/02 para possibilitar a realização do parto anônimo, e o 

encaminhamento da criança, logo após o nascimento, à Vara da Infância para o fim 

de adoção. Nesse sentido, Fernanda Molinari explica que o Projeto de Lei n. 

2.747/2008 foi omisso em relação à participação do Juizado da Infância e Juventude, 

pois o encaminhamento do recém-nascido para a adoção seria de competência do 

médico, do enfermeiro e do diretor do hospital.253 

 

                                            
250  FONSECA, Cláudia. O parto anônimo: uma medida na contramão da história. Disponível em: 
<http://files.claudialwfonseca.webnode.com.br/200000053-
8b13c8c0c3/Manifesto_%20O%20parto%20an%C3%B4nimo%2C%20uma%20medida%20na%20con
tram%C3%A3o%20da%20hist%C3%B3ria.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018. 
251  Ibid., 
252  MOLINARI, Fernanda. Parto anônimo: uma origem na obscuridade frente aos direitos 
fundamentais da criança. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 111. 
253  Ibid., p. 106. 
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4.3 PROJETO DE LEI N. 3.220/2008 

 

O terceiro Projeto de Lei n. 3.220/2008 foi proposto pelo Deputado Sérgio 

Barradas Carneiro em conjunto com o IBDFAM, com a finalidade de instituir na 

legislação brasileira o parto anônimo, abordando praticamente as diretrizes 

apresentadas pelo primeiro Projeto de Lei n. 2.747/2008. 

De acordo com a proposta do Projeto de Lei n. 3.220/2008, seria destinada à 

genitora assistência médica gratuita durante todo o processo gestacional e pós-parto, 

acompanhamento psicossocial, bem como o sigilo da sua identidade. Desse modo, a 

mulher ficaria isenta de qualquer responsabilidade civil e criminal em relação ao filho 

nascido de parto anônimo. No caso de a criança ser abandonada nos 

estabelecimentos de saúde, e sendo encontrada rapidamente, não haveria 

responsabilidade criminal a ser atribuída à genitora, ressalvado o crime de infanticídio 

previsto no art. 123 do Código Penal brasileiro. 

Nos termos do art.3º: 

 

[...] a mulher que desejar manter seu anonimato terá direito à realização de 
pré-natal e de parto, gratuitamente, em todos os postos de saúde e hospitais 
da rede pública e em todos os demais serviços que tenham convênio com o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e mantenham serviços de atendimento 
neonatal.254 

  

A mulher poderia demandar, durante o pré-natal ou no momento da realização 

do parto, a preservação da sua identidade. Além disso, seria informada das 

consequências jurídicas do parto em anonimato (a impossibilidade de ser autora ou 

ré de qualquer ação judicial para o reconhecimento da maternidade), e da relevância 

do conhecimento da origem genética para a composição da identidade pessoal.  

De acordo com o art. 6º, “a mulher deverá fornecer e prestar informações sobre 

a sua saúde e a do genitor, as origens da criança e as circunstâncias do nascimento, 

que permanecerão em sigilo na unidade de saúde em que ocorreu o parto”255. 

                                            
254  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=552449&filename=PL+322
0/2008>. Acesso em: 23 out. 2018. 
255  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=552449&filename=PL+322
0/2008>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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Ressalta-se que as informações poderiam ser reveladas com a autorização judicial a 

pedido do filho fruto do parto anônimo. 

O projeto previa o prazo de vinte e quatro horas para que o estabelecimento de 

saúde, onde foi realizado o parto, notificar o fato ao Juizado da Infância e Juventude, 

por intermédio de um formulário próprio. De acordo com o parágrafo único do art. 7º, 

“O Juizado da Infância e Juventude competente para receber a criança advinda do 

parto anônimo é o da Comarca em que ocorreu o parto, salvo motivo de força 

maior”256. O encaminhamento do recém-nascido ao Juizado da Infância e Juventude 

seria de responsabilidade dos médicos e enfermeiros que acolheram a criança, da 

diretoria do hospital ou da unidade de saúde onde a criança foi deixada. 

De acordo com o primeiro projeto, a criança deveria ser encaminhada à adoção 

somente após oito semanas do seu nascimento. Neste sentido, o Projeto de Lei n. 

3.220/2008 trouxe uma modificação em relação ao prazo, com o encaminhamento da 

criança à adoção após dez dias de seu nascimento, e conduzida ao local advertido 

pelo Juizado da Infância a partir do recebimento de alta médica. 

Caso a criança não fosse adotada no período de trinta dias, ela seria incluída 

no Cadastro Nacional de Adoção. Nos termos do art. 9º, “a criança será registrada 

pelo Juizado da Infância e Juventude com um registro civil provisório, recebendo um 

prenome. Não serão preenchidos os campos reservados à filiação”257. Além disso, a 

genitora poderia escolher o nome do filho nascido de parto anônimo. Sobre o assunto, 

Fernanda Molinari aponta que a proposta do projeto de lei transparece uma clara 

inversão de valores ao permitir que a criança receba um nome escolhido pela mãe 

biológica: 

 

A criança, que é reconhecida, constitucionalmente, como prioridade absoluta 
e, por conseqüência, merecedora de proteção integral, fica submetida a 
receber o nome escolhido por uma mãe que a abandonou e que, 
notoriamente nunca teve a intenção de estabelecer um vínculo materno-
filial.258 

 

                                            
256  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=552449&filename=PL+322
0/2008>. Acesso em: 23 out. 2018. 
257  Ibid. 
258  MOLINARI, Fernanda. Parto anônimo: uma origem na obscuridade frente aos direitos 
fundamentais da criança. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 111. 
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Consoante a dicção do art. 12, “toda e qualquer pessoa que encontrar uma 

criança recém-nascida em condições de abandono está obrigada a encaminhá-la ao 

hospital ou posto de saúde”259. Desse modo, o estabelecimento de saúde no qual a 

criança foi entregue teria que encaminhar no prazo de vinte e quatro horas mediante 

formulário próprio, as informações sobre o fato ao Juizado da Infância.  

Segundo o art. 13, “a pessoa que encontrou a criança deverá apresentar-se ao 

Juizado da Infância e da Juventude da Comarca onde a tiver encontrado”, para 

esclarecer as circunstâncias em que a criança foi abandonada, identificar o local, a 

idade aparente, o sexo, bem como todas as informações que possam ajudar para a 

identificação futura da criança. Além disso, a pessoa que encontrou a criança teria 

prioridade no processo de adoção caso desejasse ficar com ela. E a adoção seria 

deferida se a pessoa fosse considerada apta para cuidar da criança.260 

O projeto de lei ainda previa que os estabelecimentos de saúde conveniados 

ao Sistema Único de Saúde deveriam criar mecanismos adequados para possibilitar 

o atendimento e recebimento da genitora e, por conseguinte, o acolhimento do 

nascente de parto anônimo, no prazo de seis meses, conforme os dizeres insertos no 

art. 15, caput e parágrafo único, ora transcritos: 

 

Art. 15. Os hospitais e postos de saúde conveniados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), que mantêm serviços de atendimento neonatal, deverão criar, 
no prazo de 6 (seis) meses contados da data da publicação da presente lei, 
condições adequadas para recebimento e atendimento de gestantes e 
crianças em anonimato. 
Parágrafo único. As unidades de saúde poderão manter, nas entradas de 
acesso, espaços adequados para receber as crianças ali deixadas, de modo 
a preservar a identidade de quem ali as deixa.261 

 

De acordo com a justificativa apresentada no projeto em tela, o número de 

abandonos de recém-nascidos em locais insalubres e desumanos é crescente no 

Brasil. A maneira como esses bebês são deixados causam um enorme impacto social. 

É necessário que o Poder Público ofereça mecanismos protetivos a fim de erradicar 

ou diminuir a prática cruel de abandono que ocorre com frequência na realidade 

brasileira. Desse modo, a criminalização da conduta não é medida suficiente para 

                                            
259  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=552449&filename=PL+322
0/2008>. Acesso em: 24 out. 2018. 
260  Ibid. 
261  Ibid. 
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prevenir as atrocidades sofridas pelas crianças, pelo contrário, a criminalização 

consegue agravar os problemas. As mães que não desejam a maternidade podem ser 

incentivadas pelo medo da punição a buscar alternativas clandestinas para se livrarem 

dos filhos. É justamente essa clandestinidade que impõe ainda mais vulnerabilidade, 

crueldade e desprezo aos recém-nascidos.262 

O parto anônimo é permitido em alguns países como Luxemburgo, Itália, 

França, Bélgica, Áustria, Holanda e em alguns estados dos EUA, e é apresentado 

como uma medida eficaz no combate contra o abandono indigno de crianças, evitando 

a sua incidência. Com a instituição do parto anônimo, o abandono clandestino é 

transformado pela entrega da criança em segurança a estabelecimentos de saúde. 

Nesse sentido, a criança receberá todo o suporte necessário para a conservação da 

sua vida, sendo acolhida pelos hospitais e unidades de saúde, e, posteriormente, 

encaminhada para a adoção. Com a saúde preservada, o recém-nascido possui mais 

chances de ser acolhido em uma família substituta. Além disso, a mãe que não deseja 

exercer a função materna poderá, por intermédio do parto anônimo, realizar a entrega 

segura de seu filho, ficando isenta de qualquer responsabilidade civil ou criminal. A 

intenção de implementar o parto anônimo no ordenamento jurídico brasileiro não é 

camuflar a maternidade rejeitada, mas efetivar o direito à liberdade da mulher de 

exercer ou não a função materna e possibilitar, de forma gratuita, o acompanhamento 

médico e psicossocial durante todo o período da gravidez e pós-parto. Assim, o direito 

à vida, à saúde, à integridade e a convivência familiar poderão ser assegurados da 

melhor maneira possível.263 

Ainda, sobre a análise da justificativa apresentada no projeto, o direito à vida 

deve ser priorizado em detrimento do direito ao conhecimento da origem genética, 

pois a afetividade se sobrepõe à verdade biológica. Diante disso, não é aceitável se 

opor ao parto anônimo em decorrência de uma possível restrição do direito à 

identidade, já que a prioridade do instituto é salvaguardar a vida do nascituro. Segundo 

os autores do projeto de lei, o parto em anonimato tem fundamento na Constituição 

Federal de 1988, especialmente na dignidade da pessoa humana, no direito à vida, e 

na proteção da criança por força do art. 227. Além disso, encontra firmamento sólido 

                                            
262  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=552449&filename=PL+322
0/2008>. Acesso em: 24 out. 2018. 
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no ECA “ao assegurar a efetivação de políticas públicas relacionadas à educação e 

ao planejamento familiar que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio, em 

condições dignas de existência (art. 7°)”.264 

Por oportuno, registra-se a parte final da justificativa: 

 

Diante do número crescente de abandonos de recém-nascidos ocorridos no 
Brasil o Instituto Brasileiro de Direito de Família- IBDFAM mobilizou diversos 
seguimentos da sociedade, principalmente instituições e associações que 
trabalham em defesa da vida, dos direitos fundamentais, dos direitos da 
mulher, da criança e da saúde, para que juntos discutissem sobre a 
institucionalização do Parto Anônimo no Brasil. 
Este Anteprojeto foi elaborado com as várias contribuições recebidas, 
estando de acordo com a necessidade da sociedade e da demanda jurídica 
de concretização dos direitos fundamentais positivados, atendendo, também, 
à repulsa social ao abandono de recém-nascidos em condições subumanas. 
Entretanto, caberá ainda à casa legislativa ampliar o debate por meio de 
audiências públicas, fomentando a discussão com outras entidades ligadas e 
interessadas no assunto.265 

 

Os autores do projeto de lei reconhecem que o parto anônimo não é a medida 

mais eficaz para resolver o abandono de recém-nascidos, pois este é um problema 

que compreende a necessidade de implementação de políticas públicas. Todavia, 

defendem que o parto em anonimato poderia contribuir para extinguir o abandono de 

forma desumana.266 

Os projetos de lei foram encaminhados inicialmente à Comissão de Seguridade 

e Família para a apreciação do mérito e, posteriormente, à Comissão de Justiça e de 

Cidadania para o exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O parecer da Comissão de Seguridade e Família foi unânime em rejeitar os três 

projetos de lei. De acordo com a Relatora Rita Camata, a preocupação dos autores 

dos projetos de lei com as genitoras e recém-nascidos é certamente um ato louvável, 

contudo o instituto do parto anônimo apresenta uma impropriedade, “uma vez que as 

proposições em análise contrariam todo o direcionamento das lutas e do trabalho 

desenvolvido pelos movimentos que por décadas atuam na defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes no Brasil”. A Relatora ainda justifica que não é correto 

implementar o parto anônimo na legislação brasileira sem a comprovação de dados 

                                            
264  BRASIL, Projeto de Lei nº 3.220, de 9 de abril de 2008. Apresentado pelo Deputado Sérgio 
Barradas Carneiro. Regula o parto anônimo e dá outras providências. Disponível em: 
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que demonstram o aumento de abandono de recém-nascidos. Desse modo, não é 

possível legalizar tal mecanismo somente pelo clamor gerado pela mídia. O instituto 

do parto em anonimato poderia incitar a não responsabilização dos genitores em face 

dos seus filhos. Ademais, a justificativa de eximir a genitora de qualquer 

responsabilidade civil e criminal não é coerente, pois já existe uma alternativa dada à 

mãe para esta que possa entregar o filho após o seu nascimento, sem penalidades 

por intermédio da adoção. Esse ato não é crime e, portanto, não há necessidade da 

implementação do parto anônimo.267 

Segundo a Relatora, o argumento de que o parto anônimo é adotado em vários 

países não é pertinente, uma vez que a realidade brasileira é outra. Os países com 

legislações permissivas apresentam questões conflituosas em relação ao direito ao 

conhecimento da origem genética, porque muitas vezes a origem biológica da criança 

não pode ser localizada, apenas são fornecidas algumas informações não 

identificadoras. Aproximadamente 400 mil franceses desconhecem a identidade dos 

seus genitores. Em 2002, surgiu um forte movimento na França pela busca do 

conhecimento da origem genética e contra a realização do parto em anonimato. A 

confidencialidade do parto anônimo viola o direito à identidade da criança. Além disso, 

as propostas apresentadas nos projetos de lei permitem, de forma indireta, que as 

mulheres possam ser discriminadas e consideradas irresponsáveis, uma vez que 

optem pela realização do parto em anonimato. Verifica-se que uma porta de acesso 

reservada em um estabelecimento de saúde não eximirá a genitora de 

constrangimentos, pois não há como esconder o desenvolvimento da gravidez, 

porquanto não é necessário a institucionalização de outros meios, senão a entrega da 

criança através da adoção direta.268 

De acordo com a Parlamentar, o parto anônimo acaba camuflando a realidade, 

pois as mães não praticam o abandono de seus filhos por mero desejo de não 

desempenharem o papel materno, mas são influenciadas a praticar tal conduta em 

                                            
267 BRASIL, Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Projeto de Lei nº 2.747/08. 
Elaborado pela Deputada Relatora Rita Camata. Proferido em 04 de junho de 2008. Disponível em: 
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2018. 
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Elaborado pela Deputada Relatora Rita Camata. Proferido em 04 de junho de 2008. Disponível em: 
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decorrência da ausência de políticas públicas destinadas a implementação e 

conservação do planejamento familiar. Além disso, a Comissão de Seguridade e 

Família ressaltou que as propostas de lei apresentam muitos problemas operacionais 

em relação à confidencialidade no pré-natal, pois a realização de exames laboratoriais 

exige a identificação da mulher a fim de prevenção e tratamento de doenças, como a 

sífilis na mãe e a sífilis congênita no recém-nascido. A qualidade dos serviços de 

saúde oferecidos pelo SUS já demonstra uma precariedade de recursos, a situação 

se agravaria muito com a necessidade da implementação de mecanismos específicos 

para garantir o sigilo das genitoras. Ademais, não é apropriado delegar 

responsabilidade aos hospitais do encaminhamento dos filhos nascidos de parto 

anônimo para a adoção, sem a devida intervenção do Ministério Público e das Varas 

da Infância e Juventude. O parto anônimo não é uma garantia segura de que a criança 

necessariamente será inserida em uma família substituta com a adoção, isto é, até o 

momento em que a criança não for adotada ficará fora de uma família, e 

principalmente sem identidade. Essas situações violam os direitos fundamentais da 

criança. Não é com a institucionalização do parto em anonimato que os problemas 

das mulheres relacionados ao planejamento reprodutivo serão resolvidos, mas com 

políticas públicas destinadas à educação sexual. O Projeto de Lei n. 3.220/2008 

exterioriza uma preocupação ao dispor sobre a ausência de responsabilidade civil ou 

criminal da genitora que abandonar o seu filho em estabelecimentos de saúde, desde 

que a criança possa ser encontrada rapidamente. Essa situação abre espaço para a 

impunidade.269 

Por todo o exposto, a Comissão de Seguridade e Família considerou que as 

propostas apresentadas nos três projetos de lei são incompatíveis com a proteção dos 

direitos humanos fundamentais da criança e da genitora. 

Em seguida, os projetos foram encaminhados à Comissão de Justiça e de 

Cidadania para o exame da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O 

Relator Luiz Couto apontou que as proposições são consideradas inconstitucionais, 

pois possibilitam o anonimato da mãe biológica, acarretando uma afronta ao direito à 

                                            
269  BRASIL, Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família. Projeto de Lei nº 2.747/08. 
Elaborado pela Deputada Relatora Rita Camata. Proferido em 04 de junho de 2008. Disponível em: 
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identidade genética, a dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional da 

proteção especial à criança. A confidencialidade do instituto impede a efetivação do 

direito ao conhecimento da origem genética, retirando da criança o registro de suas 

origens. O direito constitucional à convivência familiar também sofre restrição, pois, 

antes da criança ser inserida em uma família substituta por intermédio da adoção, é 

necessária a verificação da existência de parentes sanguíneos a fim de possibilitar o 

desenvolvimento do menor no seio familiar que nasceu. A Comissão de Justiça e de 

Cidadania reconheceu a correta técnica legislativa dos Projetos de Lei n. 2834/2008 

e 3220/2008, e consideraram que o Projeto de Lei n. 2.747/2008 foi elaborado com 

má técnica legislativa.270 

Nos ensinamentos de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, o parto 

em anonimato abarca muita polêmica, porém, é um tema de extrema importância. 

Segundo os autores, o instituto é uma alternativa mais transparente para se evitar a 

interrupção da gravidez indesejada, na medida em que preserva a liberdade da 

genitora. Além disso, é um mecanismo útil para diminuir o número de abandonos de 

recém-nascidos. Desse modo, a mãe teria a alternativa de não exercer a maternidade, 

entregando seu filho para o Estado, que, por sua vez, iniciaria os trâmites necessários 

para a colocação da criança em uma família substituta mediante adoção. Os autores 

complementam que o parto em anonimato “deva ser disciplinado, mas nunca 

estimulado, uma vez que o ideal será sempre a paternidade e a maternidade 

presentes e responsáveis.271 

O parto anônimo é uma delicada matéria, e desperta um grande debate na 

doutrina. Os não adeptos do parto em anonimato defendem que o instituto tem raízes 

na época medieval, com a antiga roda dos expostos. Institucionalizar esse mecanismo 

no ordenamento jurídico brasileiro seria um retrocesso às rodas. Todavia, os 

defensores apontam a importância do instituto como forma de preservar com 

prioridade a vida do nascituro.272 

                                            
270  BRASIL, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Projeto de Lei nº 
2.747/2008. Elaborado pelo Deputado Relator Luiz Couto. Proferido em 16 de abril de 2009. Disponível 
em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/648240.pdf>. Acesso em: 28 out. 2018. 
271  GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito de família: as famílias em 
perspectiva constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 664-665. 
272  Ibid., p. 664. 
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Entre os projetos de lei até aqui abordados, o terceiro é o mais completo, 

todavia, também foi omisso em relação à autorização do genitor paterno para a 

realização do parto em anonimato. Nas palavras de Maria Berenice Dias: 

 

[...] ao certo que não se pode considerar a mulher como mero instrumento 
reprodutor, mas vivendo na era dos direitos humanos, em que vicejam e se 
desdobram como verdadeiros ícones a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade, há que também se atentar ao direito do pai. [...] Cabe questionar 
se a função parental só surge com o nascimento, isto é, se antes que este 
ocorra nenhuma influência, nenhum significado ou ainda nenhum direito é 
reconhecido ou assegurado ao pai.273 

 

Por todo o exposto, os projetos são insuficientes para instituir o parto anônimo 

na realidade brasileira, bem como não atendem de modo satisfatório os interesses da 

criança.  

 

4.4 PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, foi sancionada a Lei n. 9.263/96, a qual 

disciplinou o planejamento familiar nos termos do art. 2º “como o conjunto de ações 

de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 

aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”274. A mencionada norma 

legal ainda aduz que o planejamento familiar será norteado por medidas preventivas 

e educativas, com a segurança de acesso igualitário à informações e técnicas 

relacionadas à fecundidade.275 

O planejamento familiar também está previsto na Constituição Federal de 1988 

por força do § 7º do art. 226: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

                                            
273  DIAS, Maria Berenice. Em nome do pai. Maria Dias Berenice, Artigos, 01 set. 2010. Disponível em: 
<www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_478)5_em_nome_do_pai.doc>. Acesso em: 25 out. 
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exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.276 

 

Segundo o ensinamento de Maria Berenice Dias, um dos pilares do Estado 

Democrático de Direito é o da liberdade que, em consonância com o princípio da 

igualdade, confere maior proteção à dignidade da pessoa humana, formando um 

conjunto de direitos fundamentais. Nesse sentido, a autora aduz que a Constituição 

da República Federativa do Brasil, ao consagrar a instituição da família como base da 

sociedade, avocou novamente o princípio da igualdade nos termos do art. 226, § 5º 

“os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher”277. Além disso, o § 7º do supramencionado artigo prevê que o 

planejamento familiar tem fundamento na dignidade da pessoa humana e na 

paternidade responsável, e é considerado um ato de livre decisão do casal. Desse 

modo, a partir da consagração do planejamento familiar no texto codificado, o casal 

tem o direito de decidir com liberdade em relação à prole sendo vedada a interferência 

do Estado a fim de criar limites ou condições para o exercício desse direito.278 

De acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a finalidade 

do planejamento familiar é evitar a formação de famílias desestruturadas. Os autores 

explicam que é necessário levar em consideração o aumento desordenado da 

população, e, por isso, o Estado detém a obrigação positiva de providenciar a criação 

de recursos educacionais e científicos para a conservação do planejamento familiar. 

Além disso, esse instituto apresenta, em seu bojo, o reconhecimento de um direito 

constitucional à concepção, ou seja, o direito de exercer a maternidade ou a 

paternidade, com o critério natural de reprodução ou artificial. Independentemente do 

critério adotado para fins de procriação, caberá somente ao casal decidir, sendo 

proibida qualquer intervenção abusiva por parte dos particulares ou instituições 

oficiais.279 

Para Valéria Silva Galdino Cardin, o planejamento familiar é considerado um 

ato responsável e consciente de optar entre ter ou não filhos, pois “os casais, conforme 

                                            
276  BRASIL, [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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o nosso ordenamento jurídico, têm o direito fundamental de decidir de forma livre, 

quantos filhos querem ter, o espaçamento entre cada gestação, desde que o faça de 

forma responsável”.280 

O planejamento familiar apresenta uma relação intrínseca com a maternidade 

ou paternidade responsável. Nas palavras de Valéria Silva Galdino Cardin, “pode-se 

conceituar a parentalidade responsável como a obrigação que os pais têm de prover 

a assistência moral, afetiva, intelectual, material, espiritual, bem como aceitar a 

orientação sexual dos filhos”281. A autora ainda complementa que: 

 

O planejamento familiar associado à parentalidade responsável compreende 
não só decidir o número de filhos, mas também aumentar o intervalo entre as 
gestações, decidir pela esterilização, utilizar as técnicas de reprodução 
assistida como último recurso à procriação, não praticando a seleção de 
embriões com finalidades eugênicas para escolha de atributos físicos, bem 
como suprimir a filiação por meio da monoparentalidade, dentre outros 
direitos e obrigações. Qualquer cidadão [...] tem o direito de realizar o seu 
projeto parental de forma livre, ou seja, escolher o número de filhos que 
deseja ter, optar pelas técnicas de reprodução assistida, ainda que não seja 
estéril ou infértil e de como será exercida sua parentalidade.282 

 

A maternidade e paternidade responsáveis são pilares que se deseja para o 

bem da sociedade contemporânea, especialmente para o melhor interesse da criança 

e do adolescente. A sociedade já “está cansada de ver crianças nos sinais, vítimas de 

exploração muitas vezes dos próprios pais, e o aumento da violência, desencadeada 

por formações educacionais de moral duvidosa e ausência total de referenciais”.283 

A criança precisa receber demonstrações de carinho e amor. O vínculo de 

afetividade deve ser construído para ajudar no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento emocional284. E, por isso, é necessário que os pais estejam 

preparados para educarem os seus filhos, além de exercerem a maternidade ou 

paternidade de forma consciente. A corroborar com o exposto, Maria Tereza 

Maldonado aduz que o papel de educar os filhos exige muita dedicação dos pais: 

 

Educar os filhos é uma tarefa complexa: cada nova etapa do desenvolvimento 
da criança é um desafio à capacidade e à flexibilidade dos pais, pelo muito 
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que deles é exigido em termos de mudança de conduta e de atendimento às 
necessidades e solicitações do filho. Para os pais, a arte de educar consiste, 
sobretudo, na possibilidade de crescerem junto com a criança, respeitando e 
acompanhando a trajetória que vai da dependência quase total do bebezinho 
para a crescente autonomia e independência do filho quase adulto.285 

 

O desenvolvimento da criança está basicamente ligado aos processos 

psicológicos e sociais. Segundo Dalka Chaves de Almeida Ferrari e Tereza Cristina 

Cruz Vecina, “a criança necessita de uma figura afetiva estável para ir, por intermédio 

dela, construindo sua identidade. Seu processo de identificação será conturbado se 

esse ambiente que a recebe não for continente e protetor”. As autoras ainda 

completam que, “em geral, esse ambiente à sua volta é conhecido e denominado 

como família”. Desse modo, é necessário que os pais proporcionem à sua prole um 

ambiente familiar harmonioso e equilibrado.286 

 Na mesma linha de raciocínio, Ofélia Boisson Cardoso enfatiza que os 

momentos de violências e maus-tratos corriqueiros no seio familiar acarretam um 

aspecto negativo à identidade da criança: 

 

Há lares em que o tipo de relação mais constante entre as diversas 
personagens que os constituem é a violência sob todos os aspectos [...] Em 
certos casos a violência está muito camuflada, ela se disfarça com uma capa 
de ironia, de mordacidade, de sacarmos, que às vezes, fere mais do que a 
hostilidade aberta e brutal. Crianças que evoluíram nesses lares, ou se 
apresentarão tímidas, amedrontadas, inibidas, receando tudo, ou serão 
coléricas, violentas, agressivas. O homem é, sobretudo um reflexo do 
ambiente que passou por sua infância; este lhe imprimiu sua marca para toda 
vida.287 

 

A responsabilidade parental abarca uma série de deveres, pois os interesses 

da criança estão em uma posição superior. Nesse sentido, as necessidades do menor 

devem ser atendidas e os seus direitos protegidos diante da sua vulnerabilidade.  

Rodrigo da Cunha Pereira enfatiza que os direitos da criança e do adolescente 

devem ser protegidos ao máximo. O autor explica que ambos possuem 

vulnerabilidade, pois se encontram em processo de amadurecimento e 
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desenvolvimento da personalidade. “Assim, têm posição privilegiada na família, de 

modo que o Direito viu-se compelido a criar formas viabilizadoras deste intento”.288 

O princípio da parentalidade responsável foi consagrado pela Constituição 

Federal de 1988, com o fito de conferir maior proteção à criança e possibilitar a 

convivência familiar saudável em um ambiente livre de negligência, exploração e 

violência. Ressalta-se que a parentalidade responsável deverá ser exercida desde o 

momento da concepção do nascente. Diante disso, esse princípio deve ser 

interpretado em consonância com a dignidade da pessoa humana, pois essa 

responsabilidade deverá existir desde a formação do núcleo familiar, e especialmente, 

quando o filho se encontra em um estado de extrema vulnerabilidade. O melhor 

interesse da criança e o seu bem-estar devem ser assegurados com prioridade 

máxima, ainda que estejam em desarmonia com os interesses dos genitores.289 

Para Sérgio Gischkow Pereira, a maternidade ou paternidade não é um 

conceito puramente biológico, mas principalmente psicológico, sociocultural e moral. 

Em muitas situações, o vínculo biológico se apresenta como fracasso patológico na 

relação familiar. Entretanto, o autor aduz que “múltiplas situações de ausência de 

ligação biológica geram e mostram relação afetiva, em nível de paternidade saudável, 

produtiva, responsável”. Diferente do que ocorre com a maternidade oriunda de uma 

gravidez totalmente indesejada e não planejada, o instituto da adoção possibilita a 

maternidade consciente, responsável e desejada.290 

A filiação é reconhecida em sua essência pelo vínculo do afeto, que permeia 

as relações entre pais e filhos. O direito brasileiro reconhece, ao consagrar o instituto 

da adoção, a importância da afetividade nas relações familiares em detrimento ao 

vínculo sanguíneo291. As alterações havidas nos últimos tempos no tocante ao direito 

de família implicaram, necessariamente, “uma mudança na disciplina jurídica da 

filiação, mudança essa efetivada basicamente frente as exigências cada vez mais 

prementes do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana”.292 
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A afetividade é um vetor para as normas protetivas da criança e dos 

adolescentes. O vínculo afetivo ganha enfoque no direito de família e passa a orientar 

o comportamento dos pais e responsáveis pelo desenvolvimento da criança, inclusive 

em relação à inserção do menor em família substituta.293 

Os defensores do parto anônimo entendem que este instituto contribui, de 

forma significativa, para a conservação do planejamento familiar, na medida em que 

possibilita a genitora deixar de exercer a maternidade não desejada, entregando o seu 

filho após o nascimento para a adoção. Nesse sentido, o parto em anonimato acolhe 

os interesses da mãe e protege os direitos fundamentais da criança.  

De acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, o instituto do 

parto anônimo se harmoniza com vários princípios constitucionais, como a dignidade 

da pessoa humana e o melhor interesse da criança. Na seara dos direitos 

fundamentais, o parto em anonimato confere maior proteção ao direito à vida.294 

 Ainda, nos ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

a implementação do parto anônimo poderia receber críticas principalmente no âmbito 

penal, levando em consideração a interpretação de princípios fundamentais. Os 

autores reconhecem a dificuldade de disciplina da matéria, entretanto, defendem que 

não é necessário acionar a esfera penal, pois já é um ensinamento sólido no mundo 

pós-moderno que o Direito Penal deve ser aplicado como último recurso, quando os 

outros ramos do direito não são suficientes para dirimir o conflito. Assim, a matéria 

não precisa ser examinada na esfera penal, embora não seja uma posição unânime 

na doutrina. Para os opositores do parto em anonimato, a solução da matéria deve 

necessariamente passar pela criminalização.295 

Para Fabíola Santos Albuquerque, é incoerente falar de planejamento familiar 

e abandono de crianças em locais indignos. Partindo da premissa de que o 

planejamento familiar possibilita o acesso a métodos contraceptivos e pressupõe a 

implementação de programas de políticas públicas voltadas à proteção da família, 

seria coerente afirmar que esses mecanismos possibilitam um controle de natalidade 

e, consequentemente, uma diminuição no número de recém-nascidos abandonados 

a qualquer sorte, todavia essa afirmação não corresponde com a realidade dos fatos. 
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Os jovens têm as primeiras experiências sexuais precocemente, porém, com a era 

digital, podem buscar informações para se sentirem mais seguros. Segundo Fabíola, 

essa situação é um nítido reflexo da ausência de orientação. É necessário que as 

escolas públicas e privadas de ensino ofereçam a disciplina de educação sexual de 

forma obrigatória a fim de orientar as crianças e adolescentes sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis, bem como a importância dos métodos contraceptivos, 

etc.296 

Neste sentido, é a opinião de Cristian de Paul de Barchifontaine: 

 

Como questão social, temos um quadro grave no país: a falta de oferta de 
métodos contraceptivos e de práticas educativas nos serviços públicos de 
saúde; uma profunda desinformação da população sobre todos os meios de 
se evitar a gravidez; e tudo isso dentro de um contexto de acentuada pobreza 
e relações de gênero desiguais. [...] 
No entanto, dada a forma perversa como tem sido tratada a anticoncepção 
no país, faz-se necessário um sério trabalho educativo com profissionais da 
saúde e com a população, a fim de superar a cultura do método único e 
irreversível e reinstaurar uma demanda diversificada e democratizada. [...] O 
resultado é que muitas mulheres não têm acesso aos métodos que lhes 
permitiriam exercer seus direitos de cidadãs, usufruindo de uma qualidade de 
vida melhor e gerando filhos em condições mais equilibradas.297 

 

Valéria Silva Galdino Cardin explica que, em Portugal, os estabelecimentos de 

saúde oferecem consultas de planejamento familiar, com a participação de equipes 

multidisciplinares a fim de sanar todas as dúvidas e questionamentos sobre a saúde 

sexual e reprodutiva. Além disso, essas consultas têm como objetivo possibilitar o 

acesso à informação e oferecer amparo a mulheres ou casais para que possam 

planejar a gravidez com consciência e responsabilidade. A assistência destinada à 

saúde sexual e reprodutiva, oferecida em Portugal, é considerada uma medida 

importante para a promoção, proteção e o acesso à saúde de forma igualitária, além 

de fornecer acompanhamento durante todo o período gestacional. A mulher é 

informada sobre o seu estado de saúde e a eventual ocorrência de doenças para o 

futuro filho, bem como sobre o uso correto de contraceptivos e os métodos para 

prevenir a gravidez indesejada. A equipe multidisciplinar também informa sobre as 

doenças sexualmente transmissíveis ou doenças venéreas, e as medidas necessárias 

                                            
296  ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O instituto do parto anônimo no direito brasileiro: avanços ou 
retrocessos? Revista Brasileira de Direitos da Família e Sucessões, Porto Alegre: Magister, v.1. p. 
143-159, dez./jan. 2008. 
297  BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Bioética e início da vida: alguns desafios. São Paulo: 
Ideias e Letras, 2004, p. 103. 
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que devem ser adotadas para evitar o surgimento de doenças, como AIDS, a herpes 

genital, a sífilis, entre outras.298 

O direito ao planejamento familiar no Brasil implica, com urgência, a 

implementação de políticas públicas destinadas a conscientizar a população de forma 

profunda sobre a importância da maternidade responsável. Nesse sentido, ressalta-

se que “o acesso à informação e a facilidade de obtenção de métodos contraceptivos 

sob a orientação médica adequada é a maneira mais fácil e branda de evitar 

gestações indesejadas”, com a possível diminuição de abortos clandestinos e 

abandonos indignos, por conseguinte, a redução da morte materna e infantil.299 

  Segundo Valéria da Silva Galdino Cardin, a ausência de conscientização 

sobre a relevância do planejamento familiar “acarreta inúmeros problemas sociais, 

como o aumento da pobreza, a marginalização, a violência, o abuso sexual, o 

abandono de menores, os abortos clandestinos, dentre outros”. Desse modo, a 

paternidade ou maternidade responsável quando associada ao planejamento familiar 

acarreta benefícios para os pais e principalmente para a criança, que crescerá em um 

ambiente familiar harmonioso com assistência moral, afetiva, econômica.300 

Nas lições de Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 

O desejo de procriar, ínsito às pessoas em geral, não enfeixa apenas 
benefícios ou vantagens à pessoa, mas impõe a assunção de 
responsabilidades das mais importantes na sua vida cotidiana a partir da 
concepção e do nascimento do filho. O tipo de responsabilidade que se 
mostra vitalícia – ou quem sabe perpétua nas pessoas dos descendentes 
atuais e futuros – vincula a pessoa a situações jurídicas existenciais e 
patrimoniais relacionadas ao seu filho, à sua descendência. Desse modo, a 
consciência a respeito da paternidade e da maternidade abrange não apenas 
o aspecto voluntário da decisão – de procriar -, mas especialmente os efeitos 
posteriores ao nascimento do filho, para o fim de gerar permanência da 
responsabilidade parental principalmente nas fases mais importantes de 
formação e desenvolvimento da personalidade humana: a infância e a 
adolescência, sem prejuízo logicamente das consequências posteriores 
relativamente aos filhos na fase adulta – como, por exemplo, os alimentos 
entre parentes. Tal deve ser a consideração a respeito do sentido da 
parentalidade responsável, o que de certo modo se associa aos princípios da 
dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do 
adolescente, dentro de uma perspectiva mais afetiva e social do que 
puramente biológica.301 

                                            
298  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Reprodução humana assistida e parentalidade responsável. 
São Paulo: Boreal, 2015, p. 21. 
299  Ibid., p. 22. 
300  Ibid., p. 21-22. 
301  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípio da paternidade responsável. In: TORRES, 
Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flávio (Org.). Dicionário de princípios 
jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 933-934. 
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Diante da necessidade de salvaguardar os direitos fundamentais das crianças 

e adolescentes, as ações preventivas de planejamento familiar devem ser 

institucionalizadas com a finalidade de facilitar a obtenção de métodos contraceptivos, 

bem como promover o acesso à informação sobre o uso adequado de 

anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, entre outros. Caso contrário, os abandonos 

de recém-nascidos serão crescentes na sociedade brasileira.  

Nos termos do art. 9 da Lei n. 9263/96, “serão oferecidos todos os métodos e 

técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem 

em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”302. Entretanto, 

mesmo com a disponibilidade dos métodos contraceptivos, muitas mulheres não têm 

consciência da eficácia e importância de tais instrumentos para prevenir uma gravidez 

indesejada. Nesse sentido, é necessário conscientizar de maneira profunda a 

população com a implementação de programas de educação sexual.  

 

4.5 VANTAGENS 

 

A matéria do parto anônimo é muito delicada e de extrema importância, pois 

envolve questões sociais que merecem ser discutidas na sociedade brasileira. Uma 

das vantagens que esse instituto proporciona é a possível diminuição do abandono 

de recém-nascidos em locais considerados indignos, os quais oferecem riscos à 

saúde e à conservação da vida.  

O abandono de crianças principalmente em locais ermos, perigosos, insalubres 

e sem condições de higiene é um problema social gravíssimo que sempre existiu ao 

longo dos tempos. Muitos motivos contribuem para a ocorrência de tal prática. Dentro 

desse contexto, destaca-se a hipossuficiência econômica e a vulnerabilidade da 

condição da mulher.  

Nas palavras de Caetano Lagrasta Neto: 

 

[...] estas mesmas condições é que impulsionam a deixar o recém-nascido 
nas mãos de entidades, abandonadas nos hospitais, nas latas de lixos, ou 

                                            
302  BRASIL. BRASIL, Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. 
Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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simplesmente afogadas nas cisternas ou sufocadas nos panos imundos que 
as recobrem.303 

  

Ressalta-se que o abandono provoca consequências temerárias na vida de 

uma criança. Os problemas mais comuns pertinentes à infância resultam de 

sentimentos de crueldade, rejeição ou abandono. São fatores que impedem um pleno 

desenvolvimento da personalidade. Nas palavras de Dalka Chaves de Almeida Ferrari 

e Tereza Cristina Vecina: 

 

[...] caso a complementariedade do grupo familiar não ocorra ou aconteça de 
forma insatisfatória, tem-se aí a instauração de processos psicopatológicos. 
A criança está desde seu nascimento vivendo um processo transferencial 
intenso, transferindo para figuras significativas, que desempenham papéis 
familiares, fantasias inconscientes e esperando dessas uma 
complementariedade satisfatória. Na medida em que essa 
complementariedade de papéis ocorre, a capacidade perceptual da criança 
desenvolve-se gradativamente, permitindo-lhe perceber, começar a ver 
essas figuras significativas de forma cada vez mais real, sem tantas projeções 
de fantasias inconscientes. [...] São essas vivências que que dotarão a 
criança de vínculos afetivos mais próximos ou distantes, permitindo que ela 
seja o centro de átomos sociais mais ricos ou não (em termos de escolhas 
pessoais), com vínculos intensos ou não, profundos ou superficiais (em 
síntese, positivos ou negativos).304 

 

Verifica-se, portanto, que o abandono é um ato de violência praticada contra a 

criança e acarreta inúmeras consequências, como sintomas físicos ou psicológicos e 

problemas sociais, conforme ensinam Dalka Chaves de Almeida Ferrari e Tereza 

Cristina Cruz Vecina: 

 

[...] quando a vitimização ocorre em fases posteriores, quando o Eu da 
criança já se estruturou (após o terceiro ou quarto ano de vida), as 
consequências assumem características próprias dos quadros traumáticos 
(Distúrbio de Estresse Pós-Traumático) – sintomas físicos (como problemas 
alimentares graves, tais como anorexia, obesidade, distúrbios de sono, 
problemas de sequelas, traumatismos físicos, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez indesejada); sintomas psicológicos (como 
dificuldade de concentração, de sono, problemas de atenção, motivação, 
depressão, ansiedade, quadro histérico grave, fugas de casa, tentativas de 
suicídio); problemas sociais (desadaptação escolar, transgressões, 
deliquências) etc.305 

  

                                            
303  LAGRASTRA NETO, Caetano; TARTUCE. Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de família: 
novas tendências e julgamentos emblemáticos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 382. 
304  FERRARI, Dalka Chaves de Almeida; VECINA, Tereza Cristina Cruz. O fim do silêncio na 
violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Àgora, 2002, p. 37-38. 
305  Ibid., p. 38. 
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Surge, neste cenário, o parto anônimo. Esse instituto aparece como uma opção 

menos dolorosa do que a total falta de amparo da genitora, com o fito de assegurar 

melhores condições para o desenvolvimento da criança. Todavia, o parto em 

anonimato não é destinado apenas para os interesses da criança, mas também 

apresenta benefícios em defesa da mãe, garantindo assistência médica gratuita 

durante o período gestacional e pós-parto, além de afastar qualquer responsabilidade 

civil ou criminal. 

Nos ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 

[...] palmilhando essa trilha e preocupados com a afirmação da dignidade das 
pessoas envolvidas na questão, parece-nos que o parto anônimo, sem ser, é 
óbvio, uma forma definitiva de solução dos problemas sérios atinentes à 
pobreza e à falta de educação, saúde e cultura do povo brasileiro, pode 
contribuir para diminuir o número de crianças mortas ou simplesmente 
abandonadas no meio de lagos, rios poluídos, banheiros de estação de trem, 
escadarias de igreja, construções e outros lugares ainda mais assustadores, 
como noticia a imprensa brasileira a todo tempo.306 

  

Outra vantagem que o instituto do parto em anonimato demonstra em seu bojo 

é tutelar o direito à vida com prioridade absoluta. Para os defensores do parto em 

anonimato, este instituto é de extrema relevância, pois adota como objetivo maior o 

respeito à vida do nascituro que se desenvolve no ventre materno. Nesse sentido, os 

adeptos defendem que o direito à vida deve ser tutelado desde o momento 

embrionário. Assim, a implementação do parto anônimo na legislação brasileira 

poderia ser um instrumento útil para prevenir a interrupção da gravidez indesejada, na 

medida em que possibilita à genitora uma alternativa de comportamento que garanta 

o seu anonimato, sem que se faça necessário a realização do aborto e a busca pelas 

clínicas clandestinas.307 

Para Maria José Rosado Nunes: 

 

[...] as mulheres continuam, e continuarão ainda por muito tempo, a 
engravidar sem o desejarem; a terem gravidezes fruto de violência, por causa 
dos estupros sofridos em suas próprias casas ou nas ruas. Por isso, as 
mulheres vêem-se diante da necessidade da tomada de uma decisão 
extremamente difícil e conflituosa: optar, ou não pela interrupção de uma 

                                            
306  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 557. 
307  SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 
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gravidez. Para muitas mulheres, valores e crenças religiosas contrapõem-se 
à possibilidade de decidir por um aborto. Instala-se assim uma situação de 
tensão entre esses valores e a solução representada pelo recurso ao aborto. 
Entretanto, mesmo uma mulher que esteja segura da validade moral de sua 
decisão por interromper a gravidez, enfrenta o do tratamento social dessa sua 
escolha. Estigma social, vergonha e medo são associados às práticas 
abortivas. Há uma associação implícita entre contracepção e comportamento 
responsável; interrupção da gravidez e comportamento irresponsável. [...] 
Torna-se assim difícil para as mulheres partilharem suas experiências nesse 
campo. E é no silêncio e no isolamento que as vivem. Ainda que, em certas 
circunstâncias, o aborto apresenta-se para elas como a solução de um 
problema – uma gravidez impossível de ser levada a termo –, devem falar 
dele como algo trágico e lamentável.308 

 

No magistério de Mylena Rios Camardela da Silveira: 

 

A proteção da identidade da mulher optante do parto anônimo está 
intimamente relacionada às suas recordações de vida, de forma que a 
revelação futura e o "surgimento" de um filho, já acomodado nas memórias 
transcorridas, traz sofrimento à mulher e faz renascer sentimentos já 
enterrados no manto temporal.309 

 

Para Valéria Silva Galdino Cardin, a implementação do parto anônimo no 

ordenamento jurídico brasileiro poderá ser uma medida adotada a fim de contribuir 

com o planejamento familiar e a parentalidade responsável, por conseguinte, também 

proporcionará a diminuição do aborto e do abandono indigno: 

 

O parto anônimo encontra fundamentação na Constituição Federal ao 
assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o direito à vida (art. 5º, 
caput), a proteção especial à criança (art. 227), bem como no Estatuto da 
Criança e do Adolescente ao assegurar a efetivação de políticas públicas 
relacionadas ao planejamento familiar que permitam o desenvolvimento 
digno e sadio de crianças abandonadas. Tal instituto tem o condão de evitar 
o aborto de mulheres que não querem ou não têm como criar a criança que 
geraram, permitindo o planejamento familiar, e que a paternidade 
responsável seja delegada a outrem que se proponha a fazê-lo. Portanto, o 
parto anônimo surge como saída ao aborto, ao abandono de menor, e é 
instrumento efetivo para implementação da paternidade responsável. [...] Há 
uma verdadeira substituição do abandono pela entrega.310 

 

                                            
308  NUNES, Maria José Rosado. Aborto, maternidade e a dignidade da vida das mulheres. In: 
CAVALCANTE, Alcilene; XAVIER, Dulce. (Orgs.). Em defesa da vida: aborto e direitos humanos. São 
Paulo: Católicas pelo Direito de Decidir, 2006, p. 35.  
309 SILVEIRA, Mylena Rios Camardela da. Parto anônimo: um passeio fascinante e sinuoso nos 
ladrilhos do constitucionalismo luso-brasileiro. 2016. 159 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídicas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016. Disponível em: 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43113/1/Mylena%20Silveira.pdf>. Acesso em: 20 mar. 
2018. 
310  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das 
políticas públicas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMÍLIA, 7., 2009. Anais... 
Disponível em: < http://www.ibdfam.org.br/anais/download/223 > Acesso em: 20 mar. 2018.  
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Luciana Dadalto Penalva aduz que “a defesa do parto anônimo se pauta em 

uma comoção social” e torna-se necessário questionar as possíveis implicações de 

tal instituto na sociedade. A autora aponta que a ruptura da relação materno-filial não 

precisa acontecer através de formas clandestinas. Na seara dos direitos 

fundamentais, o parto em anonimato surge em um primeiro momento com fundamento 

no direito à vida, à saúde, a dignidade do nascente e a liberdade da mãe. Assim, a 

genitora consegue realizar uma entrega segura da criança em estabelecimentos de 

saúde, os quais serão responsáveis pelo acolhimento e posterior encaminhamento do 

recém-nascido a adoção. Ademais, o filho nascido de parto anônimo terá o seu direito 

à convivência familiar resguardado através da adoção. A entrega segura, com o parto 

anonimato, exime a genitora de qualquer responsabilidade civil ou criminal, preserva 

o seu direito à liberdade e, especialmente, protege a vida da criança diante da sua 

condição de vulnerabilidade. Entretanto Luciana Dadalto Penalva ressalva que, em 

um segundo momento, tutelar a liberdade da genitora, nessa situação, não é a solução 

mais coerente, pois possibilitar à mãe biológica a liberdade de escolha de exercer ou 

não a função materna estimularia a maternidade irresponsável.311 

 

4.6 DESVANTAGENS 

 

Apesar do parto anônimo resguardar o direito à vida do nascituro e conferir 

proteção ao direito à liberdade da mãe levando em consideração a sua autonomia 

para exercer ou não a maternidade, e também assegurar a sua integridade física com 

a realização do parto em condições dignas, ainda não é instrumento eficaz para ser 

incorporado na realidade brasileira na tentativa de vencer o infanticídio e o abandono. 

Um dos pontos negativos que a implementação do parto anônimo na legislação 

brasileira poderia ocasionar é o exercício da maternidade irresponsável. Nesse 

sentido, a liberdade conferida à mulher pelo anonimato para não exercer a função 

materna em decorrência de uma gravidez indesejada e não programada, seria uma 

violação ao princípio constitucional da parentalidade responsável. Além disso, já 

existe na legislação brasileira a possibilidade de a genitora realizar uma entrega 

segura da criança, sem qualquer responsabilidade civil ou criminal. Assim, a mãe que 

                                            
311  PENALVA, Luciana Dadalto. Parto anônimo e direitos de personalidade. Revista IOB de Direito de 
Família, Porto Alegre: Síntese, v. 9, n. 52, 2009, p. 87-97. 
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não deseja assumir a função materna pode entregar o seu filho após o nascimento 

para a adoção regular por intermédio do Poder Judiciário. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, e a proteção destinada à 

dignidade da pessoa humana não há mais distinção entre filhos legítimos e filiação 

adotiva, provocando profundas mudanças na seara dos direitos das crianças e 

adolescentes. A consequência inicial da igualdade entre os filhos assegurada pelo 

texto codificado, foi afastar qualquer privilégio ou desigualdade por origem de filiação, 

proibindo as denominações discriminatórias.312 

A adoção é considerada uma medida ideal e eficaz para proteger os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, privados da relação familiar. Ressalta-se, 

portanto, que é por meio da adoção que ambos podem ser acolhidos com amor, zelo 

e dedicação por uma família substituta. 

O fundamento da inserção em família substituta é a proteção especial conferida 

à criança ou adolescente. Os arts. 28 ao 32 do ECA, constituem as normas gerais que 

devem ser observadas para a colocação da criança ou adolescente na família 

substituta, por intermédio da guarda, tutela ou adoção, devendo existir anuência do 

adolescente, mas não da criança.313 Ressalta-se que, a colocação do filho nascido do 

parto anônimo em família substitua, seria por intermédio da adoção. Para os 

defensores consistiria em uma forma de assegurar o direito à convivência familiar de 

maneira digna, e o Estado reconhecer e salvaguardar o maior interesse da criança.  

A nova Lei nº 13.509/17 alterou o ECA, estabelecendo alguns critérios, bem 

como a redução de prazos para a entrega voluntária da criança. Assim, a genitora que 

deseja entregar o seu filho, de acordo com a nova lei de adoção, o prazo para buscar 

a família extensa será de noventa dias, prorrogável por igual período (Art. 19-A, § 3º). 

Quando da impossibilidade de algum parente ser encontrado, a criança será 

encaminhada automaticamente para a adoção. A intenção do legislador é simplificar 

e agilizar o processo de adoção. Nos termos do art. 19-A da lei em comento “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”.314 

                                            
312  MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no direito de família. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000, p. 39. 
313  FULLER, Paulo Henrique Aranda. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Revista 
dos Tribunais, São Paulo: 2018, p. 123. 
314  BRASIL, Lei nº13. 509/17, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 



99 

De acordo com a nova lei de adoção, o genitor paterno deverá ser identificado, 

por força do § 4º do art. 19-A:  

 

§ 4º Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro 
representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade 
judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e 
determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver 
habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de 
acolhimento familiar ou institucional.315 

 

Antigamente a adoção era uma medida adotada para resolver o problema da 

infertilidade, todavia “atualmente ela também é praticada por casais com filhos 

biológicos, e mesmo por pessoas que poderiam gerar seus filhos e que optam por 

adotá-los”.316 

Outro ponto negativo do instituto do parto em anonimato é a colisão de direitos 

entre a liberdade da mulher e o direito ao conhecimento da origem genética. Embora 

o critério biológico não seja suficiente para o reconhecimento da filiação, levando em 

consideração a importância do vínculo afetivo na construção das relações familiares, 

o ato de procriação transmite as características físicas e psíquicas, formando uma 

ligação genética que une pais e filhos. “Essa transmissibilidade biológica de 

características é ilustrada através de marcas genéticas que distinguem a pessoa de 

todos os outros seres humanos, são derivadas de sua biografia ou genealogia”.317  

A psicologia faz uma correlação entre a herança genética e o comportamento 

do indivíduo, como nos casos de distúrbios da mente, e para a medicina as 

informações biológicas são importantes porque contribuem no tratamento de doenças 

genéticas, conforme o magistério de Maria Christina de Almeida: 

 

A psicologia, por sua vez, interliga herança genética e comportamento. Trata-
se de uma crença presente tanto na visão empírica das pessoas quanto nos 
estudos científicos acerca da correlação entre o fenômeno da hereditariedade 

                                            
de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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2018/2017/Lei/L13509.htm. Acesso em: 26 nov. 2018. 
316  BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Reprodução humana assistida e anonimato de doadores de 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
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e os distúrbios da mente, tratados pela psicologia em suas mais variadas 
manifestações, a ponto de poder-se enforcar a questão denominando- a de a 
herança genética da personalidade ou a base hereditária de certas 
características da personalidade. [...] No campo da medicina, a decodificação 
da cadeia genética é reputada como fundamental para a evolução do 
tratamento das denominadas doenças hereditariamente transmissíveis.318 

 

A busca pela verdade biológica foi considerada como um princípio 

investigatório da informação, ou seja, cada indivíduo possui uma identidade 

construída em função de uma memória familiar, conferindo um direito à historicidade 

pessoal. Portanto, o conhecimento da origem genética é importante para possibilitar 

pontos de ligação para a compreensão e o desenvolvimento da personalidade da 

própria pessoa.319 Nesse sentido, priorizar a liberdade da mãe, permitindo o sigilo da 

sua identidade, seria uma violação aos direitos fundamentais da criança que detém 

proteção especial em razão da sua vulnerabilidade, os seus direitos devem ser 

assegurados com prioridade máxima, mesmo que sejam contrários aos interesses dos 

genitores.  

A proteção destinada à criança e ao adolescente deve ser integral, de modo a 

alcançar a indivisibilidade dos seus direitos. Nos termos do art. 3º do ECA: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade.320 

 

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente apresenta duas 

regras importantes, quais sejam: a prioridade absoluta com fundamento na 

Constituição Federal de 1988, por força do art. 227, caput, bem como, no ECA 

conforme os dizeres insertos no art. 4º, parágrafo único; e o respeito à condição de 

                                            
318 ALMEIDA, Maria Christina de. DNA e estado de filiação à luz da dignidade humana. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 28. 
319  BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Reprodução humana assistida e anonimato de doadores de 
gameta: o direito brasileiro frente às novas formas de parentalidade. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues 
(Org). Ensaios de bioética e direito. 2. ed. Brasília: Consulex, p. 34. 
319  ALMEIDA, op cit., 2003, p. 28-30. 
320  BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. 
Acesso em: 26 nov. 2018. 
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pessoa em desenvolvimento com previsão no art. 227, §3º, inciso V, da CF/88 e no 

art. 6º do ECA.321 

Acerca da proteção integral, aduz Sérgio Augusto Guedes Pereira de Souza: 

 

Em sua vertente positiva a proteção integral da criança é um sistema de 
concessões à criança, vista não como objeto, mas como sujeito de direitos 
originários e fundamentais importando em abrir-se (pelo Estado, a sociedade, 
em síntese, o conjunto de adultos) as concessões necessárias à fruição de 
tais direitos (informação, saúde, desenvolvimento, etc.). Já em sua vertente 
negativa a proteção integral da criança é um sistema de restrições às ações 
e condutas dos adultos que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, 
representem uma violação contra os direitos desse mesmo sujeito de direito 
acima mencionado, a criança, reprimindo-se não apenas os abusos de 
direitos (a exploração, a mercancia), mas também qualquer abuso contra as 
concessões outorgadas pela vertente positiva do sistema.322 

 

O grande avanço na contemporaneidade, é justamente o da igualdade entre 

homens e mulheres. A classe feminina passou por uma grande preparação para 

alcançar a sua autonomia e liberdade. Muitas conquistas advieram das normas 

reparadoras de desigualdades. A imagem da mulher contemporânea não mais se 

correlaciona com a submissão ao sexo masculino. Devido o acesso das mulheres ao 

mercado de trabalho, alcançaram respeito e independência financeira.  

Outro aspecto da construção da identidade feminina é que, nos dias atuais, o 

papel da mulher na sociedade não é meramente para fins reprodutivos. 

A corroborar com o exposto Rodrigo da Cunha Pereira aduz: 

   

A mulher, historicamente, esteve relegada da cena pública e política. Sua 
força produtiva sempre foi desconsiderada. Os afazeres domésticos nunca 
receberam valor produtivo; seus trabalhos, na esfera privada e sem valor de 
troca, acabaram reduzidos a uma justificativa em razão da “natureza 
feminina”, respeitando a ordem do genesis. Como complemento do homem, 
a mulher é uma criatura essencialmente relativa, existindo somente para o 
homem e para os filhos323.  

 

O autor ainda complementa que: 

 

Na segunda metade do Século XIX, surge um novo tipo de mulher 
trabalhadora, com o nascimento de serviços setorizados: datilógrafas, 
telefonistas, professoras primárias, secretárias, balconistas, pequenas 

                                            
321  FULLER, Paulo Henrique Aranda. Estatuto da criança e do adolescente comentado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2018, p. 34. 
322  SOUZA, Sérgio Augusto Guedes de. Os direitos da criança e os direitos humanos. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 2001, p. 76. 
323  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1997, p. 113. 
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representantes da indústria de roupas femininas e até um pequeno comércio. 
No início do Século XX, quase oito milhões de mulheres trabalhavam fora de 
casa [...] Assim, após as duas grandes guerras mundiais, estava quebrado 
um dos pilares da submissão da mulher, que era a impossibilidade de seu 
acesso direito ao mercado de trabalho. O outro sustentáculo do patriarcalismo 
era a proibição do sexo fora do casamento. Embora juridicamente os códigos 
regulassem tal preceito para homens e mulheres, a permissão da cultura 
falava mais alto, concedendo aos homens esse direito.324 

 

Hodiernamente, a mulher possui autonomia, podendo realizar as suas próprias 

escolhas sem submissão ou restrição. Nesse contexto, ressalta-se a autonomia 

reprodutiva, com fundamento na dignidade da pessoa humana, bem como nos direitos 

fundamentais à liberdade e à privacidade.  

Sobre os direitos reprodutivos aduz Mirian Ventura: 

 

Os direitos reprodutivos são constituídos por princípios e normas de direitos 
humanos que garantem o exercício individual, livre e responsável, da 
sexualidade e reprodução humana. É portanto, do direito subjetivo de toda 
pessoa decidir sobre o número de filhos e os intervalos entre seus 
nascimentos, e ter acesso aos meios necessários para o exercício livre de 
sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, coerção, violência ou 
restrição de qualquer natureza.325 

  

Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira “a história da mulher no Direito, ou 

no lugar dado pelo Direito à mulher, sempre foi um não-lugar. Na realidade, a presença 

da mulher é a história de uma ausência”326. Diante da ausência de direitos humanos 

reconhecidos e assegurados às mulheres, verifica-se, portanto, que a mãe nem 

sempre nutria o desejo de entregar anonimamente o seu filho após o nascimento, 

entretanto, em razão dos costumes e o contexto social da época, principalmente pela 

ausência de alternativas melhores, era obrigada a praticar o abandono com a 

finalidade de assegurar uma vida digna para o seu filho. Dentro desse contexto, 

marcado pela desigualdade e ausência de interferências adequadas do Estado a fim 

de assegurar condições mínimas necessárias para uma vida considerada digna, o 

instituto do parto em anonimato deve ser interpretado e analisado como uma medida 

que visava a proteção do filho enjeitado ou exposto.  

Os opositores do parto anônimo entendem que implementar o instituto na 

legislação brasileira seria um retrocesso às rodas medievais e a desconsideração de 

                                            
324 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1997, p. 114. 
325 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3 ed. Brasília: Edição do Autor, 2009, p. 19. 
326 PEREIRA, op. cit., 1997, p. 111. 
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todos os direitos humanos fundamentais conquistados ao longo dos tempos. Portanto, 

o instituto merece ser interpretado sob uma nova ótica, isto é, à luz da dignidade 

humana e em face dos direitos da personalidade. 

 Por fim, os temas envolvendo políticas públicas, planejamento familiar, direitos 

reprodutivos e controle de natalidade, são poucos debatidos na realidade brasileira. 

O acesso à saúde em conjunto com as ações destinadas à implementação do 

planejamento familiar, são fatores importantes que constituem uma melhoria da 

qualidade da saúde sexual e reprodutiva, principalmente da classe feminina. Além 

disso, também são mecanismos que podem ajudar a diminuir o número de mortes 

maternas, as complicações resultantes dos abortos clandestinos, a gravidez 

inesperada e as doenças sexualmente transmissíveis327. Entretanto, é necessário que 

o Estado ofereça políticas públicas que possam contribuir com o planejamento 

familiar, e, consequentemente, com a parentalidade responsável a fim de evitar que 

crianças continuem sendo lesadas em sua dignidade.  

                                            
327 VENTURA, Miriam. Direitos reprodutivos no Brasil. 3 ed. Brasília: Edição do Autor, 2009, p. 88. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi estudar o instituto do parto anônimo em uma 

perspectiva histórica, bem como analisar os três projetos de lei que visavam 

implementar o instituto na legislação brasileira a fim de erradicar o abandono 

desumano e a interrupção da gravidez indesejada.  

Conforme demonstrado no desenvolvimento da pesquisa, o parto anônimo não 

é o mecanismo mais adequado para erradicar o abandono de recém-nascidos em 

locais indignos e o aborto, contudo, é uma medida que ajuda a minimizar esses 

problemas sociais, pois adota como vetor a proteção e conservação da vida. Embora 

o direito à vida não seja absoluto, pode ser considerado como o mais elementar de 

todos os direitos fundamentais, pois sem o bem jurídico da vida o indivíduo não 

consegue exercer nenhum outro direito. 

O parto em anonimato poderia ser implementado no ordenamento jurídico 

brasileiro como uma medida preventiva nos casos de abandono clandestino e aborto, 

desde que por intermédio de proposições adequadas com fulcro na proteção especial 

à criança em detrimento à liberdade da mulher de não exercer a função materna e 

permanecer anônima. Conforme a análise dos projetos de lei, verifica-se, portanto, a 

existência de muitas lacunas. As propostas apresentadas não asseguram os direitos 

mais fundamentais da criança, na medida em que permite a confidencialidade da 

genitora o direito ao conhecimento da origem genética é violado. 

O filho nascido de parto anônimo sofre uma restrição na busca pela sua história 

pessoal. Permitir o parto anônimo nessas condições, seria o mesmo que 

desconsiderar o conhecimento da origem genética como um direito da personalidade 

de suma importância para a construção da identidade do indivíduo. 

A matéria do parto anônimo abarca outros questionamentos importantes, como 

a desconsideração do genitor paterno. Nesse sentido, a entrega anônima é uma 

decisão unilateral da genitora, a qual afasta qualquer participação do pai na vida e no 

desenvolvimento da criança, porém, ambos os genitores possuem responsabilidades 

e deveres com o filho. Portanto, o pai também possui o direito de exercer a 

paternidade, e o seu direito não pode ser restringido. Nesse sentido, o parto anônimo 

deveria receber uma nova roupagem, por exemplo, estabelecer como requisito 

obrigatório para a realização do parto, a identificação do pai, bem como, a sua 

autorização para a entrega da criança por intermédio da adoção.  
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O ato de abandonar o recém-nascido a qualquer sorte pressupõe a eventual 

ocorrência de danos físicos e psicológicos. A criança que já nasce sendo rejeitada e 

se desenvolve nessa condição não gozará de um pleno desenvolvimento da 

personalidade, e, consequentemente não terá uma vida considerada digna. 

Ressalta-se que dependendo da forma em que o parto anônimo é interpretado 

pela população, especialmente pela ausência de informação, ao invés de contribuir 

com o planejamento familiar na medida em que possibilita a inserção da criança em 

família substituta por intermédio da adoção, poderá influenciar a maternidade 

irresponsável, e, consequentemente aumentar a incidência de doenças sexualmente 

transmissíveis, como hepatite B, hepatite C, HPV, AIDS, sífilis. A vulgarização do 

instituto pode ocasionar consequências desastrosas. A saúde da mãe e da criança 

devem ser protegidas sem a necessidade do anonimato, pois a saúde é um direito 

universal e o Estado detém o dever de criar mecanismos através de políticas públicas 

sociais e econômicas a fim de efetivar a proteção, a promoção e o acesso à saúde de 

forma igualitária. 

A qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS demonstra uma 

precariedade de recursos, e a situação se agravaria muito com a necessidade da 

implementação de mecanismos específicos para garantir o sigilo das genitoras. 

Ressalta-se que a morte materna é um forte indicador do atendimento precário 

oferecido pelo serviço público de saúde. Demonstra o despreparo, a deficiência e a 

desorganização da assistência à saúde destinada à população. Ademais, não é 

apropriado delegar responsabilidade aos hospitais do encaminhamento dos filhos 

nascidos de parto anônimo para a adoção, sem a devida intervenção do Ministério 

Público e das Varas da Infância e Juventude. 

A interrupção da gravidez indesejada, bem como o abandono de recém-

nascidos são questões que merecem ser enfrentadas na sociedade brasileira. As 

mulheres precisam ser estimuladas a fazerem uma reflexão profunda sobre a 

importância de exercer a maternidade de forma responsável. Muitas mulheres, 

principalmente pela ausência de informação ou vulnerabilidade econômica, 

desconhecem os métodos e o uso correto de contraceptivos. É preciso trabalhar na 

divulgação e no acesso à informação. Além disso, desconhecem a possibilidade da 

entrega legal, razão pela qual recém-nascidos continuam sendo encontrados nos 

lugares mais desumanos, como lixos, lagos, bancos de praça, entre outros. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente possibilita a entrega da criança em condições seguras 



106 

diretamente ao juiz, sem qualquer responsabilidade civil e criminal. A adoção direta é 

uma realidade desde 2009, e a nova Lei de convivência familiar n. 13.509/17 alterou 

o ECA para regulamentar a entrega voluntária do filho à adoção por intermédio de um 

procedimento mais célere. 

Fica cristalino, portanto, que ainda existem muitas dificuldades na 

implementação de políticas destinadas à saúde e educação sexual. O Estado deve 

proporcionar a criação de programas com profissionais de saúde e equipe 

multidisciplinar a fim de elevar a conscientização da população sobre todos os meios 

possíveis para se evitar uma gravidez indesejada, bem como a facilitação dos 

métodos contraceptivos reversíveis. Além disso, é uma forma do Estado valorizar a 

autonomia individual, pois a mulher poderia escolher de forma consciente o momento 

mais oportuno para desempenhar com dedicação a função materna. 

É necessário que as escolas públicas e privadas de ensino ofereçam a 

disciplina de educação sexual de forma obrigatória a fim de orientar e conscientizar 

as crianças e adolescentes sobre as doenças sexualmente transmissíveis, bem como 

a importância dos métodos contraceptivos.  

Os abandonos em locais ermos, bem como a prática do aborto poderiam ser 

evitados, se todas as medidas de prevenção e contracepção fossem asseguradas à 

população feminina. 

Por todo o exposto, verifica-se, que o instituto do parto em anonimato não 

abarca grandes inovações para erradicar o abandono ou a interrupção da gravidez 

indesejada na realidade brasileira. Muitas mulheres praticam o abandono de seus 

filhos em decorrência do analfabetismo, da ausência de educação sexual, da 

hipossuficiência econômica e, especialmente, da ausência de políticas públicas 

destinadas à implementação e conservação do planejamento familiar. 

Diante da necessidade de salvaguardar os direitos fundamentais das crianças 

e adolescentes, as ações preventivas de planejamento familiar devem ser 

institucionalizadas com urgência por intermédio de práticas educativas com 

aconselhamento, bem como o acesso à educação e melhores condições de emprego, 

a fim de diminuir as desigualdades econômicas. Caso contrário, os abandonos de 

recém-nascidos serão crescentes na sociedade brasileira. 
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