
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS 

 

 

 

 

 

OLÍVIA VERDERIO 

 

 

 

 

 

A FAMÍLIA ACOLHEDORA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
DIGNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá 

2018  



OLÍVIA VERDERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FAMÍLIA ACOLHEDORA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
DIGNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Jurídicas do 
Centro Universitário de Maringá - 
UniCesumar, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Ciências 
Jurídicas.  
 
Orientador: Cleber Sanfelici Otero 

 

 

 

 

 

 

Maringá 

2018 

  



  



OLÍVIA VERDERIO  

 

 

 

A FAMÍLIA ACOLHEDORA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A 
DIGNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas do 

Centro Universitário de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Ciências Jurídicas pela Comissão Julgadora composta pelos membros: 

 

COMISSÃO JULGADORA: 

 

______________________________________ 
Dr. Cleber Sanfelici Otero  

Centro Universitário de Maringá – UniCesumar 
(Presidente) 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Dr. José Sebastião de Oliveira 

Centro Universitário de Maringá - UniCesumar 
 
 
 
 

Aprovado em: ____ de _______________ de 2018. 
  



AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, agradeço a minha família que não mediu esforços para que 

eu pudesse concluir esta etapa tão especial em minha vida. Agradeço ao meu pai, 

Claudecir Adão Verderio, a minha mãe, Alcilene Boeira Cadimo Verderio, a minha 

irmã, Bruna Verderio, e a minha avó, Italvina Zavan Verderio, que me ensinou que não 

importa quão dolorosa é a caminhada, desde que seja feita em prol do bem.  

Aos meus tios, em memória, agradeço pelos ensinamentos que deixaram com 

a partida repentina de vocês, em especial, ao meu tio Luiz Airton Verderio, 

responsável por abrir algumas portas que, para mim, eram inimagináveis. 

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Cleber Sanfelici Otero, que com todo 

seu conhecimento e paciência me acompanhou nesta longa jornada. A você, o meu 

muitíssimo obrigada.  

Agradeço as minhas amigas da graduação, Bruna Jandrey Alves e Caroline 

Vicentini Giroto, que me acompanharam e me auxiliaram durante todo o processo, 

mesmo que na convivência diária pelas redes sociais.  

À Zenaide Oliveira Macedo Tirepelli e ao Luís Henrique Macedo Tirapelli, 

meus sinceros agradecimentos, pois me proporcionaram presenciar um resultado 

positivo do projeto família acolhedora.  

Agradeço também aos meus amigos de mestrado, que compartilharam estes 

dois anos comigo. 

Por fim, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que esta 

caminhada pudesse ser concluída com louvor. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A cada dia que vivo, mais me convenço 
de que o desperdício da vida está no 

amor que não damos, nas forças que não 
usamos, na prudência egoísta que nada 

arrisca, e que, esquivando-se do 
sofrimento, perdemos também a 

felicidade”. 
 

(Carlos Drummond de Andrade) 



VERDERIO, Olívia. A família acolhedora e a sua importância para a dignidade e 
o desenvolvimento da personalidade das crianças e dos adolescentes. 2018. 
138f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – Centro Universitário de Maringá, 
Maringá, 2018. 

 
 

RESUMO 

 
O presente trabalho versa sobre o projeto da família acolhedora com um enfoque no 
desenvolvimento da primeira infância da criança, o desenvolvimento do adolescente, 
para que transtornos físicos e psíquicos sejam evitados garantindo assim a efetividade 
das normas Brasileiras como o art. 227 da Constituição Federal que garante prioridade 
absoluta a criança e ao adolescente. O princípio, para esse desenvolvimento é a 
afetividade, o qual, hoje é uma garantia constitucional. Quando o dever de cuidado 
não puder ser cumprido pelos pais da criança ou adolescente e esses forem recolhidos 
institucionalmente, surge a possibilidade, como forma de atenuar os traumas 
decorrentes da separação com a família natural, desse público infanto-juvenil ser 
atendido pela família acolhedora. O programa de acolhimento familiar prevê o 
acolhimento por tempo determinado e se apresenta como uma opção melhor que o 
encaminhamento para os abrigos. Será implementado pelos municípios, 
caracterizando-se como uma política pública social apta a promover a proteção da 
criança e do adolescente, garantindo-lhes o direito ao afeto, bem como a convivência 
familiar e, por consequência, a efetiva proteção de sua dignidade. Serão apresentados 
o tratamento normativo referente à família acolhedora, seus direitos e deveres, e ainda 
a efetividade dos programas de acolhimento familiar por meio de estratégias e ações 
governamentais. O objetivo precípuo da pesquisa é a explicação do instituto da família 
acolhedora, relacionando, de forma específica, com os princípios da dignidade da 
pessoa humana, da proteção integral e do melhor interesse da criança e do 
adolescente, apontando a atuação da família acolhedora como forma de efetivação 
do direito ao afeto. Para realização do trabalho foi utilizado o método 
predominantemente teórico e dedutivo, construído com consulta de obras, artigos de 
periódicos, e análise da legislação. 
 
Palavras-chave: Família acolhedora; Transtornos físicos e psíquicos; Afeto; 
Dignidade humana.
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ABSTRACT 
 

The present paper is about the project of the fostering family focused on the 
development of the child's early childhood, and on the development of the adolescent, 
so that physical and psychic disorders are avoided, thereby ensuring, the effectiveness 
of the Brazilian rules as Art. 227 of the Federal Constitution that guarantees absolute 
priority to children and adolescents. The principle for this development is the affection, 
which today is a constitutional guarantee. When the duty of care can not be fulfilled by 
the parents of the children or the adolescent and they are on the verge of being 
institutionalized, to reduce the trauma resulting from the natural family’s separation, 
these children might be attended by the fostering family. The foster care program hosts 
for a specified time and presents itself as a better option than the referral to shelters. 
It will be implemented by the municipalities, characterizing itself as a social public 
policy capable of promoting the protection of children and adolescents, assuring them 
the right to affection, as well as family coexistence and, consequently, the effective 
protection of their dignity. Normative treatment regarding the foster family will be 
exposed, such as their rights and duties, as well as the effectiveness of family care 
programs through governmental strategies and actions. The basic objective of the 
research is the explanation of the institute of the fostering family, specifically relating it 
to the principles of the dignity of the human person, of the integral protection and of 
the best interest of the child and the adolescent, pointing out the performance of the 
fostering family as a way to reach the right to affection. For the accomplishment of this 
paper predominantly theoretical and deductive method was used, alongside with 
consultation of scientific papers, articles of periodicals and analysis of the legislation. 
 
Key-words: Foster family; Physical and Psychological Disorders; Affection; Human 
dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda no primeiro capítulo a temática da família 

acolhedora, bem como a atuação do Estado para a proteção da criança e do 

adolescente, quando estes se encontram em uma situação de risco, tendo a 

necessidade de serem retirados do seio da sua família biológica. 

Muitas vezes, as crianças e adolescentes em situação de risco são 

encaminhados para um abrigo mantido pelo Estado, sendo que usualmente essa 

alternativa deixa de ser uma medida provisória, assim como o prevê o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, tornando-se permanente, o que pode ocasionar vários 

traumas e dificuldades no seu desenvolvimento. Esses problemas tendem a ser mais 

comuns nos abrigos estaduais, haja vista que nestes locais a criança e o adolescente 

não recebem a devida atenção em suas necessidades individuais, além da carência 

afetiva decorrente do tratamento coletivo dado a eles, e até mesmo as situações de 

abandono pela família natural, sem que haja a realização de visitas ou empenho em 

restabelecer as condições para receber a criança ou o adolescente de volta. 

Além do acolhimento institucional, há a possibilidade de crianças e 

adolescentes em situação de risco serem encaminhados para famílias acolhedoras, 

que se trata de um serviço implementado e implantado pelo município, e que tem por 

objetivo proteger integralmente a criança e o adolescente. Este projeto recebe amparo 

da Lei nº 8.069 /90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto no artigo 19, 

buscando garantir a sobrevivência, o desenvolvimento pessoal e social, a integridade 

física, psicológica e moral e, principalmente, a convivência familiar. 

No segundo capítulo será abordado que a elaboração desses projetos decorre 

da total proteção garantida às crianças e adolescentes, haja vista serem indivíduos 

em desenvolvimento físico e mental. Esta medida protetiva tem seu fundamento na 

Constituição Federal, a qual elenca, já em seu primeiro artigo, a dignidade da pessoa 

humana como um princípio soberano, apresentando o indivíduo acima das relações 

privadas, o que influencia todos os ramos do direito privado. 

Assim, as relações familiares devem ter como seu objetivo principal a 

dignidade dos seus membros, em consonância com o art. 226, parágrafo 7º da 

Constituição Federal, pelo qual o planejamento familiar deve ser baseado no princípio 

da dignidade humana e paterno o princípio norteador das relações familiares, será 

alcançada por meio do afeto, valor jurídico fundamental adquirido das relações 
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parentais. Nesse mesmo sentido, também o art. 227 da CF e o art. 4º do ECA 

determinam que a criança e o adolescente têm absoluta prioridade, quando se tratam 

dos direitos personalíssimos de cada um, à convivência familiar.  

Acerca do afeto, importante destacar que foi após a Segunda Guerra Mundial 

que novos princípios foram estabelecidos, e através do princípio da solidariedade da 

fraternidade o mundo passou a preocupar-se com outros valores. No Brasil, a 

Constituição Brasileira de 1988 não traz o afeto como princípio ou direito fundamental, 

porém, com um novo modo de agir que os tratados internacionais acabavam impondo 

caso ratificados, o afeto passou a ser um dos fundamentos mais importantes para a 

família moderna, sendo considerado o verdadeiro valor jurídico. Deixando para trás 

os anos em que o patrimonialismo predominou no direito das famílias.   

Ainda que não exista um consenso moral, o direito ao afeto se encontra 

amplamente difundido, tendo em conta a construção do homem em várias dimensões, 

dentre elas, a família, vida social e patrimonial. Essas dimensões estão estruturadas 

no afeto, sendo imprescindíveis para a formação da família, com respeito à autonomia 

de vontade dos membros que a compõe. 

Deste modo, a problemática enfrentada pelo trabalho é a falta de afeto 

vivenciada por crianças e adolescentes abrigados, sendo que a pesquisa se justifica 

na necessidade de apresentar e debater acerca do programa de acolhimento familiar 

como forma de atuação estatal a fim de garantir o afeto, a convivência familiar, ainda 

que temporária, bem como a dignidade das crianças e adolescentes que, por estarem 

em situação de risco, foram afastados da família natural. 

Nesse sentido, o presente estudo busca explicar o que vem a ser o instituto 

da família acolhedora e, de forma específica, conceituar o que é família acolhedora, 

relacionar o instituto com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção 

integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, apontando a relação entre 

a família acolhedora e o afeto. Demonstra ainda que a política pública de inclusão da 

criança em família acolhedora tende para o principal direito fundamental 

contemporâneo no Direito das Famílias, que é o afeto, essencialmente para o 

desenvolvimento físico e psíquico da criança em desenvolvimento. 

O presente estudo tem sua relevância porque a família é a base da sociedade, 

logo, a criança e o adolescente de hoje serão a família do amanhã, ou seja, perfaz-se 

um ciclo contínuo. Pois, como serão bons pais, se nunca souberam ou receberam 

esse tratamento e cresceram em abrigos? 
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A metodologia de exploração utilizada será a de revisão bibliográfica, a qual 

tem o objetivo de analisar o que já foi produzido e publicado. O método de abordagem 

empregado será o dedutivo, com enfoque a partir das normas constitucionais 

referentes à dignidade humana e aos direitos fundamentais, no âmbito do Direito de 

Família, além de verificar a aplicação das mesmas normas no contexto apresentado 

na sociedade, com a possibilidade de concluir o que seria melhor para solucionar a 

problematização apresentada no presente estudo.      
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2 O INSTITUTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

O serviço de acolhimento pelas famílias acolhedoras deve ser organizado 

seguindo os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

principalmente no que se refere à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento 

e a restituição à família de origem, nuclear ou extensa, bem como a manutenção da 

convivência e do vínculo entre os grupos de irmãos. 

Durante o período de acolhimento deve haver conexão com a Justiça da 

Infância e da Juventude e a rede de serviços, sendo este um serviço de acolhimento 

provisório, pois assim que uma solução for encontrada, a criança ou adolescente 

voltará a morar com a família, ou, após serem inexitosas as diligências para o retorno 

ao convívio familiar, será encaminhada à adoção. 

Por um período determinado, a família acolhe essa criança/adolescente em 

sua casa, uma vez que este está sofrendo algum tipo de violência no seio de sua 

própria família. Isto não significa que a criança vai passar a ser filho da família 

acolhedora, mas sim que vai receber afeto e ter convivência com esta outra família 

até que possa ser reintegrado à sua família de origem, ou, em alguns casos, ser 

encaminhado para a adoção.1 

O processo de reintegração familiar deve ser o objetivo do trabalho 

profissional desde a entrada da criança e do adolescente no serviço. No primeiro 

contato com a família de origem, deve-se ter em mente o conhecimento de sua rede 

pessoal e de serviços.2 

 

Essa rede pessoal supõe relações de vínculos afetivos preexistentes 
ao acolhimento, quer seja com a família de origem, quer seja com a 
família ampliada, podendo ser incluídos aqui: padrinhos, tios, avós, 
primos, entre outros, que exerçam relação de afinidade, cuidado e 
proteção significativos à criança e ao adolescente. Essa rede precisa 
ser priorizada pelos serviços de acolhimento tanto no seu decorrer 
quanto na efetivação do retorno da criança e do adolescente ao meio 
de origem.3 

 

                                            
1  REZENDE, Propercio Antonio de. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Acolhimento 

Familiar. ECA na Escola. Prómenino. Fundação Telefonica. Disponível em: 
<http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/download/O_ECA_e_o_acolhimento_familiar.pdf.>. 
Acesso em: 09 nov. 2018. 

2  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 
acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p.113. 

3  Ibid., loc. cit. 
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A modalidade de acolhimento institucional, como modalidade de família, está 

expressamente prevista no artigo 90 do ECA, e não se confunde com a família 

substituta, e também não se enquadra como abrigo.4 

A família acolhedora tem como público alvo crianças e adolescentes de 0 a 

18 anos, que estão sob medida protetiva e, de forma mais específica, é direcionado 

para aqueles em que a avaliação técnica do programa e dos serviços da rede de 

atendimento indique a possibilidade de voltarem para o seio de sua família de origem, 

ampliada ou extensa, exceto nos casos de emergência onde não existem opções de 

alternativas de acolhimento e proteção.5 

A medida de proteção de inclusão de crianças pequenas que convivem com 

situações de violação de direitos no acolhimento familiar tem mostrado resultados 

positivos, visto que a família acolhedora é capaz de proporcionar o suporte adequado 

às suas especificidades.6 

 

No Brasil, a Política Nacional de Assistência Social (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2004), proposta pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e aprovada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), prevê modalidades 
de atendimento assistencial destinadas a atender famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, sendo que os 
programas de acolhimento familiar aparecem como serviços de 
proteção social especial de alta complexidade, por garantirem 
proteção integral (moradia, alimentação, higienização e trabalho 
protegido) aos seus usuários. A proteção social especial prioriza novas 
modalidades de atendimento, visando à reestruturação de serviços de 
abrigamento. 
Também o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(2006) – elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(SEDH), Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) e Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 
aparece como uma estratégia para assegurar esse direito previsto por 
lei, propondo o acolhimento familiar como uma das ações de proteção 
à infância e juventude a ser implantada em conjunto com o 
reordenamento do acolhimento institucional, que deve se adequar ao 
ECA.7. 

                                            
4  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018.  

5  Ibid. 
6  Ibid. 
7  MARTINS, Lara Barros Martins; COSTA, Nina Rosa do Amaral; ROSSETTI-FERREIRA, Maria 

Clotilde Rossetti-Ferreira. Acolhimento familiar: caracterização de um programa. Paidéia, Ribeirão 
Preto, v. 20, n. 47, p. 359-370, set-dez. 2010, Disponível em: 
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Da realização conjunta do Plano Individual de Atendimento (PIA8) – em que a 

família e as crianças e adolescentes devem estar envolvidos, respeitando o grau de 

entendimento de cada um, é construído o percurso pela qual será possível trabalhar 

de maneira compartilhada a reintegração familiar.9 

Esse trabalho deve ser realizado no sentido de fortalecer suas relações como 

a rede pessoal, bem como ampliar suas possibilidades de acesso aos serviços. Por 

essa última perspectiva, os serviços mais indicados são aqueles que desenvolvem 

trabalhos de orientação social e psicológica, de forma individual ou a partir de grupos 

familiares, e aqueles que lhes possibilitem uma base econômica e de recursos 

específicos para que as famílias possam receber os filhos de volta. Os 

encaminhamentos a esses serviços deverão ser feitos sempre com uma perspectiva 

de corresponsabilização entre instituições, no sentido de que esses contatos 

representem modos de estabelecer pontes para um trabalho em rede. Durante todo o 

processo de atendimento, é imprescindível realizar ações voltadas à manutenção dos 

vínculos familiares.10 

Cada família acolhedora poderá abrigar apenas uma criança ou adolescente 

por vez, salvo quando se tratar de irmãos, situação em que será permitido ampliar o 

número de abrigados. Necessário destacar que, nesse sentido, em se tratando de 

grupo de irmãos, o acolhimento familiar deverá ser precedido de avaliação técnica 

para analisar a viabilidade da aplicação da medida no caso concreto. A equipe técnica 

                                            
<http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/6596/art_MARTINS_Acolhimento_familiar_car
acterizacao_de_um_programa_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 10 nov. 2018, p. 
361. 

8  O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento que norteia as ações a serem realizadas 
para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e comunitária e a autonomia de crianças, 
adolescentes afastados dos cuidados parentais e sob proteção de serviços de acolhimento. É uma 
estratégia de planejamento que, a partir do estudo aprofundado de cada caso, compreende a 
singularidade dos sujeitos e organiza as ações e atividades a serem desenvolvidas com a 
criança/adolescente e sua família durante o período de acolhimento. Ao contextualizar e considerar 
a história de vida da criança ou adolescente acolhido o PIA examina as razões pelas quais a medida 
de proteção de acolhimento foi indicada para aquele caso e como ela poderá ser efetiva para 
resgatar os direitos violados, proporcionar superação e desenvolvimento integral e preparar a 
reinserção familiar e comunitária. (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 
Orientações para elaboração do plano individual de atendimento às crianças e adolescentes 
em situação de acolhimento. Brasília, abr. 2017. Disponível em: 
<https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/consulta_publica/MODELO_PIA_
MDSA.pdf> Acesso em: 01 nov. 2018, p. 5).  

9  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 
acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p.113. 

10  Ibid., loc. cit. 
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do programa, analisada a disponibilidade da família acolhedora, deverá indicar qual 

decisão deverá ser tomada.11 

Na atenção à família de origem, desde os primeiros momentos da acolhida, o 

serviço deve ter o cuidado de preservar e estimular o papel ativo da família na tomada 

de decisões necessárias. Deve, ainda, oportunizar a reflexão no sentido da 

apropriação, caso necessário, de novos modelos de relacionamento familiar.12 

Nesse movimento, a ação do profissional tem como ponto de partida a tutela 

e, como meta, o alcance da autonomia da família, assumindo como diretriz a 

convicção de que a família é competente para, superando suas dificuldades, oferecer 

à prole os cuidados de que necessita.13 

Compete à equipe técnica do Serviço de Acolhimento selecionar as famílias 

acolhedoras, dando-lhes capacitação e acompanhamento para que possam receber 

as crianças ou adolescentes que se encontrarem sobre medida de proteção 

determinada pela autoridade competente. Será a equipe técnica a responsável por 

indicar e encaminhar o infante à família disponível e em condições de acolhê-lo.14 

 

No desenvolvimento dessa ação, a equipe profissional deve assumir 
a função de estar “junto” das famílias, desenvolvendo uma relação na 
qual elas a identificam como referência. Nesse processo, o profissional 
exerce um papel de mediador das políticas e dos serviços e, quando 
necessário de acompanhante nos seus primeiros contatos. Esse tipo 
de trabalho (tutela inicial) é considerado necessário principalmente 
quando se trata de situações atendidas por serviço de alta 
complexidade – no caso, nas medidas protetivas de acolhimento -, no 
qual devem ser levados em consideração os tempos preestabelecidos 
pela legislação vigente.15 

 

Para que os propósitos da família acolhedora sejam atendidos, esta deve 

atuar de forma voluntária, sem remuneração pelos serviços prestados. Todavia, 

deverá ser fornecido um auxílio material para aquisição de alimentos, vestimentas, 

material escolar, remédios, entre outros. Frisa-se que o subsídio financeiro não deverá 

                                            
11  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

12  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 
acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p.114. 

13  Ibid., loc. cit. 
14  BRASIL, op. cit. 
15  VALENTE, op. cit., loc. cit. 
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ter caráter remuneratório, devendo exclusivamente ser utilizado para suprir as 

despesas que forem geradas pela criança ou adolescente acolhido.16 

Sob o aspecto jurídico, o acolhimento familiar deve ser concretizado por meio 

de um termo de guarda provisória, solicitado pelo serviço de acolhimento e emitido 

pela autoridade judiciária à família previamente cadastrada. A guarda será deferida 

para a família indicada pelo serviço e terá o caráter provisório, de modo que a 

manutenção do acolhimento deve estar vinculada à permanência da família 

acolhedora no serviço. O termo de guarda deve ser expedido imediatamente à 

aplicação da medida de proteção e início do acolhimento. 

Sabe-se que muitas dessas famílias estão submersas em uma problemática 

difícil, cuja solução implica um lento processo de atendimento e sobre a qual deve ser 

realizado um trabalho que vise superar a real problemática e não apenas as 

manifestações. No entanto, não se pode perder de vista que a legislação nacional 

limita em dois anos o período de atendimento, havendo uma ressalva de que ele pode 

ser prorrogado, se existir parecer técnico fundamentado. Em função disso, o trabalho 

deve ocorrer observando o tempo necessário para que os familiares da 

criança/adolescente reconstruam seus modos de relação, superando os motivos que 

tornaram necessário o acolhimento.17 

  

Desconhecer ou minimizar essa etapa de aproximação com a família 
provocará consequências negativas no trabalho a ser realizado. O 
sofrimento causado pelo afastamento involuntário de um pode levar 
uma família a um empobrecimento afetivo, encadeando um 
despojamento de sua responsabilidade, que poderá reforçar ainda 
mais uma possível estigmatização primaria e produzir atitudes de 
revolta em relação ao acolhimento.18 

 

Para evitar ou diminuir o sofrimento decorrente dessa separação, o 

profissional precisa, de início, assumir uma atitude imediata de acolhida, sem 

prejulgamentos, de escuta e de aceitação dos familiares como pessoas, sujeitos de 

direitos, que vivem um momento de angústias e separação. Nesse sentido, deve-se 

buscar sempre que a família conheça os motivos que levaram à aplicação de uma 

                                            
16  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

17  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 
acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 114. 

18  Ibid., p. 115. 
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medida de acolhimento de seus filhos, e seja convidada a participar do processo de 

atenção à criança/adolescente, compreendendo as razões da medida protetiva e 

assumindo, junto com os profissionais, a responsabilidade de garantir-lhes os 

aspectos dos direitos que estavam sendo negados. A compreensão da medida 

protetiva é aspecto fundamental e contributivo para a adaptação da criança ao serviço, 

fornecendo as informações necessárias sobre as necessidades, os hábitos e os 

costumes dos filhos.19 

Os deveres da família social ou acolhedora são os de manter o vínculo e a 

convivência familiar, especialmente com os irmãos, na hipótese de o acolhimento ter 

sido por famílias diferentes.20 

A família acolhedora será responsável pelas atividades cotidianas da criança, 

como por exemplo, levá-la à escola, acompanhá-las nos atendimentos de saúde, o 

qual deverá ser realizado, preferencialmente, nas redes públicas, sendo 

responsabilidade da equipe técnica prestar todo auxílio necessário. 

O processo de seleção das famílias acolhedoras é bastante criterioso, isto 

porque a escolha deve ser adequada à necessidade da criança ou do adolescente; a 

família acolhedora deverá ter o perfil adaptado ao desenvolvimento das funções que 

lhe serão atribuídas, tudo conforme as peculiaridades do caso concreto.21 

Para que os objetivos e requisitos do acolhimento sejam cumpridos, deve 

haver uma ampla divulgação do programa, que precisará ser realizada em conjunto 

ao órgão do governo municipal, deixando claro o desígnio desta modalidade de 

colocação em família substituta, a fim de não se confundir com a adoção. As 

informações acerca da finalidade do acolhimento, o perfil dos usuários e os critérios 

para inclusão no programa devem ser claras e precisas. A divulgação do programa de 

acolhimento familiar envolve ainda a sensibilização de outros atores do Sistema de 

Garantias de Direitos, com os quais deverá ser estabelecida uma parceria para 

realização dos trabalhos.22 

Cabe aos profissionais manter a família informada sobre as rotinas do filho, 

as relações, o desenvolvimento escolar, físico e emocional. Ao mesmo tempo, o 

                                            
19  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 115. 
20  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

21  Ibid. 
22  Ibid. 
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profissional deve argumentar com ela a prevalência da família de origem nas decisões 

sobre o futuro da criança/adolescente e a importância da efetivação de contatos 

permanentes com ele, tendo em vista a manutenção e mesmo o fortalecimento de 

seus vínculos. Esses cuidados concorrerão para que ela própria sinta a sua presença 

como importante nesse processo.23 

 

A rotina para as visitas de manutenção/criação de vínculos é, portanto, 
imprescindível, pois sua continuidade contribui para o estabelecimento 
da confiança e também para a construção de vínculos entre as famílias 
e os profissionais do serviço. Nessas visitas de rotina devem-se, 
ainda, incluir as várias pessoas consideradas pela criança e pela 
família como significativas, de forma que possam participar também 
das relações estabelecidas e, de alguma forma, contribuir para a 
construção de uma rede de apoio necessária à reintegração da 
criança/adolescente à família e à comunidade. 
Na elaboração de convites para visitas devem também ser envolvidas 
as crianças e os adolescentes acolhidos. Essas visitas podem ocorrer 
não só no espaço físico do serviço, mas também nas residências das 
famílias de origem ou extensa. Podem ocorrer ainda em espaços 
públicos – sempre dependendo dos momentos próprios de cada 
situação e das características familiares, territoriais e institucionais. 
Essas visitas devem seguir uma rotina preestabelecida (ou 
restabelecida) no Plano Individual de Atendimento (PIA).24 

 

Para participação ou inclusão no programa de acolhimento, a família deverá 

preencher uma ficha de cadastro para formalizar sua inscrição no serviço, informando 

os documentos necessários, as informações sobre a família e o perfil da criança ou 

adolescente a ser acolhido de acordo com o qual a família se julga capaz de acolher. 

Esta documentação deverá ser encaminhada pela coordenação do Serviço à Justiça 

da Infância e Juventude, para a emissão do termo de guarda e responsabilidade 

quando ocorrer, de fato, o acolhimento pela família cadastrada.25 

Ainda, deverá ser feita uma acolhida e uma avaliação inicial dos inscritos no 

programa. Esta avaliação será feita pela equipe técnica multidisciplinar, que deverá 

estar disposta a fornecer todas as informações necessárias às famílias, evitando-se, 

dessa forma, a ocorrência de qualquer equívoco, especialmente no que se refere à 

                                            
23  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p.115. 
24  Ibid., p. 115-116. 
25  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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adoção. A equipe técnica deverá ser clara e objetiva, abstendo-se, inclusive, do 

envolvimento emocional das pretensas famílias acolhedoras.26 

Nesta etapa também deverá ser avaliado se as famílias correspondem aos 

critérios mínimos exigidos, como disponibilidade, concordância de todos os membros, 

bem como que participem dos encontros de capacitação e de seleção.27 

Também será necessária uma avaliação documental para o cadastramento 

da família, sendo exigida a apresentação dos documentos pessoais, como RG e CPF, 

comprovante de residência, comprovante de rendimentos, certidão negativa de 

antecedentes criminais, atestado de saúde física e mental. Todos os integrantes do 

núcleo familiar que forem maiores de idade deverão apresentar a documentação 

exigida. Destaca-se que a pessoa responsável pela criança ou adolescente não 

poderá ter nenhum problema em sua documentação.28 

A seleção da família acolhedora será precedida de avaliação subjetiva, 

realizada por meio de estudo psicossocial, o qual indicará se a família está apta ou 

não a participar do programa. Durante o processo de avaliação serão realizadas 

entrevistas individuais e coletivas, bem como dinâmicas em grupos e visitas ao 

domicílio. A metodologia utilizada pela equipe técnica deve privilegiar a coparticipação 

das famílias, promovendo a autoavaliação dos participantes. Todos os membros da 

família deverão participar deste processo. Não obstante, todos devem estar de acordo 

com o programa.29 

Para seleção das famílias algumas características deverão ser observadas, 

dentre as quais estão a disponibilidade afetiva e emocional, o padrão saudável das 

relações de apego e desapego, as relações familiares e comunitárias, a rotina familiar, 

o não envolvimento de nenhum membro da família com dependência química, o 

espaço e as condições gerais da residência, a motivação para a função, a aptidão 

para o cuidado com crianças e adolescentes, a capacidade de lidar com separação, a 

flexibilidade, tolerância, pró-atividade, capacidade de escuta, a estabilidade 

                                            
26  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018.  

27  Ibid. 
28  Ibid. 
29  Ibid. 
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emocional, bem como a capacidade de pedir ajuda e de colaborar com a equipe 

técnica.30 

O estudo psicossocial realizado pela equipe técnica indicará qual o perfil da 

criança ou do adolescente que a família está habilitada a acolher. O mais importante 

nesta fase é ouvir o que a família tem a dizer, mesmo que a avaliação possa ser 

modificada.31 

Entendendo que o trabalho não ocorre de modo predeterminado, mas a partir 

de necessidades expressas em cada caso, é cada situação peculiar que irá determinar 

qual a rede a ser criada para o desenvolvimento de cada PIA. Isso não significa que 

não haja acordos institucionais que antecipem as necessidades específicas com o 

estabelecimento de fluxos e protocolos de gestão, como os de educação e saúde, 

mas sim que o estabelecimento da rede é particularizado para cada caso. Nos acordos 

referidos de criança/adolescente atendidos em serviços especializados, essa garantia 

é essencial para a consolidação do trabalho social.32 

Após a seleção das famílias, estas devem participar de um processo de 

capacitação, realizados por meio de oficinas e seminários conduzidos pelos 

profissionais da equipe do serviço de acolhimento e por especialistas convidados, os 

quais poderão demonstrar experiências de famílias acolhedoras que já trabalharam 

com o projeto e tiveram resultados positivos, com o retorno dos infantes ao lar de sua 

família natural, após o período de acolhimento.33 

Os parceiros são incluídos no sistema de proteção social de determinada 

família, o que significa disponibilidade de troca permanente de reflexões e de 

informações entre as equipes de referência, as quais estarão sempre abertas para a 

saída e a entrada de novos parceiros, conforme as necessidades da família, ou, 

eventualmente, por sugestão dos profissionais. Nessa rede de instituições, onde 

diferentes tipos de responsabilidade são compartilhados, as ações são conjugadas.34 

A Justiça da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, a Equipe de 

Supervisão e apoio aos Serviços de Acolhimento e demais membros integrantes do 

                                            
30  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

31  Ibid.  
32  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 116. 
33  BRASIL, op. cit. 
34  VALENTE, op. cit., p. 116. 
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programa de acolhimento deverão desenvolver um processo de acompanhamento, 

tanto da criança a ser acolhida, como da pretensa família acolhedora. Assim, antes 

da inclusão do infante no programa de acolhimento, os membros do Poder Judiciário 

que acompanham o caso, juntamente com a equipe técnica, deverá discutir qual a 

melhor opção para o caso concreto e se o acolhimento familiar é realmente a melhor 

saída. Não basta incluir a criança ou adolescente no programa. O objetivo é dar 

continuidade ao atendimento tanto da criança e do adolescente como também de sua 

família.35 

O acompanhamento é fundamental e deverá ser feito desde o momento em 

que a criança ou adolescente for encaminhado para o serviço, desenvolvendo-se uma 

preparação e acompanhamento psicossocial da criança ou adolescente, da família 

acolhedora e da família de origem.36 

No decorrer de todo atendimento dado àquela família, desde a entrada da 

criança ou do adolescente no serviço, devem ser mantidas reuniões e discussões 

periódicas da rede. Devem ser solicitados pareceres aos parceiros, os quais serão 

anexados aos pareceres do serviço para composição dos relatórios de 

acompanhamento de situações específicas, e assim serem entregues à VIJ no prazo 

estabelecido no ECA, como documento integrante do processo judicial.37 

O acolhimento e amparo serão por meio de ações específicas com a criança 

e com o adolescente, mormente no que diz respeito à preparação da 

criança/adolescente para a entrada no programa, o estabelecimento de vínculos de 

confiança, com explicações da real situação e esclarecimentos quanto ao acolhimento 

familiar – essa ação deve ser partilhada com o órgão que encaminhou a criança ou 

adolescente; deverá ser promovida a aproximação supervisionada entre a 

criança/adolescente e a família acolhedora e, no decorrer do acolhimento, a escuta 

individual da criança/adolescente, focando a adaptação desta à família acolhedora. 

Essas ações específicas envolvem também o acompanhamento do desempenho 

escolar da criança e sua condição de saúde. Deverão ainda ser viabilizados encontros 

                                            
35  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

36  Ibid. 
37  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 116. 
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semanais entre a família natural e a criança/adolescente, os quais serão 

acompanhados pela equipe técnica.38 

As ações específicas com a família acolhedora dizem respeito à preparação 

da família para recepção da criança/adolescentes, inclusive com informações da 

situação social e jurídica do caso e, quando possível, previsão inicial do tempo de 

acolhimento. Em todo momento deverá ser estimulada a aproximação supervisionada 

entre a criança/adolescente e a família acolhedora, devendo ser elaborado, para tanto, 

um plano de acompanhamento da família acolhedora, em conformidade com as 

necessidades do acolhimento de cada criança/adolescente, respeitando-se as 

características individuais de cada família e de cada acolhido.39 

O acompanhamento da família acolhedora engloba entrevistas e visitas 

domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, devendo ser 

realizado com frequência mínima quinzenal ou de acordo com as necessidades do 

caso específico. É importante que seja construído um espaço para troca de 

experiências entre as famílias acolhedoras, como por exemplo, grupos de apoio e de 

escuta mútua.40 

Todos os profissionais implicados no processo de acompanhamento familiar 

devem compor o parecer técnico que dará suporte à indicação de reintegração ou 

destituição do poder familiar. O profissional comprometido jamais deve emitir um 

parecer sozinho de adolescente sob a sua responsabilidade; a documentação deve 

ser o resultante da corresponsabilização da rede de proteção social.41 

A família de origem também receberá um acompanhamento especial. Não 

havendo restrições judiciais, será mantido contato com a família natural a fim de 

prestar esclarecimentos sobre o que é o acolhimento familiar, seus termos e regas, 

assim como para convidá-la a participar do processo de adaptação da 

criança/adolescente na família acolhedora, fornecendo informações sobre seus 

                                            
38  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
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39  Ibid. 
40  Ibid. 
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hábitos e costumes. Sempre que possível, deverá ser promovido encontros com a 

família de origem e o filho(a).42 

O acompanhamento da família de origem será feito por meio de entrevistas e 

visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para 

superação das vulnerabilidades da família. Assim como deverá ocorrer com a família 

acolhedora, também deverão ser criados espaços para a troca de experiências entre 

as famílias que tiveram seus filhos acolhidos.43 

A equipe técnica integrante do programa de acolhimento deverá, com a 

participação da família de origem e os demais integrantes da rede proteção, construir 

um plano de acompanhamento da família de origem, nuclear ou extensa, que objetive 

a superação dos motivos que culminaram no afastamento da criança/adolescente e 

consequente reintegração familiar. Deverá providenciar também encaminhamentos 

jurídico-administrativos junto à rede de educação e saúde e outros que se fizerem 

necessários, bem como possibilitar situações de escuta individual ao longo de todo o 

período de acolhimento, de qualquer dos envolvidos, seja da família de origem, da 

família acolhedora e do acolhido.44 

Essa corresponsabilização estabelecida e expressa em documentos é muito 

importante, principalmente por ocasião da reintegração familiar, uma vez que cada 

parceiro relata a evolução da família na especificidade de seu trabalho. Esses relatos 

oferecerão um quadro mais completo das possibilidades, das dificuldades ainda a 

serem enfrentadas e dos compromissos institucionais necessários para a articulação 

do retorno da criança/adolescente ao meio familiar, uma vez que serão esses mesmos 

serviços que acompanharão o cotidiano da família no território.45 

O trabalho em rede precisa ser realizado pela perspectiva de um sistema de 

proteção: a criança não volta apenas a família, volta para um sistema no qual não 

apenas ela, mas também a família, devem ser acolhidas.46 

O desligamento da criança ou adolescente do programa de acolhimento 

familiar deve ser analisado pela equipe multidisciplinar integrante do serviço, em 
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diálogo com a Justiça da Infância e Juventude, com o Ministério Público, o Conselho 

Tutelar e toda a rede envolvida. Somente após a análise da situação da criança e da 

família natural, com a efetiva possibilidade de retorno da criança ao seio de sua família 

de origem, nuclear ou extensa, é que ocorrerá o desligamento. Não sendo possível o 

retorno à família natural, deverão ser consideradas as possibilidades e necessidades 

de encaminhamento do infante para outro espaço de proteção ou o encaminhamento 

para a adoção.47 

O desligamento deverá ser precedido de preparação e apoio específico da 

equipe técnica, que deverá desenvolver ações específicas, dentre elas, a escuta 

individual e apoio emocional à criança/adolescente, com foco no retorno à família de 

origem e separação da família acolhedora. Deverão ser intensificados e ampliados, 

de forma progressiva, os encontros entre a criança/adolescente acolhido e sua família, 

que gradativamente deixarão de ser acompanhados pela equipe, a permanência com 

a família nos finais de semana e, por fim, o retorno definitivo.48 

A família de origem continuará recebendo acompanhamento da equipe 

técnica após a reintegração da criança/adolescente, por um período mínimo de seis 

meses, de forma a lhe dar suporte para o cumprimento das funções de cuidado e 

proteção, buscando sua autonomia e visando evitar a reincidência do acolhimento. 

Esse acompanhamento será feito conforme a estrutura local, podendo ser realizado 

pela equipe técnica do serviço de famílias acolhedoras que acompanhou o 

acolhimento ou por outro serviço socioassistencial, como o CRAS ou CREAS, em 

articulação com a rede local.49 

 

A reintegração familiar e comunitária é um processo de construção 
permanente, acompanhado pela rede de serviços, e no qual tanto os 
indivíduos quanto o coletivo familiar desenvolvem um intercâmbio 
dinâmico com a comunidade. Esse intercambio é estimulador da 
potencialização dos recursos de cada um: cada membro se enriquece 
através das múltiplas relações que desenvolve. Esse real 
protagonismo favorece a visualização dos próprios recursos, a 
valorização dos saberes populares e a tomada de consciência dos 
ganhos obtidos através dessa participação.50 
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A família acolhedora também deverá ser acompanhada quando do 

desacolhimento: deverá ser orientada a intensificar a preparação da 

criança/adolescente para o retorno à família de origem; participar de encontros com 

entrevistas individuais ou com o grupo familiar com foco na saída da 

criança/adolescente e na experiência de separação, com o oferecimento de apoio 

psicossocial após a saída do acolhido, bem como a manutenção das atividades em 

grupo com outras famílias acolhedoras e do contato regular com a equipe técnica.51 

A família acolhedora deverá ser estimulada e orientada a manter vínculos com 

a criança/adolescente e sua família após a reintegração familiar, o que também amplia 

a proteção da criança/adolescente anteriormente acolhido. Nesse sentido, deve ser 

destacado que o desejo dos envolvidos deverão ser respeitados, além de serem 

consideradas as características de cada caso, avaliando-se a pertinência ou não da 

manutenção desse contato.52 

 

Uma vez efetivada a reintegração familiar, o foco do trabalho da 
proteção social especial de alta complexidade é deslocado, entrando 
em cena os serviços que passarão a participar de forma mais próxima 
do cotidiano familiar. Em um primeiro momento, pode ser que a 
proteção especial ainda se faça necessária e, para isso, os serviços 
de média complexidade e os demais serviços que compõem cada 
plano familiar deverão ainda permanecer até que a situação se 
apresente estável. É então que a proteção básica passa a ser o locus 
privilegiado das ações no território.53  

 

Nos casos em que forem esgotadas as possibilidades de reintegração familiar 

e a criança ou o adolescente for encaminhado para a adoção, a família acolhedora 

deverá contribuir para essa transição e, em conjunto com a equipe técnica do serviço, 

preparar a criança para colocação em uma família substituta de forma definitiva.  54 

Seja para o retorno à família natural ou para a adoção, o desligamento do 

programa de acolhimento familiar deve ocorrer mediante conhecimento e autorização 
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da Justiça da Infância e Juventude, que deverá estar devidamente informada das 

ações do serviço e atuar com conjunto com estas. 

A concretização, dos direitos sociais está totalmente relacionada com a 

transformação do universo jurídico, do século XX, o qual ocorreu quando as 

“Constituições ultrapassaram os limites da estruturação do poder e das liberdades 

públicas, e passaram a tratar dos direitos fundamentais em sentido amplo, dispondo 

especificamente sobre os direitos sociais”.55 

Os direitos sociais mais comuns do século XX, constantes inicialmente das 

Constituições Mexicana, de 1917, e a de Weimar, de 1919, tinham como objetivo 

assegurar que toda pessoa gozasse dos direitos individuais de primeira geração. 

Os direitos de primeira geração estão protegidos pelos direitos sociais, ou 

direitos de segunda geração, e englobam os direitos econômicos, sociais e culturais, 

os quais foram elaborados para proteger e garantir o direito individual da primeira 

geração.56 

Os direitos de terceira geração protegem o direito ao meio ambiente 

equilibrado, à biodiversidade e o direito ao desenvolvimento. Como consequência 

dessa proteção, o direito da dignidade da pessoa humana vai se dilatando e 

agregando cada vez mais direitos ao rol dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo 

em que os meios de opressão dobraram tanto pelo estado quanto pela economia.57 

Conforme entendimento da melhor doutrina, “os direitos sociais representam 

uma mudança no paradigma no fenômeno do direito, a modificar a postura 

abstencionista do Estado para o enfoque prestacional, característico das obrigações 

de fazer, que surgem com os direitos sociais”.58 

Deve ser assegurado o mínimo para que o ser humano desenvolva o seu 

potencial máximo, desta forma o Estado deve fornecer as condições mínimas para 

que o direito fundamental seja atingido e assim a pessoa possa realizar na sociedade 

o seu papel de cidadão.59 O Estado irá fornecer essas condições por meio de políticas 

públicas. 
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Interpretam-se Políticas Públicas como programas de ação governamental, 

onde, para a sua formação deve haver um elemento processual estruturante,60 “é o 

programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 

processos juridicamente regulados”.61 

Para Dye a relação entre políticas públicas e instituições governamentais é 

muito íntima, sendo que uma política se transforma em política pública antes que seja 

implementada e cumprida por alguma instituição governamental.62 

Bucci descreve que: 

 

Quanto mais se conhece o objeto da política pública, maior é a 
possibilidade de efetividade de um programa de ação governamental; 
a eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente do 
grau de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos. 
Isto é verdadeiro especialmente no campo dos direitos sociais, como 
saúde, educação e previdência, em que as prestações do Estado 
resultam da operação de um sistema extremamente complexo de 
estruturas organizacionais, recursos financeiros, figuras jurídicas, cuja 
apreensão é a chave de uma política pública efetiva e bem-sucedida.63  

 

A autora enfatiza que a estrutura financeira das políticas públicas envolve um 

plano, planejamento e orçamento, revelando proximidade entre as noções de políticas 

públicas e a de plano. Segundo Bucci: 

 

Ainda que a política possa consistir num programa de ação 
governamental que não se exprima, necessariamente no instrumento 
jurídico do plano, que podem ter caráter geral, como o Plano Nacional 
de Desenvolvimento, regional, ou ainda setorial, quando se trata, por 
exemplo, do Plano Nacional de Saúde, do Plano de Educação etc. 
Nesses casos, o instrumento normativo do plano é a lei, na qual se 
estabelecem os objetivos da política, os instrumentos institucionais de 
sua realização e outras condições de implementação.64 

 

Estabelecendo um elo entre as políticas públicas e o direito de família, 

importante considerar as noções de Gagliano e Pamplona Filho, para quem o direito 

de família se divide em direito público, destinado a disciplinar os interesses gerais da 
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coletividade, e direito privado, caracterizado pelo conjunto de preceitos reguladores 

das relações dos indivíduos entre si. O direito público, nesse sentido, diz respeito à 

sociedade política, estruturando a organização e serviços na tutela dos direitos 

individuais e repressão dos delitos.65 

A família merece especial atenção do Estado, mormente na implementação 

de políticas públicas. Tanto o é que, como núcleo natural e fundamental da sociedade, 

tem direito à proteção da sociedade e do Estado, sendo protegida pela Constituição 

Federal, de forma expressa no artigo 226, o qual lhe atribui uma dignidade 

especialmente social. Assim, é dever do ordenamento jurídico responder as legítimas 

necessidades dos sujeitos de direito, justificando a ação estatal no domínio privado 

somente em virtude dessa integral realização protetiva.66  

O programa de acolhimento familiar deve ser implementado de forma eficiente 

a fim de dar materialidade e concretude ao direito ao afeto. Não basta a mera previsão 

legal, é necessária uma ação eficiente por meio do Estado para que as famílias 

acolhedoras possam desenvolver suas funções com excelência, primando, sobretudo, 

pela dignidade e o melhor interesse da criança ou adolescente acolhido. Nesse 

sentido, é fundamental que haja a instituição de políticas públicas sociais voltadas 

para a proteção dos direitos dos destinatários deste acolhimento familiar.67 

Para Barros, o direito da família está amparado pelo direito à liberdade, à 

dignidade, à fraternidade e à solidariedade humanas, à segurança social e à felicidade 

pessoal, bem como outros direitos humanos fundamentais. Esses direitos 

fundamentam e dão direito ao recinto familiar, o lar, o qual, com a existência de afeto, 

poderá amparar seus membros.68 

Nas palavras do autor: 

 

Da família, o lar é o teto, cuja a base é o afeto. O lar sem o afeto 
desmorona e nele a família se decompõe. Por isso, o direito ao afeto 
constitui – na escala da fundamentalidade – o primeiro dos direitos 
humanos operacionais da família seguidos pelo direito ao lar, cuja 
essência é o afeto. Assim, mesmo sendo subsidiários do direito à 
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família, o direito ao afeto e o direito ao lar são fundamentais quanto 
ele para os demais direitos operacionais da família.69  

 

Com a nova constituição sobre os direitos de família, houve um significativo 

declínio da autoridade paterna, sendo consequência do fim da ideologia patriarcal. 

É cediço que, se os pais fossem mais presentes na vida de seus filhos, não 

existiriam tantas crianças com sintomas evidentes da destruição familiar. Seria muito 

fácil pensar que a culpa é apenas do “descaso do Estado e de uma economia 

perversa”, que esses sintomas sociais que o dia-a-dia nos apresenta: 

 

O que empurra um sujeito da favela para a marginalidade e o faz pôr 
fogo em um ônibus, é o mesmo "desejo desencaminhado" que faz 
adolescentes de classe média, ou rica, atearem fogo em um índio 
dormindo em um ponto de ônibus, como aconteceu há poucos anos 
na capital federal. É muito mais cômodo para todos nós, inseridos 
neste contexto histórico do declínio do patriarcalismo e da sociedade 
do consumo, explicar e entender, pela teoria econômica como se 
fabricam os "Fernandinhos beira-mar" e o porquê de tantas crianças 
abandonadas, criminalidade juvenil e de tanta "drogadição". 
Poderíamos também enveredar até mesmo em uma visão moralista e 
pensar que todos esses sinais de violência começaram após 1977, 
com o divórcio no Brasil, e consequentemente um aumento crescente 
de separação de casais e de novas formas de constituição de 
famílias.70 

 

Nas lições do autor, se um pai ou uma mãe não quiserem dar atenção, carinho 

e afeto a seus filhos, ninguém pode obrigá-los a fazer, mas a sociedade cumpre o 

papel solitário de lhes dizer, de alguma forma, que tal conduta não é acertada, bem 

como que diante de tal situação pode estar sendo agravada a necessidade de afeto 

da criança ou adolescente abandonados afetivamente, comprometendo-lhes a 

formação e o caráter.71 
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Atualmente, os direitos à proteção integral da criança e do idoso não são 

exclusivos do direito de família, sendo que tais direitos pertencentes a esses grupos 

são constitucionalmente oponíveis à família, nos termos do artigo 227 e 230.72 

A falta de proteção à criança e ao adolescente, notadamente no que se refere 

à ausência de afeto, produz uma carência que restringe a habilidade das famílias e 

comunidades em cuidar de suas crianças. Da mesma forma é a violência e a 

diminuição da solidariedade familiar. São exatamente estas circunstâncias que 

exigem a intervenção do Estado para assegurar a proteção integral dessas pessoas 

vulneráveis, para além da família, cujo direito se revela insuficiente.73 

Lobo chama atenção para a normativa de direitos da criança e do adolescente 

que irão amparar a intervenção estatal, destacando a Convenção Internacional sobre 

o direito das crianças e adolescentes, em vigor no Brasil desde 1990. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069 de 1990), do mesmo modo, constitui 

um microssistema pluridisciplinar que, igualmente, sofre incidência do direito público. 

A norma jurídica prevista no estatuto é regime jurídico integral das crianças e têm 

como sujeito de deveres jurídicos, além da família, o estado, a sociedade em geral, 

as comunidades, e até mesmo as empresas.74 

Os direitos da criança e do adolescente também estão previstos na 

Declaração dos Direitos da Criança das Nações Unidas (1989) e a Convenção dos 

Direitos da Criança (1990), os quais têm como principais fundamentos o amor, a 

compreensão e a felicidade - elementos excepcionais para que o ser humano se 

desenvolva da melhor maneira, sem perder de vista o objetivo da convivência familiar 

de qualidade.75 

Os Estados signatários da Convenção relativa à proteção das crianças e a 

cooperação em matéria internacional reconhecem que: 

 

Para o desenvolvimento harmonioso de sua personalidade, a criança 
deve crescer em meio familiar, em clima de felicidade, de amor e de 
compreensão; 
Recordando que cada país deveria tomar, com caráter prioritário, 
medidas adequadas para permitir a manutenção da criança em sua 
família de origem; 

                                            
72  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 
maio 2018. 

73  LOBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 5, p. 35.  
74  Ibid., loc. cit. 
75  Ibid. 



30 

Reconhecendo que a adoção internacional pode apresentar a 
vantagem de dar uma família permanente à criança para quem não se 
possa encontrar uma família adequada em seu país de origem; 
Convencidos da necessidade de prever medidas para garantir que as 
adoções internacionais sejam feitas no interesse superior da criança e 
com respeito a seus direitos fundamentais, assim como para prevenir 
o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças; e 
Desejando estabelecer para esse fim disposições comuns que levem 
em consideração os princípios reconhecidos pôr instrumentos 
internacionais, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989, e pela Declaração 
das Nações Unidas sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Aplicáveis 
à Proteção e ao Bem-estar das Crianças, com Especial Referência às 
Práticas em Matéria de Adoção e de Colocação Familiar nos Planos 
Nacional e Internacional (Resolução da Assembleia Geral 41/85, de 3 
de dezembro de 1986).76 

 

A família é fundamental para o crescimento humano, sendo evidente a 

diferença entre os que cresceram no seio da família e os que viveram em instituições, 

como abrigos. Por melhor que seja a instituição, não é possível ter a individualização 

do indivíduo, sendo que todos fazem parte de um todo, onde o Estado se 

responsabiliza, sem que se criem laços de afetividade, os quais são de suma 

importância para o desenvolvimento das crianças.77 

Sendo detentor da função protetiva, o Estado deve assegurar os fins sociais 

das normas e individualidades de cada criança ou adolescente, cada qual com sua 

limitação e particularidade, a fim de que a dignidade desses indivíduos em especial 

estágio de desenvolvimento seja resguardada.78 

Assim, o projeto das famílias acolhedoras resulta de um processo ou conjunto 

de processos juridicamente regulados, a fim de que as políticas públicas sejam 

efetivadas.79 Importante lembrar que as famílias acolhedoras se caracterizam como 

um programa de acolhimento de crianças e adolescentes afastados de sua família 

natural, mediante medida protetiva, e que se desenvolve na residência de famílias 

previamente avaliadas e cadastradas. 
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O acolhimento deve acontecer ao mesmo tempo em que a família de origem 

está sendo preparada para restabelecer as condições necessárias para receber a 

criança de volta. Mais que o acolhimento institucional, o acolhimento familiar se mostra 

como uma estrutura mais adequada ao seu desenvolvimento, visando a reintegração 

familiar da criança ou adolescente. É uma modalidade de atendimento que tem o 

objetivo de oferecer proteção integral às crianças e adolescentes até o momento em 

que possam retornar a família de origem.80 

O acolhimento familiar se mostra como a melhor opção para os infantes que 

foram afastados da família natural, pois garante os direitos humanos e os direitos 

fundamentais, os quais estarão resguardados por meio de um novo conceito familiar, 

qual seja a família acolhedora. 

A família acolhedora fornece à criança ou adolescente um atendimento 

familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária e, por meio 

deste mecanismo, permite que esses indivíduos tenham uma continuidade no 

processo de socialização – diferente do que ocorre nos abrigos. Tamanha é a 

importância e benefícios do programa de acolhimento familiar, que este tem sido 

observado com intensidade na Política Nacional de Assistência Social, 

caracterizando-se como um serviço de proteção especial e alta complexidade.81 

O interesse da criança e do adolescente deve ser preponderante, sendo 

incentivado o seu desenvolvimento no seio de uma família digna, capaz de fornecer-

lhes condições básicas para o desenvolvimento; ou, em outras palavras, apta a 

fornecer-lhes o mínimo necessário, seja no aspecto material ou afetivo.82 

A fim de que o acolhimento familiar tenha seus objetivos alcançados e que 

possa desenvolver um trabalho efetivo, há um subsídio financeiro ou auxílio material 

para o atendimento dos propósitos desta modalidade de atendimento. O auxílio é para 

suprir as necessidades decorrentes do acolhimento e será na forma de gêneros 

alimentícios, vestimentas, material escolar ou medicamentos. O subsídio financeiro 
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deve ser implementado de acordo com a Lei ou parâmetros locais que regulamentam 

o programa.83 

As famílias devem atuar como voluntárias, não sendo recomendada qualquer 

espécie de remuneração pelos serviços prestados. No caso da opção por subsídio 

financeiro, o mesmo não deve ter caráter remuneratório e seu uso deverá ser centrado 

em suprir os gastos decorrentes da manutenção da criança/adolescente.84 

Deste modo, fica evidente que o propósito do acolhimento familiar é fornecer 

à criança ou adolescente, afastados de sua família natural, a máxima proteção e afeto, 

primando pela garantia de seus interesses e de sua dignidade. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PODER FAMILIAR: A SUBSTITUIÇÃO DO 

PÁTRIO PODER PARA PODER FAMILIAR OU AUTORIDADE PARENTAL 

 

O “pátrio poder”, termo que remonta ao direito romano pater potestas, dizia 

respeito ao direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar 

sobre as pessoas dos filhos. O significado machista do termo pátrio poder é 

incontestável, pois somente relaciona o poder do pai com relação aos filhos.85 

 

No Brasil, o direito de família refletiu as condições e modelos sociais, 
morais e religiosos dominantes na sociedade. Sob o ponto de vista do 
ordenamento jurídico, demarcam-se três grandes períodos: 
I- Do direito de família religioso, ou do direito canônico, que 
perdurou por quase quatrocentos anos, que abrange a Colônia e o 
Império (1500 – 1889), de predomínio do modelo patriarcal; 
II- Do direito de família laico, instituído com o advento da República 
(1889) e que perdurou até a Constituição de 1988, de redução 
progressiva do modelo patriarcal;   
III- Do direito de família igualitário e solidário, instituído pela 
Constituição de 198886.  

 

                                            
83  SOUSA, Eduarda Santos. A adoção intuitu personae em detrimento da ordem cadastral: uma 

análise a partir do paradigma da socioafetividade. 2013. 98 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível 
em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/104356/Monografia%20-
%20Eduarda%20Santos%20de%20Sousa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 abr. 
2018. 

84  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018.  

85  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 256.                      

86  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 38. 
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O termo vigorou desde os antigos romanos até as seis primeiras décadas do 

século XX87, uma vez que o Código Civil de 1916 assegurava o pátrio poder 

exclusivamente ao marido, como cabeça do casal, chefe da sociedade conjugal e, 

somente na sua ausência, tal poder era transferido à mulher que assumia o pátrio 

poder dos filhos.88 

A discriminação era tão acentuada que a viúva, ao se casar novamente, 

perderia o pátrio poder com relação aos filhos, independentemente da idade destes, 

recuperando tal poder somente com a morte do segundo marido, de acordo com art. 

39389 do Código Civil de 1916.90 

A primeira modificação neste sentido veio com o Estatuto da Mulher Casada 

(Lei nº 4.121/6291), que alterou o Código Civil de 1916 e assegurou o pátrio poder a 

ambos os pais, o qual era exercido pelo marido com a colaboração da mulher e, caso 

houvesse alguma divergência entre o casal, a preferência seria do pai, podendo a 

mãe recorrer ao poder judiciário.92 

 

Em outubro de 1.988, com a Constituição da República Federativa do 
Brasil, ficaram consagrados os princípios fundamentais para o 
ordenamento jurídico brasileiro. Para o direito de família foi uma 
verdadeira revolução. Foi a partir dessa revolução constitucional que 
se consolidou toda evolução do Direito de Família, e que nos 
autorizamos a estabelecer os princípios fundamentais para 
organização jurídica da família. A partir do “espírito” e dos princípios 
fundamentais da Constituição da República, entre eles o da cidadania 
e dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), é que o Direito de 
Família teve que romper definitivamente com as velhas concepções: 
da ilegitimidade dos filhos, já que todas as formas de filiação foram 
legitimadas pelo Estado; suposta superioridade do homem sobre a 
mulher nas relações conjugais; o casamento como única forma de se 
constituir e legitimar a família.93 

 

                                            
87  LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 287.  
88  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 256. 
89  Art. 393. A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos de leito anterior, os direitos 

ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido. 
90  DIAS, op. cit., loc. cit.                      
91  BRASIL. Presidência da República. Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sôbre a situação 

jurídica da mulher casada. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-
1969/L4121.htm>. Acesso em: 28 nov. 2018. 

92  DIAS, op. cit., p. 256-257. 
93  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 27. 
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A Constituição Federal de 1988 no art. 5º, I94 concedeu tratamento igual ao 

homem e a mulher. Ao assegurar-lhes iguais direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal (CF 226 § 5º), concedeu aos pais com relação aos filhos em comum.95 

Com a imposição social e jurídica da família patriarcal, cujos últimos se deram 

antes na nova Constituição Brasileira de 1988, “não faz sentido que seja reconstruído 

o instituto apenas deslocando o poder do pai (pátrio) para o poder compartilhado dos 

pais (familiar) como fez o Código Civil de 2002”.96  

O Código Civil de 2002, nos termos vigentes, simplesmente estabelece que o 

poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, não sendo assim, em hipótese 

alguma, utilizado o termo “pátrio poder”, expressão totalmente superada pela 

despatriarcalização do Direito de Família, ou seja, pela perda do domínio exercido 

pela figura paterna no passado.97 

De objeto de poder, o filho passou a ser sujeito de direitos, e essa inversão 

justificou a modificação no conteúdo do poder familiar, em face do interesse social, 

desta forma não se tratando de um exercício de uma autoridade, mas de um encargo 

imposto por lei aos pais.98 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), acompanhando a 
evolução das relações familiares, mudou substancialmente o instituto. 
Deixou de ter o sentido da denominação para se tornar sinônimo de 
proteção com mais características de deveres e obrigações dos pais 
para com os filhos do que de direitos em relação a eles. O princípio da 
proteção integral emprestou nova configuração ao poder familiar, tanto 
que o inadimplemento dos deveres a ele inerentes configura infração 
susceptível à pena de multa, art. 24999 do ECA.100 

 

O Código Civil modificou a expressão para “poder familiar” no intuito de 

acolher as prerrogativas da igualdade entre homem e mulher e, mesmo assim, não 

                                            
94  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, nos termos seguintes: 

  I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
95  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 457. 
96  LÔBO, Paulo. Direito Civil Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 287. 
97  TARTUCE, Flávio. Direito Civil, Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 507. 
98  DIAS, op. cit., p. 458. 
99  Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder, poder familiar 

ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho 
Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência Pena - multa de três a vinte 
salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

100  DIAS, op. cit., p. 457. 
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agradou, pois mantém a ênfase no poder com a diferença de deslocar somente o 

poder do pai para a família.101 

 

A mudança foi muito mais intensa, na medida em que o interesse de 
sua realização como pessoa em desenvolvimento. Não há mais poder 
do pai ou dos pais sobre os filhos.  
Desde os antigos, já se fizeram distintos os conceitos de “poder” e de 
“autoridade”. Poder é relação entre força legitimada e sujeição dos 
destinatários. Esse sentido amplo abrange tanto o poder político 
quanto o poder privado. Por seu turno, autoridade é competência 
reconhecida, destruída de força e sujeição, exercida no interesse dos 
destinatários. O poder é vertical, emanando de cima para baixo; a 
autoridade é horizontal, porque consubstanciada em direitos e deveres 
recíprocos.102 

 

A Lei nº 12.318/2010 alterou a terminologia utilizada pelo Código Civil de 

2002, para “autoridade parental”, o que destaca mais a relação de parentesco por 

excelência que há entre pais e filhos, “o grupo familiar de onde deve ser haurida a 

legitimidade que fundamenta a autoridade, além de fazer justiça à mãe”.103 

Não somente o Código Civil trata do poder familiar, mas também o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), principalmente no âmbito do direito à convivência 

familiar e comunitária (ECA 21 a 24104) e da perda e suspensão do poder familiar (ECA 

155 A 163105), é importante destacar também que não se atinge uma contradição entre 

os dois, salvo na denominação pátrio poder, substituída por poder familiar.106 

O poder familiar é irrenunciável, intrasferível, inalienável e imprescritível. 

Sucede tanto da paternidade natural, como da filiação legal e da socioafetividade, 

sendo personalíssimas as obrigações decorrentes deste poder e, como os pais não 

podem renunciar aos filhos, os encargos que derivam da paternidade também não 

podem ser transferidos ou alienados.107 

A perda da autoridade parental ocorre por decisão judicial, podendo ser 

exercida, se for o caso, por um dos pais, assim como há casos em que a perda é de 

                                            
101  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 457. 
102  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 287-288.  
103  Ibid., p. 288.   
104  BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 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: 28 nov. 2018. 

105  Ibid. 
106  LÔBO, op. cit., p. 290. 
107  DIAS, op. cit., p. 458. 
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ambos, acontecem por razões excepcionais, estabelecidas no Código Civil no art. 

1.637108. Já o art. 1.638109 do CC dispõe as hipóteses da perda da autoridade parental, 

aplicada pela falta ou ausência duradouras do titular e o impedimento legal para o 

exercício, como a incapacidade civil110. Motivos relacionados ao art. 1.638111 da 

destituição do poder familiar são: o castigo imoderado do filho, o abandono do filho, a 

prática de atos contrários à moral e aos bons costumes e a incidência reiterada nas 

faltas previstas no art. 1.637 do CC, como a alienação parental.112 

Todos os filhos de 0 a 18 anos estão sujeitos ao poder familiar, que é exercido 

pelos pais. Quando falecidos ou desconhecidos ambos os genitores, tem-se 

procurado garantir a proteção integral da criança por mecanismos e instrumentos mais 

eficazes.113 Nesse sentido, 

 

No plano constitucional, o Estado, antes ausente, passou a se 
interessar de forma clara pelas relações de família, em suas variáveis 
manifestações sociais. Daí a progressiva tutela constitucional, 
ampliando o âmbito dos interesses protegidos, definindo modelos, 
nem sempre acompanhados pela rápida evolução social, a qual 
engendra novos valores e tendências que se concretizam a despeito 
da lei. 
A família patriarcal, que a legislação civil brasileira tomou como 
modelo, desde a Colônia, o Império e durante boa parte do século XX, 
entrou em crise, culminando com sua derrota, no plano jurídico, pelos 
valores introduzidos na Constituição de 1988. 
Como a crise é sempre perda dos fundamentos de um paradigma em 
virtude do advento de outro, a família atual está matrizada em 
paradigma que explica sua função atual: a afetividade. Assim 
enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade 
e responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na 
colaboração, na comunhão de vida.114 

                                            
108  Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 

arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, 
adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até 
suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

 Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados 
por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. 

 

110  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 292. 
111  Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
 I - castigar imoderadamente o filho; 
  II - deixar o filho em abandono; 
 III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
 IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
 V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. (Incluído pela Lei nº 13.509, 

de 2017) 
112  TARTUCE, Flávio. Direito Civil, Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 512. 
113  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 458. 
114  LÔBO, op. cit., p. 15. 
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O Estado fixa limites de exercício aos titulares do poder familiar, a autonomia 

dos familiares não é absoluta, pois o Estado pode intervir quando necessário.115 

Como exemplo de interferência do Estado em prol da proteção da criança, foi 

estabelecido a Lei nº 13.010/2014116, conhecida como Lei da Palmada ou Lei Menino 

Bernardo, em homenagem à vítima de violência praticada pelo pai e pela madrasta, 

com a disposição de norma que alterou o ECA, passando a prever o seu art. 18-A117 

que a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem uso 

de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais.118 

O direito de família é genuinamente privado, pois os sujeitos de sua relação 

são entes privados, apesar das normas cogentes ou de ordem pública, que regem as 

relações entre marido e mulher, entre companheiros, entre pais e filhos, dos filhos 

entre si e dos parentes entre si. Há, portanto, normas que são de direito público. “Não 

lhe retira essa natureza o fato de ser o ramo do direito civil em que é menor a 

autonomia privada e em que é marcante a intervenção legislativa”.119 

 

O direito de família é visceralmente composto de direitos pessoais, 
ainda que a patrimonialização fomentada pelo individualismo liberal se 
lhes cobrissem, em sua trajetória histórica. A realização da pessoa 
humana e de sua dignidade no ambiente familiar é sua finalidade. 
Nada é mais privado que a vida familiar.120 

 

Não se pode criar nada mais privado, mais profundamente humano do que a 

família, em cujo seio o homem nasce, vive, ama, sofre e morre. A intenção de mudar 

o direito de família para o direito público é um contrassenso, pois, haveria um 

intervencionismo intolerável do Estado na vida íntima.121 

                                            
115  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 

p. 222. 
116  BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e 
do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel 
ou degradante, e altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>. Acesso em: 28 nov. 
2018. 

117  Ibid. 
118  TARTUCE, Flávio. Direito Civil, Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 512. 
119  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 43. 
120  Ibid. 
121  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 25. 
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2.2 A CONVIVÊNCIA FAMILIAR NA MODERNIDADE 

 

A partir do afrouxamento dos laços existentes entre o Estado e a Igreja, 

ocorreu uma profunda evolução social, e começaram a surgir novas estruturas de 

convívio sem uma terminologia adequada que as diferencie. Como exemplo desta 

situação, citam-se as famílias formadas por quem saiu de outras relações, 

circunstância na qual os seus integrantes não têm lugares definidos. A lei nunca se 

preocupou em delinear a família, limitando-se em defini-la apenas a partir do 

casamento e, por intermédio desta omissão, excluía do âmbito jurídico todo e qualquer 

vínculo de origem afetiva, o que ocasionou um resultado desastroso, pois a justiça 

condenava tais vínculos à invisibilidade e negava direito a quem vivia aos pares, mas 

sem a ratificação estatal.122 

 

No século XIX, o Estado liberal hegemônico no mundo ocidental, 
caracterizava-se pela limitação do poder político e pela não 
intervenção nas relações privadas e no poder e no poder econômico. 
Concretizou o ideário iluminista da liberdade e igualdade dos 
indivíduos. Todavia, a liberdade era voltada à aquisição, domínio e 
transmissão da propriedade, e a igualdade formal de sujeitos 
abstraídos de suas condições materiais ou existenciais. Mas a família, 
nas grandes codificações liberais burguesas, permaneceu no 
obscurantismo pré-iluminista, não se lhe aplicando os princípios da 
liberdade ou da igualdade, porque estavam à margem dos interesses 
patrimonializantes que passaram a determinar as relações civis.  
A posição jurídica subalterna da mulher, nas codificações liberais, está 
bem retratada na frase famosa pronunciada por Napoleão, intervindo 
na comissão que elaborou o Código Civil Frances de 1804, para 
destacar o poder marital: “O marido deve poder dizer: senhora, você 
me pertence de corpo e alma; você não sai, não vai ao teatro, não vai 
ver essa ou aquela pessoa, sem o meu consentimento”.  
As Constituições brasileiras reproduzem as fases históricas que o país 
viveu em relação à família, no trânsito do Estado liberal para o Estado 
social. As constituições de 1824 e 1891 são marcadamente liberais e 
individualistas, não tutelando as relações familiares. Na Constituição 
de 1891 são marcadamente liberai e individualistas, não tutelando as 
relações familiares. Na Constituição de 1891 há um único dispositivo 
(art. 72 §4º) com o seguinte enunciado “A Republica só reconhece o 
casamento civil, cuja celebração será gratuita”. Compreende-se a 
exclusividade do casamento civil, pois os republicanos desejavam 
concretizar a política de secularização da vida privada, mantida sob 
controle da igreja oficial e do direito canônico durante a Colônia e o 
Império. 

                                            
122  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30. 
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Em contrapartida, as Constituições do Estado social brasileiro (de 
1934 a 1988) democrático ao autoritário destinaram a família normas 
explicitas.123 

 

Consolidado o Estado social no século XX, a mudança da sociedade e a 

evolução dos costumes levaram a uma nova reconfiguração, quer da conjugalidade, 

quer da parentalidade. Desta maneira, as expressões como “família marginal, informal 

ou filiação ilegítima, espúria, impura, adulterina, não servem, pois trazem em ranço 

discriminatório e estão banidas do vocabulário jurídico”, ou seja, não se admite mais 

nenhuma adjetivação, seja em relação à família ou aos filhos, e também não se admite 

nem como referência às relações afetivas, nem aos vínculos parentais.124 

Torna-se necessário ter uma visão pluralista da família, que abrigue os mais 

diversos arranjos familiares, com o dever de buscar um elemento que possibilite 

“enlaçar no conceito de entidade familiar todos os relacionamentos que têm origem 

em um elo de afetividade, independentemente de sua conformação. O elo que permite 

esta conformação é o envolvimento emocional que diferencia do mundo dos negócios 

o traço diferenciador do direito das famílias é o afeto”.125 

Hoje, de acordo com Maria Berenice Dias, nosso ordenamento contempla 

diferentes tipos de famílias. A primeira família mencionada pela autora é a 

Matrimonial, em que a Igreja Católica consagrou a união entre homem e mulher como 

indissolúvel e o Código Civil de 1916 reproduziu todas as suas características, a saber, 

matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, patrimonializada e heterossexual, a 

tradicional família brasileira. A família Informal, porquanto a juridicidade era prestada 

apenas às famílias constituídas pelo casamento, vedava qualquer direito às 

adulterinas ou concubinárias, estendendo aos filhos a negativa de direitos.126 

A Constituição Federal de 1988 

 

Estabelece que ao Estado compete assegurar a assistência à família 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir violências no âmbito de suas relações. Adiante, no Artigo 229, 
determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores e que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade. Conseqüentemente, todo 
reordenamento normativo e políticoinstitucional que se pretenda fazer 

                                            
123  LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30-31. 
124  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 137. 
125  Ibid., p. 138. 
126  Ibid., loc. cit. 
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há de partir das normas constitucionais, marco legal basilar para o 
presente Plano.127 

 

A partir da Constituição de 1988, apesar do imenso preconceito em somente 

garantir a juridicidade às uniões estáveis entre homem e uma mulher, nenhuma família 

que tenha por base o afeto pode deixar de ser merecedora da proteção do Estado e, 

desta forma, depois de inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi 

reconhecida como união estável. A Constituição Federal também protege todas as 

famílias que fogem do modelo convencional como heteronormatividade e da 

singularidade, como no caso da família Poliafetiva, na qual se tem mais um homem 

ou mulher que mantém relação, morando na mesma casa. A família Monoparental é 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A família Parental é formada por 

pessoas que dividem uma estruturação com identidade de propósito, sendo estas 

parentes ou não. Quando ambos têm filhos provenientes de um casamento ou relação 

prévia e passam a conviver, esta família tem a denominação de mosaico.128 

Ainda hoje, sempre quando se pensa em família, ainda vem à mente o modelo 

convencional: homem e mulher unidos pelo matrimônio com o dever de cuidar dos 

filhos, até que a morte os separe, mesmo na pobreza, na alegria e na tristeza ou na 

saúde e na doença. “Só que essa realidade mudou, - se é que um dia existiu!” - como 

única espécie de família. No presente, todos já se acostumaram com o perfil de 

famílias que se distanciam da tradicional, graças ao conhecimento e à convivência 

com as famílias recompostas, monoparentais, homoafetivas.129 

 

O modelo igualitário da família constitucionalizada contemporânea, se 
contrapõe ao modelo autoritário do Código Civil anterior. O consenso, 
a solidariedade, o respeito à dignidade das pessoas que a integram 
são os fundamentos dessa imensa mudança paradigmática que 
inspiraram o marco teórico regulatório estampado nos arts. 226 a 230 
da Constituição de 1988.130 
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O Direito Civil Constitucional pode ser encarado como um novo caminho 

metodológico que procura analisar os institutos do direito privado, partindo da 

Constituição Federal de 1988. Não é apenas estudar os institutos privados previstos 

na Constituição Federal de 1988, mas também analisar a Constituição sob o óptica do 

Direito Civil e para que isso aconteça terão que “irradiar de forma imediata as normas 

fundamentais que protegem a pessoa, particularmente aquelas que constam nos arts. 

1.º ao 6.º do Texto Maior131. Iniciativa que começou na Itália a partir da doutrina de 

Pietro Perlingieri.132 

Essa é uma característica do chamado estado social, que intervém na vida 

privada como uma forma de proteção do cidadão, algo que seria inadmissível em um 

estado liberal, que acima de tudo presa pela liberdade. “Em face da nova tábua de 

valores da Constituição Federal, ocorreu a universalização e a humanização do direito 

das famílias, que acabou por provocar um câmbio de paradigmas”.133 

A interpretação da Constituição sempre terá que acontecer, pois é somente 

por esse meio da conjugação da letra do texto com as características históricas, 

politicas, ideológicas do momento, que se encontrará o melhor sentido da norma 

jurídica, em confronto com a realidade social, política e econômica134, e almejando a 

sua plena eficácia.135 

O legislador constituinte estendeu o conceito de família ao emprestar 

juridicidade ao relacionamento fora do casamento, quando identificou também como 

família a união estável entre um homem e uma mulher. Também passaram a integrar 

o conceito de entidade familiar as relações monoparentais, que são um pai/mãe com 

os seus filhos, ou seja, a constituição de uma família deixou de exigir necessariamente 

a existência de um par, “o que, consequentemente, subtraiu de seu conceito a 

finalidade procriativa”.136 

Além das transformações legislativas, é de se ressaltar o protagonismo dos 

tribunais brasileiros no sentido do reconhecimento jurídico de relações familiares 

existentes em nossa sociedade, como se deu com a decisão do STF na ADI nº 4.277, 
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de 2011, que qualificou a união homoafetiva como entidade familiar merecedora de 

idêntica proteção do Estado conferida à União Estável.137 

Como fundamento de toda essa modificação nos paradigmas do direito de 

família e de muitos outros, são frutos da identificação dos direitos humanos, com um 

novo modo de ver o direito que emergiu da Constituição Federal, verdadeira carta de 

princípios que são considerados como leis das leis, deixaram de servir apenas de 

orientação ao sistema jurídico infraconstitucional, desprovido de força normativa.138 

Como uma forma de garantir e efetivar os direitos expostos na Constituição 

Federal, foi concebido o Plano Nacional de Promoção Proteção e Defesa do Direito 

de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC/2006), 

refletindo um compromisso nacional de dar prioridade à convivência familiar e 

comunitária, com a implementação de políticas públicas que garantam esses direitos.  

A sua formulação foi realizada a partir de um processo participativo de 

elaboração, envolvendo representantes de todos os poderes e esferas do governo, da 

sociedade civil organizada e de universidades. Reconhecendo a importância da 

mobilização do Estado e da sociedade para que crianças e adolescentes fossem 

vistos de forma indissociável de seu contexto familiar e comunitário, o PNCFC/2006 

enfatiza que não se pode deixar perder de vista a importância das ações transversais 

e intersetoriais.139 

 

As crianças e os adolescentes não são fragmentados e, portanto, o 
seu atendimento tem que garantir sua totalidade, bem como o seu 
caráter de sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Todas 
as ações do Plano supõem, necessariamente, a articulação de 
políticas públicas, com vistas na plena garantia de direitos e no 
verdadeiro desenvolvimento social. 
As estratégias, os objetivos e as diretrizes no PNCFC/2006 estão 
fundamentadas primordialmente na prevenção do rompimento dos 
vínculos familiares, na qualificação do atendimento dos serviços de 
acolhimento e no investimento para o retorno da criança e do 
adolescente ao convívio com a sua família de origem. Neste Plano 
está definido que somente se forem esgotadas todas as possibilidades 
para o cumprimento desses fundamentos é que se justifica a utilização 
do recurso de encaminhamento para uma família substituta. 
O encaminhamento de uma criança ou adolescente para uma medida 
protetiva de acolhimento institucional ou familiar somente tem sentido 
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de justiça se ocorrer mediante procedimentos legais que garantam o 
direito da família de origem ao recurso do contraditório e à ampla 
defesa do superior interesse da criança e do adolescente.140 

 

O Princípio da Convivência Familiar é a proteção da relação afetiva diuturna 

e duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de 

laços de parentesco ou não no ambiente comum. Supõe o espaço físico, a casa, o lar, 

a moradia, mas não necessariamente, pois as atuais condições de vida e o mundo do 

trabalho provocam separações dos membros da família no espaço físico, mas sem 

perda da referência ao ambiente comum, tido como lugar pertencente a todos. É o 

ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente acolhidas e 

protegidas, especialmente as crianças.    

 

Esse princípio normativo hauriu seus elementos nos fatos da vida, em 
transeficácia, para assegurar direitos e deveres envolventes. A casa é 
o espaço privado que não pode ser submetido ao espaço público. 
Essa aura de intocabilidade é acima de tudo, com identidade coletiva 
própria, o que faz que nenhuma família se confunda com outra. O 
inciso XI do art. 5º da Constituição estabelece que “a casa é asilo 
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador”. Mas a referência constitucional explícita 
ao princípio será encontrada no art. 227. Também no Código Civil, o 
princípio se expressa na alusão do art. 1.513 à não interferência “na 
comunhão de vida instituída pela família”. A Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança, no art. 9.3, estabelece que, no caso de pais 
separados, a criança tem direito de “manter regularmente relações 
pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário 
ao interesse maior da criança”.141 

 

O Psicanalista infantil D. W. Winnicott justifica o porquê de as crianças 

merecerem uma atenção especial:  

 

Começarei, portanto, com um pedido: lembrem-se da criança 
individual, do processo de desenvolvimento da criança, do desconforto 
da criança, da necessidade que a criança tem auxilio pessoal e da 
capacidade que ele tem de usar a ajuda pessoal, simultaneamente, é 
claro, à lembrança continua da importância da família e dos vários 
grupos escolares e de todos os outros que conduzem ao grupo que 
chamamos de sociedade.142 
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O fortalecimento e o empoderamento da família devem ser apoiados e 

potencializados por políticas de apoio sociofamiliar, em diferentes dimensões que 

tenham por objetivo a reorganização do complexo sistema de relações familiares, 

especialmente no que se refere ao respeito aos direitos de crianças e adolescentes.143 

Constantemente, a criança e o adolescente são estudados em relação à 

família ou à falta dela, graças ao reconhecimento da importância da convivência 

familiar nestas etapas do ciclo vital. Infelizmente, são escassos estudos mais sólidos 

sobre o impacto da falta de vínculos comunitários na adolescência e de referências 

sociais para a ética da existência e uma moral da vida cotidiana, que venha de 

encontro aos anseios desta fase da vida de construir identidade e visões de mundo 

que orientem a vida adulta.144 

Nas palavras de Winnicott: 

 

Quero aproveitar a oportunidade para lembrá-los com algum detalhe 
do modo pelo qual a família constitui um grupo, cuja estrutura se 
relaciona com a estrutura da personalidade do indivíduo. A família é o 
primeiro agrupamento, e de todos os agrupamentos é o que está mais 
próximo de ser um agrupamento dentro da unidade da personalidade. 
O primeiro agrupamento é simplesmente uma duplicação da estrutura 
unitária. Quando dizemos que a família é o primeiro agrupamento, 
estamos falando muito naturalmente em termo do crescimento do 
indivíduo, e isso se justifica pelo fato de que a mera passagem do 
tempo não tem nenhum vínculo com a vida humana que se compare, 
em força, ao vinculo que se relaciona ao fato de que, num certo ponto 
do tempo, cada pessoa começa sua vida e, por um processo de 
crescimento, faz com que uma área do tempo seja pessoal.145 

 

Com relação ao adolescente, é certo dizer que este vivencia intensamente o 

processo de construção de sua identidade, sendo fundamental a experiência vivida 

em família e a convivência com os pais, irmãos, avós e outras pessoas significativas. 

Uma atitude de oposição ao seu modelo familiar e aos pais é parte inerente do 

processo de diferenciação em relação a estes, assim como de construção de seu 

próprio eu. O desenvolvimento da autonomia se dará de modo crescente, mas o 

adolescente, em diversos momentos, precisará recorrer tanto a fontes sociais que lhe 
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sirvam de referência (educadores, colegas e outras) quanto à referência e à 

segurança do ambiente familiar. Assim, a segurança sentida na convivência familiar e 

comunitária oferecerá as bases necessárias para o amadurecimento e para a 

constituição de uma vida adulta saudável.146 

Winnicott descreve: 

 

A dinâmica é um processo de crescimento herdado por todo indivíduo. 
Parte-se do pressuposto de que houve um ambiente facilitador 
satisfatório, como condição sine qua non para o início do crescimento 

e do desenvolvimento individuais. Há genes que determinam padrões 
e tendências herdadas para o crescimento e a aquisição de 
maturidade; não há crescimento emocional, no entanto, a não ser em 
relação à provisão ambiental, que precisa ser satisfatória. Pode-se 
notar que a palavra “perfeito” não entra nessa frase. A perfeição 
pertence as maquinas, e as imperfeições próprias da adaptação 
humana às necessidades constituem uma característica essencial do 
meio ambiente.   
A ideia da dependência individual é básica em tudo isso; no início, ela 
é quase absoluta e vai gradual e ordenadamente sofrendo alterações: 
de uma dependência relativa caminha a independência. Esta não se 
torna absoluta, e o indivíduo visto como unidade autônoma não é, na 
realidade, independente do ambiente, ainda que existam maneiras 
pelas quais o indivíduo maduro possa se sentir livre e independente, 
ficando feliz por possuir uma identidade autônoma não é, na realidade 
independente do ambiente, ainda que existam maneiras pelas quais o 
indivíduo maduro possa se sentir livre e independente, ficando feliz por 
possuir um identidade pessoal.147 

 

O conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer outro ator 

institucional ou social, na sua missão de velar pelos direitos da criança e do 

adolescente, ao se encontrar com uma possível situação de negligência, ou mesmo 

de abandono, deve sempre levar em conta a condição socioeconômica e o contexto 

de vida das famílias, bem como a sua inclusão em programas sociais e políticas 

públicas, a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que fogem ao seu 

controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer os vínculos 

familiares.148 
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2.2.1 FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

A convivência homossexual em nada se diferencia da união estável 

heterossexual e só pode ser por preconceito que a Constituição emprestou, de modo 

expresso, juridicidade somente às uniões estáveis entre um homem e uma mulher. 

“Ora, a nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto pode-se deixar de 

conferir status de família, merecedora de proteção do Estado, pois a Constituição (1.º 

III) consagra, em norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa”.149  

 

A realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência e 
solidariedade, é a função básica da família de nossa época. Suas 
antigas funções feneceram, desapareceram ou passaram a 
desempenhar papel secundário. Até mesmo a função procracional, 
com a secularização crescente do direito de família e a primazia 
atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precípua.150 

 

A união homoafetiva é constitucionalmente protegida, enquanto tal, com sua 

própria natureza, não sendo a ausência de lei que regulamenta essa união a 

justificativa para que ela não possa existir, pois as normas do art. 226 da CF são 

autoaplicáveis, independente de regulamentação. As regras da união estável são 

aplicáveis por analogia (art. 4º da Lei de Introdução), em virtude de ser a entidade 

familiar com maior aproximação de estrutura, nomeadamente quanto às relações 

pessoais, de lealdade, respeito e assistência, alimentos, filhos, adoção, regime de 

bens e impedimentos.151 

 

A família ao converter-se em espaço de realização da afetividade 
humana marca o deslocamento de suas antigas funções para o 
espaço preferencial da realização dos projetos existenciais das 
pessoas. Essas linhas de tendências enquadram-se no fenômeno 
jurídico-social denominado repersonalização das relações civis, que 
valoriza o interesse da pessoa humana mais do que suas relações 
patrimoniais.  
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É a recusa da coisificação ou reificação da pessoa, para ressaltar sua 
dignidade. A família é locus por excelência da repersonalização do 
direito civil.  
Os autores sempre afirmaram que o direito de família disciplina direitos 
de três ordens, a saber, pessoais, patrimoniais, ou, ainda, 
matrimoniais, parentais e de proteção. Sempre se afirmou, igualmente, 
que esses direitos e situações são plasmados em relações de caráter 
eminentemente pessoais, não sendo os interesses patrimoniais 
predominantes. Seria o direito de família o mais pessoal dos direitos 
civis. As normas de direito das coisas e de direito das obrigações não 
seriam subsidiarias do direito de família.152 

 

Em 2011, o STF na ADI 4.277 julgou, aplicando diretamente a Constituição, 

que a união homoafetiva é espécie do gênero união estável. Assim, qualquer união 

contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo pode ser reconhecida 

como entidade familiar. Essa decisão foi tomada com eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, significando força normativa equivalente à lei.153 

O instituto da adoção é um dos mais antigos de que se tem notícia, afinal 

sempre existiram filhos não desejados cujos pais não querem ou não tem condições 

de assumir, assim como há crianças que são afastadas do convívio familiar. Como 

“conclusão: há legiões de crianças abandonadas, jogadas no lixo, maltratadas, 

violadas e violentadas, que escancaram essa realidade”.154 

Por óbvio que ninguém questiona que o lugar ideal de uma criança é no seio 

da sua família natural; porém, é chegada a hora de acabar com esta visão romântica, 

idealizada da família, até porque o filho não é um objeto, uma propriedade da família 

biológica. Quando a convivência com a família natural se torna insustável, 

desaconselhável, para que se atenda o melhor interesse da criança, é necessário que 

se entregue aos cuidados de quem sonha em ter um filho.155 

O fato é que está na hora de modificar essa triste realidade, e encontrar um 

meio para se reduzir a espera é urgente, ou seja, reduzir a espera por um filho e de 

uma criança ou adolescente por um lar. Eliminar os berçários dos abrigos é 

necessário, transformando assim esses locais em uma simples casa de passagem e 

não depósitos permanentes de crianças.156 
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A adoção no Brasil é extremamente problemática, tanto pela falta de 
estrutura – processos de habilitação (para que o adotante se torne 
apto para a adotar) chegam a levar um a dois anos, em algumas 
comarcas –, como também, pela própria cultura de adoção no Brasil 
(ainda muito recente), onde o perfil exigido pelos adotantes 
geralmente são de crianças brancas, sem irmãos e recém nascidas, 
ao contrário de outros países (onde a adoção é praticada em grande 
volume desde a primeira Grande Guerra) que adotam crianças mais 
velhas, geralmente com irmãos e independentemente da cor. O 
número de pessoas buscando a adoção é maior que o número de 
crianças para adoção, mas, o perfil exigido pelos adotantes não 
corresponde ao número de crianças aptas para tal critério acima 
discutido, tornando, com perdão do trocadilho, a procura maior do que 
oferta.157 

 

O tema de adoção homoafetiva ainda continua levantando polêmicas, mas o 

STJ, em julgado publicado no seu Informativo nº 567, admite a possibilidade de 

pessoa homoafetiva ser incluída na lista de adoção, até porque sendo a união 

homoafetiva reconhecida como unidade familiar, digna de proteção do Estado, não 

atingindo o contexto do ‘pluralismo familiar’ (RESP 1.183.378/RS, Dje 1.º.02.2012), 

pautado nos princípios da igualdade e da dignidade humana, a possibilidade de haver 

qualquer distinção de direitos ou exigências legais entre as parcelas homoafetivas (ou 

demais minorias) e heteroafetiva da população brasileira.158 

 
Além disso, mesmo se analisar sob o enfoque do menor, não há, em 
princípio, restrição de qualquer tipo à adoção de crianças por pessoas 
homoafetivas. Isso porque, segundo a legislação vigente, caberá ao 
prudente arbítrio do magistrado, sempre sob a ótica do melhor 
interesse do menor, observar todas as circunstancias presentes no 
caso concreto e as pericias e laudos produzidos no decorrer do 
processo de adoção. Nesse contexto, o bom desempenho e bem-estar 
da criança estão ligados ao aspecto afetivo e ao vinculo existente na 
unidade familiar, e não à opção sexual do adotante. (STJ, REsp 
1.540.814/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.08.2015, DJe 
25.08.2015).  
De toda sorte, a questão aqui é até mais delicada do que o 
reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar, uma vez que entra em cena o princípio do maior 
interesse da criança. Na verdade, entendemos que essa forma de 
adoção pode ser encarada como alternativa às situações de 
desamparo, ou seja, de crianças abandonadas. Entra em cena 

                                            
157  FREITAS, Douglas Phillips. Adoção por casal homoafetivo. IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito 

da Família, Belo Horizonte, 17 nov. 2017. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Ado%C3%A7%C3%A3o%20casal%20homoafetivo%2017_
11_2011.pdf >. Acesso em: 30 nov.2018. 

158  TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 5, p. 
493. 
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discussão relativa ao art. 43159 do ECA, pelo qual a adoção será 
deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-
se em motivos legítimos.  
Entretanto, surge uma dúvida interdisciplinar, ventilada pelos julgados 
há pouco transcritos. Poderia se afirmar que a adoção homoafetiva 

traz prejuízos à criança? Segundo a psicanalista Giselle Câmara 
Groeninga, em resposta à indagação formulada na I Jornada Paulista 
de Direito Civil, realizada em São Paulo, em outubro de 2005, não é 
possível fazer qualquer afirmação, pelo fato de, até o presente 
momento, não haver campo de pesquisa para tanto. Diz a renomada 
juspsicanalista que somente com o estudo dos impactos para os filhos 

daqueles que foram criados em ambientes homoafetivo é que se 
poderá concluir de uma forma ou de outra. Nota-se que a publicação 
do julgado do STJ ressalta a inexistência de comprovação de prejuízos 
sociais e psicológicos ao adotado.160 

 

Geralmente, as posições contra a adoção por casais homoafetivos são 

principalmente em relação a fatores religiosos, decorrentes de preconceito e 

“achismos”. Estudos realizados na Europa, onde a adoção de crianças por casais 

homoafetivos acontece há décadas, demostraram que não são melhores nem piores 

que os filhos adotivos de casais heterossexuais; enfim, são iguais.161 

 

Em reforço ao debate, Roger Raupp Rios apresenta argumentos 
científicos convincentes a respeito da possibilidade da adoção 
homoafetiva, merecendo transcrição integral as suas lições: “ De fato, 
as pesquisas psicológicas revelam que casais homossexuais não 
diferem de casais heterossexuais no que diz a respeito à criação de 
seus filhos, além de rejeitar as hipóteses de confusão de identidade 
de gênero, de tendência à homossexualidade e de dificuldade no 
desenvolvimento psíquico e nas relações sociais de crianças cuidados 
por casais homossexuais (neste sentido, por exemplo, Patterson, 
Lesbian and gay parentes and their children: Summary of research 
findings. In Lesbian and gay parenting: A resource for psychologists. 
Washington: American Psychological Association, 2004; Patterson, 
Gay fathers. In M. E. Lamb (Ed.), The roleof the father in child 
development. New York: John Wiley, 2004; Perrin e Committee on 
Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Technical Report: 
Coparent or second – parente adoption by same-sex parentes. 

                                            
159  Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos. (BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 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: 28 nov. 2018).  

160  TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. 5, p. 
494. 

161  FREITAS, Douglas Phillips. Adoção por casal homoafetivo. IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito 
da Família, Belo Horizonte, 17 nov. 2017. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Ado%C3%A7%C3%A3o%20casal%20homoafetivo%2017_
11_2011.pdf >. Acesso em: 30 nov.2018. 
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Pediatrics, 2002; Tasker, Children in lesbian-led families – A review. 
Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 1999).162 

 

Sabido que a finalidade da adoção é dar a oportunidade ao adotado de 

alcançar melhores condições de desenvolvimento humano e de realização pessoal, 

recusar esta possibilidade a casais homossexuais é diminuir de forma injustificada o 

instituto da adoção.  

No Brasil, nem a Constituição nem a lei, ao discorrer sobre o casamento, 

fazem qualquer referência ao sexo dos nubentes. Consequentemente, não há 

qualquer impedimento para o casamento. O que obstaculizava o casamento era 

apenas o preconceito.163 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) expandiu o conceito de família para 

acolher as uniões homoafetivas. E a partir da decisão do STF, as ADI 4.277164 e ADPF 

132165, ação para interpretação conforme a constituição ao art. 1.723166 do Código 

Civil Brasileiro, isto sob as alegações de que a necessidade do reconhecimento da 

união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar é extraída dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso III da CF, da 

igualdade artigo 5º, caput, da CF, da vedação de discriminações odiosas artigo 3º, 

inciso V, da CF, da liberdade artigo 5º, caput e da proteção à segurança jurídica artigo 

5º, caput167. A AGU apontou que, sob a ótica do princípio da igualdade, o tratamento 

                                            
162  TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. 5, p. 

494-495. 
163  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 158. 
164  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277 DF. Rel. Min. Ayres Brito. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4277-
df-stf>. Acesso em: 02 out. 2018.   

165  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 132 RJ. Rel. Min. Ayres Brito. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-
4277-df-stf>. Acesso em: 02 out. 2018 

166  Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 

 § 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando 
a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 

 § 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. (BRASIL. 
Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 out.  2018). 

167  Constituição Federal (Texto compilado até a Emenda Constitucional nº 95 de 15/12/2016). Art. 5º 
Disponível em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_. 
asp>. Acesso em: 29 nov. 2018. 
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diferencial não apresenta justificativa plausível, visto que ambas se pautam no mesmo 

pressuposto: a liberdade e o afeto.168 

Desta forma, no Brasil, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo 

sexo, como entidade familiar, é necessário desde que atendidos os requisitos exigidos 

para a constituição da união estável entre homem e mulher; e para que os mesmos 

direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendam-se aos 

companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Até porque esse núcleo 

familiar é o principal meio de concretização dos direitos fundamentais.169 

Com a repercussão das decisões do STF e do STJ, os casais homoafetivos 

com a resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, tiveram seus direitos garantidos, 

sendo impedido que acesso ao casamento entre pessoas do mesmo sexo fosse 

negado.170 

Jurisprudência de adoção por casal homoafetivo: 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 
HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE 
DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS 
ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE 
DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. 
RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. 
REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 
12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
DEFERIMENTO DA MEDIDA (Recurso Especial nº. 889852/RS, 
Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Relator Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 24 de abril de 2010). 

 

Condutas contrárias à liberdade de orientação sexual possuem, em princípio, 

nítido caráter discriminatório e violador da dignidade humana, em confronto com esse 

conjunto de normas constitucionais. Nesse contexto, em observância ao princípio da 

igualdade, o impedimento à doação de sangue pelo período de um ano para homens 

que tiverem relações sexuais com outros homens, veiculado nos dispositivos dos atos 

normativos impugnados, constitui medida de discriminação, porquanto se pauta 

unicamente em orientação sexual de indivíduos, consoante se demonstrará. As 

vedações não atendem à necessária proteção do sistema de hemoterapia e apenas 

impõem vedação desfundamentada a certos cidadãos, baseada em sua orientação 

                                            
168  Cf. ADI 4.277 e ADPF 132. 
169  Cf. ADI 4.277 e ADPF 132.   
170  DIAS, Maria Berenice. Manual e direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 159. 
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sexual. A homofobia decorre da mesma intolerância que suscitou outros tipos de 

discriminação, como aqueles em razão de cor, procedência nacional, religião, etnia, 

classe e gênero.171 

Albert Einstein já dizia: “Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo que 

um preconceito”.172 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SMAS) do município de Itabira, podem participar do projeto família acolhedora 

homens e mulheres acima de 21 anos, casados ou solteiros, assim como casais 

homoafetivos. As principais restrições são: antecedente criminal e laudo negativo da 

equipe técnica do programa. “O importante é ter disponibilidade para ficar com essa 

criança, ter tempo para cuidar e dar afeto, mesmo que as pessoas da família 

trabalhem”, frisou a diretora Carla Alvarenga.173 

 

2.3 O AFETO COMO NOVO PRINCÍPIO ORIENTADOR DAS RELAÇÕES 

FAMILIARES 

 

Seguindo uma breve linha de construção do conceito de dignidade humana, 

desde a Grécia antiga, passando por Roma, percorrendo a Idade Média até o final do 

século XVIII, a dignidade ainda não estava relacionada com os direitos humanos, que 

de fato, só passou a ser reconhecida bem recentemente, mais propriamente a partir 

da segunda metade do século XX, observando que ela caminha junto com os 

interesses e posições públicas.174 

Com os romanos até chegar no século XVIII, “o primeiro sentido atribuído à 

dignidade – enquanto categorização dos indivíduos - foi de um status superior, uma 

                                            
171  BRASIL. Ministério Público Federal. ADI 5.543/DF. Rel. Min Edson Fachin. Disponível em: 

<www.mpf.mp.br/pgr/documentos/adi-5543-doacao-de-sangue.pdf/view>. Acesso em: 27 set. 2018. 
172  FREITAS, Douglas Phillips. Adoção por casal homoafetivo. IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito 

da Família, Belo Horizonte, 17 nov. 2017. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Ado%C3%A7%C3%A3o%20casal%20homoafetivo%2017_
11_2011.pdf >. Acesso em: 30 nov.2018. 

173  SANT’ANA, Natália. Prefeitura retorna com o Programa Família Acolhedora. Prefeitura de Itabira, 
4 out. 2017. Disponível em: <http://www.itabira.mg.gov.br/portal/?p=76701> Acesso em: 28 set. 
2018.  

174  BARROSO, Luís Roberto A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 13-14. 
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posição ou classificação social mais alta”175. A dignidade correspondia à nobreza, para 

a qual havia um tratamento especial, com direitos exclusivos e privilégios.  

O princípio da dignidade humana se ancora, por exemplo, em leis divinas, na 

natureza humana, ou é o resultado contingente e provisório de lutas políticas e sociais, 

não havendo dúvidas de que, do ponto de vista descritivo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, tal como concebemos, não nasceu pronto e acabado.176   

A dignidade humana tem seu berço secular na filosofia, em que pensadores 

inovadores como Cícero, Pico della Mirandola construíram ideias como o 

antropocentrismo (uma visão de mundo que reserva ao ser humano um lugar um papel 

central no universo), o valor intrínseco de cada pessoa e a capacidade individual de 

ter acesso à razão, Immanuel Kant, construiu a ideia de fazer escolhas morais e 

determinar seu próprio destino.177 

Sendo assim, a dignidade da pessoa humana, enquanto característica 

inerente ao ser humano, deve ser protegida por todos os indivíduos e nas mais 

diversas áreas de atuação da ciência, da tecnologia e do direito. A preocupação com 

a proteção da dignidade da pessoa humana se destaca desde o Cristianismo, 

movimento que atribuiu valor à pessoa humana, de modo que esta deixa de ser um 

objeto e adquire valor próprio, sendo inclusive, segundo a própria Bíblia, comparada 

com Deus.178 

As raízes da dignidade humana se encontram na ética, na filosofia moral, 

sendo em primeiro lugar um valor, um conceito vinculado à moralidade, ao bem, à 

conduta correta e à vida boa179. 

Immanuel Kant (1724-1804) foi um dos filósofos mais importante e influentes 

do Iluminismo: “a ética kantiana é inteiramente baseada nas noções de razão e dever, 

na capacidade do indivíduo dominar suas paixões e interesses próprios e descobrir, 

dentro de si mesmo, lei moral que deve orientar sua conduta”.180  

                                            
175  BARROSO, Luís Roberto A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 14. 

176  SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 25.  
177  BARROSO, op. cit., p. 61. 
178  LOPES, Sarila Hali Kloster. Os Efeitos do vínculo da afetividade nas relações familiares e a 

dignidade da pessoa humana. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) - Centro 
Universitário de Maringá, Maringá, 2013.  

179  BARROSO, op. cit., p. 61. 
180  Ibid., p. 68. 
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Segundo Kant, um dos fundamentos que constitui a dignidade da natureza 

humana é a autonomia ou a faculdade de determinar a si mesmo e agir conforme 

algumas leis – característica encontrada em seres racionais.181 

Ainda conforme os ensinamentos de Kant, a qualidade do ser humano possui 

dignidade, isto porque está acima de qualquer valoração econômica; do contrário, a 

dignidade é uma disposição de espírito e não pode ser calculada ou comparada com 

qualquer outra coisa que tivesse um preço.182 

Nas palavras de Kant: 

 

O homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si, não 
apenas como meio, do qual esta ou aquela vontade possa dispor a 
seu talento; mas, em todos os seus atos, tanto nos que se referem a 
ele próprio, como nos que se referem a outros seres reacionais, ele 
deve sempre ser considerado ao mesmo tempo como fim. Todos os 
objetos das inclinações têm somente valor condicional, pois que, se 
as inclinações, e as necessidades que delas derivam, não existissem, 
o objeto delas seria destituído de valor.183 

 

O conceito de dignidade da pessoa humana atual decorre do fim da Segunda 

Guerra Mundial, momento em que as constituições europeias passaram a estabelecer 

um programa político, ideológico, econômico, jurídico e eminentemente social184 na 

busca pela proteção dos direitos do homem. 

A Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, foi o mais importante 

documento normativo celebrado no século XX. Preocupado com a liberdade 

igualdade, exerceu grande influência nas Constituições publicadas nas últimas 

décadas em várias partes do mundo.185 

O cenário pós-guerra intensificou as relações internacionais e principalmente 

o repúdio ao nazifacismo, surgindo, como consequência, em 1948 a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A proteção da dignidade da pessoa humana está 

intimamente atrelada à proteção dos direitos humanos. Tanto o é, que o ideal comum 

                                            
181 KANT, 1980, p. 134-141 apud SARLET, Ingo Wolfgng. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na Constituição Federal de 1988. Livraria do Advogado, 2001, p. 32. 
182  SARLET, Ingo Wolfgng. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. Livraria do Advogado, 2001, p. 34. 
183  Ibid., p. 28. 
184 CARVALHO, Marco Cesar de; ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira. Direitos humanos: a 

recepção dos tratados internacionais pela constituição brasileira e sua proteção através do sistema 
regional interamericano. Revista de direito constitucional e internacional, São Paulo, n. 89, p. 
11-40, out. 2014, p. 13. 

185  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  
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a ser atingido por todos os povos, previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade”.186 

Os Direitos Humanos foram criados como proposta de um sistema de vida 

integral que abarcasse os âmbitos cultural, econômico, político e social, tanto em nível 

individual como coletivo, e aplicável a todos, sem qualquer discriminação. Não se 

contentam em proclamar a sede de vida dos seres humanos, mas tentam permitir 

concretamente a sobrevivência. Assim, os direitos humanos conscientizam e 

declaram o que vai sendo adquirido nas lutas sociais e dentro da história, para 

transformar-se em opção jurídica indeclinável.187 

A dignidade humana é um princípio construído ao longo do tempo, tendo 

inclusive, um conceito indeterminado, sendo que não há uma definição clara do que 

seria dignidade da pessoa humana. Tal dificuldade encontra-se principalmente por ser 

um conceito vago e impreciso e, além do mais, pelo fato de não se tratar apenas de 

aspectos do ser humano, como por exemplo, a integridade física e psíquica, mas sim 

de uma qualidade inerente a qualquer pessoa humana.188 

 

Realmente não é fácil elaborar um conceito transnacional de dignidade 
humana, capaz de levar em conta da maneira adequada toda a 
variedade de circunstâncias religiosas, históricas e políticas que estão 
presentes nos diferentes países. Apesar disso, na medida em que a 
dignidade tem ganhado importância, tanto no âmbito interno quanto no 
discurso transnacional, se faz necessário estabelecer um conteúdo 
mínimo para o conceito, a fim de unificar o seu uso e lhe conferir 
alguma objetividade.189 

 

                                            
186  CARVALHO, Marco Cesar de; ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira. Direitos humanos: a 

recepção dos tratados internacionais pela constituição brasileira e sua proteção através do sistema 
regional interamericano. Revista de direito constitucional e internacional, São Paulo, n. 89, p. 
11-40, out. 2014, p. 13. 

187  POZZOLI, Lafayette. Humanismo = Dignidade da Pessoa Humana. Revista Em Tempo, [S. l.], v. 
4, mar. 2009. Disponível em: <http://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/126>. Acesso em: 
28 nov. 2018. 

188  TANAKA, Lucas Yuzo Abe; AGUERA, Pedro Henrique Sanches. Do abandono afetivo ao idoso 
como violação à dignidade da pessoa humana. In: ZENNI, Alessandro Severino Valler; OTERO, 
Cleber Sanfelici. Os limites da tutela dos Direitos da Personalidade na contemporaneidade. 
Maringá: Vivens, 2015. E-book. 

189  BARROSO, Luís Roberto A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
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No plano interno, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil e está esculpida logo no artigo 1º da Constituição 

Federal. A dignidade da pessoa humana é um princípio soberano, colocando o 

indivíduo acima das relações privadas e influenciando todos os ramos do direito.190 

 A Constituição brasileira de 1988, conectada com a base de valores da 

Declaração Universal, assegura, entre outros, os seguintes direitos fundamentais 

sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a proteção à infância e a 

assistência aos desamparados (artigo 6º). Tais direitos estão vinculados ao princípio 

da igualdade.191 

O ordenamento jurídico-constitucional brasileiro se lastreia em uma premissa 

antropológica, e é vital para a definição dos contornos do princípio da dignidade 

humana. É a ideia de uma pessoa concreta, que é racional, mas também sentimental 

e corporal; que é um fim em si mesmo, nas não uma “ilha” separada da sociedade; 

que deve ter a sua autonomia respeitada, mas também precisa da garantia das suas 

necessidades materiais básicas e do reconhecimento e respeito de sua identidade.192 

Os direitos fundamentais são normas destinadas a proteger o indivíduo contra 

eventuais violações causadas pelo Estado, quando este abusa de seu poder e as 

relações particulares estavam adstritas ao Código Civil, denominado “Constituição do 

Povo”. A evolução do Direito mostra as normas constitucionais com o objetivo de 

proteger o homem dos poderosos tentáculos do Estado, visando assegurar valores 

como dignidade humana e os direitos fundamentais.193 

A Constituição brasileira de 1988 acatou a tendência de reconhecimento de 

um direito geral de personalidade. Consagra já no primeiro artigo, a dignidade da 

pessoa humana, que por si só traz todos os atributos inerentes à personalidade 

humana, bem como a tutela no caput e em muitos incisos do quinto artigo, rol dos 

direitos individuais fundamentais, diversos direitos de personalidade, como vida, 

                                            
190  BARROSO, Luís Roberto A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 

contemporâneo. A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 

191  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
192  SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 70. 
193  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues; FIGUEIREDO, Chrislayne Aparecida Pereira 

de; FIGUEIREDO, Elizio Lemes de. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a 
constitucionalização do Direito de Família no Brasil. Actio, Revista de Estudos Jurídicos, Maringá, 
v.1 n. 25, p. 37-58, jan./jun. 2015. Disponível em: 
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liberdade, igualdade, integridade psicofísica, privacidade intimidade, honra, imagem, 

dentre outros.194 

Já os direitos da personalidade foram consagrados no Código Civil de 1916, 

sendo que a referência a direitos originários desaparece e, em sede de pessoas 

singulares surge reserva da vida privada, à imagem, o dever de sigilo de cartas 

missivas, etc.195 

Para Tartuce, a dignidade da pessoa humana se concretiza pelo contato com 

a sua comunidade. Nesse sentido, o autor cita os conceitos de Ingo Wonfgang Sarlet, 

para quem dignidade da pessoa humana é: 

 

O reduto intangível de cada indivíduo e, neste sentido a última fronteira 
contra quaisquer ingerências externas. Tal não significa, contudo, a 
impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e 
garantias fundamentais, mas que as restrições efetivadas não 
ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa 
humana.196 

 

Em se tratando do contato com a comunidade e as relações cotidianas 

vivenciadas por cada indivíduo, tem-se o Direito de Família, em que as relações 

interpessoais, familiares são o principal ponto de estudo. As relações familiares devem 

primar pela dignidade de seus membros, e nesse sentido tem-se a determinação do 

artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, o qual expressa que o planejamento 

familiar deve ser baseado no princípio da dignidade humana e paternidade 

responsável. 

No mesmo sentido tem-se o artigo 227, que assegura às crianças e aos 

adolescentes, entre outros direitos, a dignidade, o respeito, a liberdade, e a 

convivência familiar e comunitária, sendo dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar tais direitos. Ademais, as crianças e os adolescentes merecem total 

proteção, haja vista serem indivíduos em desenvolvimento, físico e mental.197 

Desta forma não é uma coincidência a dignidade da pessoa humana ser um 

princípio constitucional, visto que ela é acima de tudo um princípio ético, que a história 
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mostrou ser fundamental incluir entre os princípios do Estado. Ou seja, a dignidade 

da pessoa humana é mais que um direito, ela é a prova de que deve haver uma 

atribuição universal. “Uma carta de Direitos que não reconheça essa ideia ou que seja 

incompatível com ela é incompleta ou ilegítima, pois se tornou um valor e uma 

necessidade da própria democracia”.198 

Quando se fala em direitos essenciais ao ser humano e a integral realização 

da personalidade, a doutrina confere diferentes denominações para o conjunto de 

direitos em causa, os nomes mais comuns são: “direitos do homem”, “direitos 

fundamentais da pessoa”, “direitos inatos”, “direitos essenciais da pessoa”, “liberdades 

fundamentais” e, finalmente “direitos da personalidade”. Muitos autores, por razões de 

sistematização e didática, diferenciam esses conceitos, em especial, com relação aos 

direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da personalidade.  

A denominação diferenciada deve-se principalmente ao foco e ao âmbito de 

proteção e positivação: os direitos fundamentais são aqueles direitos essenciais 

positivados na Constituição (âmbito do direito público) oponíveis ao Estado, enquanto 

os direitos humanos constam de tratados e documentos internacionais. Já com 

relação aos direitos da personalidade, pode-se conceituá-los como os direitos 

fundamentais aplicáveis às relações privadas199, ou seja, entre particulares. Diante 

disso, é válido citar Carlos Alberto Bittar:  

 
Divisam-se assim, de um lado, os “direitos do homem” ou “direitos 
fundamentais” da pessoa natural, como objeto de relações de direito 
público, para efeito de proteção do indivíduo contra o Estado. Incluem-
se, nessa categoria, normalmente os direitos: à vida; à integridade 
física; às partes do corpo; à liberdade; o direito de ação.  
De outro lado, consideram-se “direitos da personalidade” os mesmos 
direitos, mas sob o ângulo das relações entre particulares, ou seja, da 
proteção contra outros homens. Inserem-se, nesse passo, geralmente, 
os direitos: à honra; ao nome; à própria imagem; à liberdade de 
manifestação de pensamento; à liberdade de consciência e de religião; 
a reserva sobre a própria intimidade; ao segredo; e o direito moral de 
autor, a par de outros.200 

 

A dignidade humana é parte do núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

supedâneo de todo ordenamento jurídico, consistindo em princípio e valor 
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fundamental de validade a priori, em que o primeiro conteúdo jurídico é a igualdade 

(isonomia) conferida a todas as pessoas.201 

 

A diferenciação entre direitos da personalidade e direitos 
fundamentais permite constituir categorias voltadas para a divisão 
ramificada da ciência do direito, respondendo a uma longeva e 
clássica dicotomia, qual seja aquele entre direito público e direito 
privado.   
Se do ponto de vista didático é bastante útil e claro estabelecer uma 
divisão muita clara de campos de trabalho entre os direitos da 
personalidade, para o Direito Privado, é certo também que se deve 
vincular a ideia de que essas diferenciações possuem limites e 
restrições.202 

 

Já a dignidade como valor fundamental funciona tanto como justificativa ética, 

quanto como fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais. A teoria 

adotada aqui é a de Ronald Dworkin, princípios são normas que contêm “exigências 

de justiça ou equidade ou alguma outra exigência de moralidade”203. Os princípios têm 

uma “dimensão de peso” e quando colidem é necessário avaliar a importância 

específica de cada um deles naquela situação concreta.204 

Uma visão contemporânea, que tem a dignidade humana como sua base 

principal, teórica e prática, que atravessa o ordenamento em todos os seus 

quadrantes, não importa se é na ordem privada ou pública.205 

 Desta forma, se torna ultrapassada essa diferenciação entre estes ramos da 

ciência do direito e, nas duas últimas décadas, pode-se perceber uma consolidação 

da visão de que a divisão entre o direito público e o privado cedeu lugar para 

fundamentação unificada na luta pela efetividade dos direitos, no sentido da plena 

realização da dignidade da pessoa humana em suas diversas áreas.206 

 

Por isso, atualmente não se pode mais sustentar uma visão centrada 
nas construções dogmáticas mais tradicionais, exatamente por 
estarem sob intensa transformação, fazendo com que o próprio cerne 
da relação entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da 
personalidade se manifeste de outra forma. Há uma tendência a que 
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gradualmente, com maior intensidade, os direitos humanos se 
traduzem em exigências de direitos fundamentais, e que os direitos 
fundamentais se traduzam em direitos da personalidade, 
integralizando-se no ordenamento jurídico, de modo mais amplo, 
graus cada vez mais elevados de exigências em torno da proteção de 
valores precípuos da pessoa humana.207 

 

Os direitos fundamentais têm várias características, tais como historicidade, 

inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. Segundo Bobbio, a partir de 

uma concepção histórica, não existe direitos fundamentais por natureza, pois eles são 

interligados com o momento histórico e a região: “O que parece fundamental em uma 

época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas 

e em outras culturas”. Isso significa dizer que os direitos fundamentais seriam 

conquistas da humanidade e da civilização e não direitos inatos e naturais.208 

Contudo, numa visão jusnaturalista, os direitos fundamentais são inerentes à 

pessoa, ou seja, são direitos naturais e inatos, portanto, possuem existência anterior 

ao Estado e, por isso, apenas reconhecido por ele. Caso o Estado não os reconheça, 

cabe aos indivíduos lutar com isso contra a violência, a injustiça, a opressão e a 

desigualdade. Martin Luther King e sua luta pelos direitos civis das pessoas negras 

nos EUA do século XX se configura como um grande exemplo que expressa com 

precisão esse processo de conquista, donde decorre o processo, nem sempre 

pacífico, de conquista e realização dos direitos naturais em direitos fundamentais.   

O direito ao afeto não se evidenciava em outras épocas, sobretudo naquelas 

em que o patrimonialismo se sobrepunha às relações familiares. Ainda que não exista 

um consenso moral, o direito ao afeto se encontra amplamente difundido, haja vista a 

construção do homem em várias dimensões, quais sejam, família, vida social, 

patrimônio, entre outras. Essas dimensões estão estruturadas no afeto, sendo 

imprescindíveis para a formação da família, com respeito à autonomia de vontade dos 

membros que a compõe. 

 

Com referência ao estado familiar, diversas relações jurídicas 
decorrendo fato de a pessoa integrar-se a um determinado núcleo, a 
saber: conjugal; de paternidade; de filiação; de parentesco natural, ou 
civil, e, em cada nível, outras tantas situações específicas o respectivo 
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campo (filiação; afinidade; relacionamento por adoção, em suas várias 
modalidades).209 

 

O caráter normativo do princípio da isonomia, estampado na igualdade de 

todos perante a lei, abarca as relações de famílias firmadas nas relações de afeto, 

tornando-se irrelevante se foi formada por intermédio do casamento, da união estável, 

entre pessoas de mesmo sexo ou sexo oposto, de um simples namoro ou adoção 

realizada por pessoa solteira. Sendo o afeto a base estruturante das relações 

familiares, o formalismo que segregava socialmente alguns indivíduos foi 

desvinculado. 

O afeto passa a ser um dos fundamentos mais importantes para a família 

moderna, indo além da dimensão ética, passa a ser considerado como o verdadeiro 

valor jurídico.210 Assim, consolidando a entidade familiar e sendo parte do patrimônio 

mínimo existencial, derivado da dignidade humana, cabe ao direito tutelar o direito ao 

afeto.211 

O afeto atualmente é o principal fundamento das relações familiares, mesmo 

que tal palavra não conste na Constituição, embora seja perfeitamente possível 

afirmar que foi decorrente da valorização da dignidade humana.212 

O princípio da afetividade é o princípio que fundamenta o direito das famílias 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida213. “O afeto não é 

somente um laço que envolve os integrantes de uma família. Também tem um viés 

externo, entre as famílias, pondo humanidade em cada família”.214 

 

A partir do século XX, a família foi perdendo suas características 
rígidas de patrimonialidade, hierarquia e patriarcalismo. E assim foi 
deixando se ser essencialmente um núcleo econômico e de 
reprodução para ser o espaço do amor e do afeto. Com o movimento 
feminista, que deu a mulher um lugar de sujeito de desejo, os 
casamentos deixaram de ser sustentados pelos interesses e 
formalidades de antes e deixando de ser uma relação de poder ou de 
denominação do mundo masculino. Se as pessoas se casam por 
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amor, e o amor às vezes acaba, e não há mais o elo fundamental de 
um casamento, passou a ser natural que casais se separassem. Em 
outras palavras, o principal sustento de uma relação conjugal está no 
afeto. 
E foi assim que a família perdeu sua preponderância como instituição. 
Sua importância está em ser o núcleo formador e estruturador do 
sujeito. O afeto tornou-se um valor jurídico, e na esteira da evolução 
do pensamento jurídico ganhou status de princípio jurídico. Sem afeto, 

não se pode dizer que há família. Ou, se falta o afeto, a família é uma 
desordem ou uma desestrutura.215 

 

O princípio da afetividade, é o princípio que fundamenta o direito de família 

nas relações socioafetivas e na comunhão de vida. O impulsionamento aconteceu 

com os valores consagrados na Constituição de 1988, que resultou da evolução da 

família brasileira, nas últimas décadas do século XX, refletindo na doutrina jurídica e 

nas jurisprudências.216 

O direito ao afeto está muito ligado ao direito fundamental à felicidade. Porque 

em ambos o Estado impõe a si obrigações para com os seus cidadãos, e precisa 

assim criar políticas públicas para a efetivação desses direitos.217 

Porém, não é qualquer afeto que estabelece ou compõe um núcleo familiar. 

Por exemplo, nos laços de amizade está presente o afeto, mas não é por esta razão 

que há uma família. O afeto autorizador e caracterizador de uma entidade familiar, 

deve estar acompanhado de outros elementos, tais como responsabilidade, 

cumplicidade, vivência, convivência e solidariedade.218 

 

A afetividade é um princípio constitucional da categoria dos princípios 
não expressos. Ele está implícito e construído nas normas 
constitucionais, pois aí estão seus fundamentos essenciais e 
basilares: o princípio da dignidade humana (art. 1º, III), da 
solidariedade (art. 3º, I), da igualdade entre os filhos, 
independentemente da sua origem (art.277, parágrafo 6º), a adoção 
como escolha afetiva (art. 227, parágrafos 5º e 6º), a proteção á família 
monoparental, tanto fundada nos laços de sangue ou por adoção (art. 
226, parágrafo 4º), a convivência familiar assegurada à criança e ao 
adolescente, independentemente da origem biológica ( art. 227).219    
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Rodrigo da Cunha Pereira afirma que a família “é o lugar privilegiado de 

realização da pessoa, pois é o locus onde se inicia um desenvolvimento pessoal, seu 

processo de socialização, onde se vivem as primeiras lições de cidadania e onde se 

reportará, mais tarde, para os laços sociais”.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Relacionando o direito ao afeto aos direitos da criança e do adolescente, a 

Constituição Federal expressa, nos termos do art. 227221, o direito fundamental à 

convivência em família como aspecto fundamental ao seu desenvolvimento.222 

A afetividade é apontada pela maioria dos doutrinadores como a principal 

característica que diferencia a família tradicional, moderna e contemporânea, sendo 

que para a família moderna refletia pouca importância tanto para o ordenamento 

jurídico quanto para a afeição dos contornos da entidade familiar.223 

Afetividade, em linhas gerais, pode ser entendida como sinônimo de afeição, 

de simpatia, de amizade, de amor, ou ainda como sentimento, paixão. Na acepção 

psicológica, o afeto é o elemento básico da afetividade, e a afetividade é conjunto de 

fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e 

paixões. Em sentido comum, é a qualidade ou o caráter do que é afetivo224. Para o 

direito e no senso comum, o afeto é mencionado como efeito positivo e amoroso225, 

que gera o carinho e o respeito, o verdadeiro elemento da afetividade. 

 

2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Conforme artigo já apresentado no XXVII Encontro Nacional do CONPEDI, na 

cidade de Salvador – BA226, a dignidade humana é a base da organização jurídica 
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contemporânea e, para o Direito de Família, não seria mais possível prescindir de 

normas que não estejam nela assentadas ou que não a levem em consideração. No 

Brasil, esta noção só se tornou princípio expresso com a Constituição Federal de 

1988, com base na conceituação filosófica que já havia sido concebida no século XVIII 

por Kant227, posteriormente adotada na seara jurídica a partir do século XX.  

Os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família são expressos 

ou implícitos, podem derivar da interpretação do sistema constitucional adotado ou 

podem brotar da interpretação harmonizada de normas constitucionais específicas, 

como é o caso do princípio da afetividade. No Capítulo VII do Título VIII da 

Constituição, é possível encontrar ou extrair princípios de ambas as espécies, 

particularmente pela especificação dos princípios mais gerais às peculiaridades das 

relações de família.228 

Sem dúvida, deve-se reconhecer também a necessidade da 

constitucionalização do Direito de Família, pois grande parte do Direito Civil está na 

Constituição, que acabou enlaçando os temas sociais juridicamente relevantes para 

garantir-lhes efetividade. A intervenção do Estado nas relações de direito privado 

permite o revigoramento das instituições de direito civil e, diante do novo texto 

constitucional, é forçoso ao intérprete redesenhar o tecido do Direito Civil à luz da 

nova Constituição.229 

Desta forma, alguns dos antigos princípios do Direito de Família foram 

aniquilados, surgindo outros decorrentes da proposta de constitucionalização e 

(re)personalização, a qual remodelou este ramo jurídico. Por isso, o Estatuto das 

Famílias pretende enunciar os regramentos estruturais do Direito de Família, 

prescrevendo o seu art. 5º, que são seus princípios fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das 

entidades familiares, a convivência familiar, o melhor interesse da criança e do 

adolescente e a afetividade.230 

Torna-se necessário começar pelo maior, o mais universal de todos os 

princípios, o macro princípio da dignidade da pessoa humana, do qual se irradiam 
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todos os demais e cada um dos princípios do Direito de Família, que são essenciais 

para a justiça.231 

Assim, não é por acaso que a dignidade da pessoa humana é um princípio 

constitucional. Ela é acima de tudo um princípio ético, que a história mostrou ser 

necessário incluir entre os princípios do Estado. Na verdade, a dignidade da pessoa 

humana é mais que um direito, pois ela é a prova de que deve haver certos direitos 

de atribuição universal, por isso é também um princípio geral do direito. Sendo uma 

exigência da própria democracia, uma Constituição sem estes valores é incompatível 

e incompleta.232 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa a 

fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, ligando todos 

os institutos à realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou a 

despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, de modo a colocar a 

pessoa humana no centro protetor do direito.233 

A liberdade e a igualdade estavam entre os primeiros direitos a serem 

reconhecidos como fundamentais, de modo a garantir o respeito à dignidade humana, 

mesmo em uma época em que este princípio ainda não estava em evidência. Ao lado 

de impor limites ao poder das autoridades, também é papel do direito “coordenar, 

organizar e limitar as liberdades, justamente para garantir a liberdade individual”234, o 

que se nota também no plano familiar. 

 

A Constituição, ao instaurar o regime democrático revelou enorme 
preocupação em banir discriminações de qualquer ordem, deferindo à 
igualdade e à liberdade especial atenção no âmbito familiar. Todos 
têm a liberdade de escolher o seu par ou pares, seja no sexo que for, 
bem como o tipo de entidade que quiser para constituir sua família. A 
isonomia de tratamento jurídico permite que se considerem iguais 
homem e mulher, em relação ao papel que desempenham na 
sociedade conjugal.235 

 

 Se a liberdade tem como uma de suas finalidades assegurar a própria 

autodeterminação da pessoa, a igualdade permite um maior equilíbrio nas relações 
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sociais. São direitos fundados em valores que, mais recentemente, também passaram 

a estruturar o Direito de Família. O princípio da liberdade está relacionado ao livre 

poder de escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção de entidade 

familiar.236 

Em face do primado da liberdade, é assegurado o direito de construir uma 

relação conjugal, uma união estável hétero ou homossexual, ou ainda, poliafetiva. Há 

a liberdade de dissolver o casamento e extinguir a união estável, bem como recompor 

novas estruturas de convívio.237 

 Com fundamento na dignidade da pessoa humana, a liberdade se faz notar 

até mesmo quanto ao planejamento familiar, de livre decisão do casal, apenas 

cabendo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

deste direito, ao passo que está impedido de atuar coercitivamente por parte das 

instituições oficiais e privadas (art. 226, § 7º, da CF/88).  Consoante a nova orientação 

constitucional, o princípio da igualdade estabeleceu no Direito de Família mudanças 

relevantes, como a isonomia entre os filhos nos termos do art. 227, § 6º, da 

CF/1988238, e do art. 1.596 do Código Civil, que determina, com idêntica redação, que 

“os filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação”239. As normas também abrangem os filhos adotivos, os filhos socioafetivos e 

aqueles havidos por inseminação artificial heteróloga (com material genético de 

terceiro).240 

Assim como a igualdade entre os filhos, para manter a isonomia constitucional 

há a igualdade entre homens e mulheres no que se refere à sociedade conjugal ou 

convencional formada pelo casamento ou pela união estável, respectivamente, de 

acordo com o art. 226, § 5º,15 da CF/1988 e do art. 1.51116 do Código Civil241. Como 

decorrência lógica do princípio da igualdade entre cônjuges ou companheiros, surge 
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o princípio da igualdade na chefia familiar, a qual pode ser exercida tanto pelo homem 

como pela mulher, podendo inclusive os filhos opinarem, formando assim a família 

democrática, que veio a suceder a antiga família fundada na hierarquia patriarcal242. 

Agora, há a concepção de equidade de direitos e de partilha das obrigações e papéis 

assumidos pelo homem e pela mulher enquanto pais.243 

Para Paulo Lôbo, nenhum princípio constitucional provocou  

 

Tão profunda transformação do direito de família quanto o da 
igualdade entre homem e mulher, entre filhos de qualquer origem e 
entre as entidades familiares. Todos os fundamentos jurídicos da 
família tradicional feneceram, principalmente os da legitimidade, 
verdadeira summa divisio entre sujeitos e subsujeitos de direito, 
segundo os interesses patrimoniais subjacentes que protegiam, ainda 
que razões éticas e religiosas fossem justificativas ostensivas. O 
princípio geral da igualdade de gêneros foi igualmente elevado a 
status de direito fundamental oponível aos poderes políticos e privados 
artigo 5º da Constituição.244 

  

Paulo Lôbo conclui que o princípio da igualdade familiar se dirige ao legislador 

e ao administrador, ao proibir a elaboração de normas que contrariem a administração 

pública ou a estruturação de programas de políticas públicas que visem à superação 

das desigualdades reais existentes entre os gêneros, à administração da justiça, para 

o impedimento das desigualdades, cujos conflitos provocam e necessitam de 

intervenção. Afinal, “Sabe-se que costumes e tradições, transmitidos de geração em 

geração, sedimentam condutas de opressão e submissão, no ambiente familiar, mas 

não podem ser obstáculos à plena realização do direito emancipador”.245 

 O princípio da solidariedade é reconhecido pela Constituição Federal de 1988 

como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil em seu art. 3º, inciso I 

15 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (§ 5º). Os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 

homem e pela mulher (16 Art. 1511). O casamento estabelece comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Com o espírito de 

construir uma sociedade não apenas livre e justa, ou seja, fundada na liberdade e na 
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igualdade, mas também solidária246, ou, em outras palavras, uma sociedade fundada 

também na fraternidade.   

A solidariedade do núcleo familiar deve ser compreendida como solidariedade 

recíproca entre os cônjuges e companheiros, principalmente em relação à assistência 

moral e material. A solidariedade entre os filhos corresponde às obrigações da pessoa 

de ser cuidada até atingir a idade adulta, isto é, de ser mantida instruída e educada 

para uma completa e adequada formação social.247 

  

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio tem 
origem nos vínculos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contem 
em suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade 
que compreende a fraternidade e a reciprocidade. A pessoa só existe 
enquanto ela coexiste.248 

  

As leis são embasadas neste princípio ao disciplinarem a solidariedade 

existente no âmbito das relações familiares e em relação aos deveres recíprocos entre 

os integrantes do grupo familiar, com isso, por vezes, safando-se o Estado da 

obrigação de prover direitos que são assegurados constitucionalmente.249 

O constituinte revelou enorme preocupação em banir as discriminações de 

qualquer ordem ao elaborar a Constituição democrática em 1988, em especial ao 

estabelecer como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, conforme dispõe o art. 3º, inciso IV. A leitura deve ser realizada 

também no âmbito do Direito de Família, de modo a impedir os comportamentos que 

venham a ser discriminatórios.   

Apesar da não previsão expressa dentre os direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988, é possível extrair das normas constitucionais do art. 

227, caput e parágrafos, o princípio do melhor interesse da criança ou princípio da 

proteção integral a crianças e adolescentes, jovens e idosos.  

A proteção integral diz respeito ao conjunto de direitos, de instrumentos e de 

meios para assegurar todas as necessidades a fim de possibilitar o melhor 
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desenvolvimento da pessoa em formação e de sua personalidade. Para salvaguardar 

as crianças e adolescentes, dentre outros direitos relevantes, podem ser mencionados 

os direitos arrolados no art. 227 da Constituição Federal de 1988:  

  
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão250.  

 

Acerca do princípio do melhor interesse da criança, leciona Paulo Lôbo:  

  

Incluído o adolescente, segundo a Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, deve ter seus interesses tratados com prioridade, 
pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto 
na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas 
relações familiares, como pessoas em desenvolvimento e dotada de 
dignidade. Em verdade ocorreu uma completa inversão de prioridades, 
nas relações entre pais e filhos, seja na convivência familiar, seja nos 
casos de situações de conflitos, como na separação dos casais251.  

  

Com efeito, na nova ordem constitucional e com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, há prioridade e proteção especial aos interesses dos menores tanto no 

ambiente da família como na sociedade, justamente em razão da condição de 

vulnerabilidade da pessoa ainda em fase de desenvolvimento.   

O princípio da afetividade é o princípio que fundamenta o direito das famílias 

na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida252. “O afeto não é 

somente um laço que envolve os integrantes de uma família. Também tem um viés 

externo, entre as famílias, pondo humanidade em cada família”.253 

No decorrer do século XX, a família foi perdendo suas características rígidas 

de patrimonialidade, hierarquia e patriarcalismo, deixando de ser essencialmente um 

núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do amor e do afeto. Com os 

movimentos feministas, o casamento deixou de ser mantido por uma relação de poder 
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ou de domínio do mundo masculino. Hoje, é possível dizer que o principal sustento de 

uma relação conjugal está no afeto.254 

A família perdeu sua preponderância como instituição patriarcal. Sua 

importância está em ser um núcleo formador e de estruturação do ser humano. Sem 

afeto, então, não pode se dizer que haja uma família completa.255 

  

O afeto autorizador e caracterizador de uma entidade familiar devem 
estar acompanhado de outros elementos como solidariedade, 
responsabilidade, cumplicidade, vivência e convivência. Na família 
conjugal, além desses elementos, está presente também a 
sexualidade, que pode ter as mais diversas variações, já que é da 
ordem do desejo, muito mais do que da genitalidade. Na família 
parental, o afeto pode estar acompanhado dos laços de sangue, ou 
não, mas sempre associado ao “serviço”, isto é, ao exercício de 
funções paternas/maternas, que se exteriorizam no cuidado, sustento, 
educação, imposição de limites etc.256 

  

A palavra afeto não está expressa na Constituição, mas é enlaçada no âmbito 

de sua proteção.  

  

A afetividade é um princípio constitucional da categoria dos princípios 
não expressos. Ele está implícito e construído nas normas 
constitucionais, pois aí estão seus fundamentos essenciais e 
basilares: o princípio da dignidade humana (artigo 1º,III), da 
solidariedade (3º, I), da igualdade entre os filhos, independentemente 
da origem (artigo 227, § 6º), a adoção como escolha afetiva (artigo 
227, §§ 5º e 6º), a proteção à família monoparental, tanto fundada nos 
laços de sangue ou por adoção (artigo 226, § 4º), a convivência 
familiar assegurada à criança e ao adolescente, independentemente 
da origem biologia (artigo 227).257 

  

O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos 

biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais. O sentimento de 

solidariedade recíproca não pode ser perturbado pelos interesses patrimoniais.258 

A afetividade também se traduz em regras, a exemplo de norma existentes no 

Código Civil, ainda que com grande esforço consiga visualizar na lei a ascensão do 

afeto a valor jurídico, como no caso da posse do estado de filho, pois por ela é 
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invocada a relação de afetividade e afinidade como elemento e com o claro objetivo 

de alcançar a felicidade. Outras normas infraconstitucionais, como a Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11.340/2006), definem família como uma relação íntima de afeto.259 

  Sem dúvida, a família é o lugar privilegiado de realização da pessoa, pois é 

o locus onde se inicia um desenvolvimento pessoal, seu processo de socialização, 

onde se vivem as primeiras lições de cidadania e de onde se reportará, mais tarde, 

para os laços sociais.  

A partir do momento em que a família perdeu sua grande importância como 

instituição patriarcal e que a dignidade humana passou a ser o foco da ordem jurídica, 

passou-se a valorizar cada membro da família, e não a entidade familiar como 

instituição, pois o valor e a dignidade estão no sujeito, e não mais no objeto da relação 

jurídica. Associado a isso, e até mesmo em consequência disso, veio a liberdade de 

constituir ou de desfazer os laços conjugais, deixando se ser necessário viver junto 

até que “a morte os separe”.   

A liberdade de constituição de família tem estreita consonância com o 

princípio da autonomia da pessoa, principalmente nas relações íntimas do ser 

humano, cujo valor supremo é a busca da felicidade.260 

  

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, 
como fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida 
quando este falar na realidade das relações; assim, a afetividade é 
dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação 
àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O princípio 
jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir com 
o falecimento de uns dos sujeitos ou se houver perda da autoridade 
parental. Na relação entre cônjuges e entre companheiros o princípio 
da afetividade incide enquanto houver afetividade real, sob o ponto de 
vista do direito, tem conteúdo conceptual mais estrito (o que une as 
pessoas com o objetivo de constituição de família).261 

  

Com efeito, extraem-se obrigações decorrentes da afetividade, do respeito à 

dignidade humana, que deve haver nas relações entre pais e filhos, mas também do 

disposto no art. 229 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que "Os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 
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dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”262, norma que 

confere base ao exercício do poder familiar previsto no art. 1634 do Código Civil. O 

dever de criar, assistir e educar os filhos não é apenas material, mas também moral, 

intelectual e afetivo.263 

 Por estar a criança em desenvolvimento, mostra-se extremamente 

vulnerável, razão pela qual se tem conferido, atualmente, maior relevância aos 

interesses existenciais que aos de ordem patrimonial, cunhando-se a expressão 

"dever de cuidado" para aglutinar todos os deveres, consoante um compromisso diário 

dos pais para com as necessidades físicas, emocionais e intelectuais dos filhos.264 

A afetividade é o valor norteador do direito das famílias para o melhor 

relacionamento possível entre os seus membros.  

 

2.4.1 O ABANDONO AFETIVO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

A família da atualidade está baseada pelos princípios civis constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da responsabilidade dos pais 

em relação aos filhos, da proteção da infância com garantias dos direitos 

fundamentais à criança e ao adolescente, da afetividade e da igualdade.265 A família, 

além dos direitos, tem deveres, juntamente com o Estado e a sociedade, para com as 

crianças e os adolescentes. O amor afetivo de uma família se mostra como principal 

aspecto para que a criança se desenvolva. 

Conforme os ensinamentos do autor Paulo Lôbo:  

 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, 
como fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida 
quando este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é 
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dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação 
àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O princípio 
jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir com 
o falecimento de um dos sujeitos ou se houver perda da autoridade 
parental. Na relação entre cônjuges e entre companheiros o princípio 
da afetividade incide enquanto houver afetividade real, pois está é 
pressuposto da convivência. Até mesmo a afetividade real, sob o 
ponto de vista do direito, tem conteúdo conceptual mais estrito (o que 
une as pessoas com objetivo de constituição da família) do que o 
empregado nas ciências da psique, na filosofia, nas ciências sociais, 
que abrange tanto o que une quanto o que desune (amor e ódio, 
afeição e desafeição, sentimentos de aproximação e de rejeição). Na 
psicopatologia, por exemplo, a afetividade é o estado psíquico global 
com que a pessoa se apresenta e vive em relação às outras pessoas 
e aos objetos, compreendendo o estado de ânimo ou humor, os 
sentimentos, as emoções e as paixões e reflete sempre a capacidade 
de experimentar sentimentos e emoções. Evidentemente essa 
compreensão abrangente do fenômeno é inapreensível pelo direito, 
que opera selecionando os fatos da vida que devem receber a 
incidência da norma jurídica. Por isso sem qualquer contradição 
podemos refletir a dever jurídico de afetividade oponível a pais e filhos 
e aos parentes entre si, em caráter permanente, independentemente 
dos sentimentos que nutram entre si, e aos cônjuges e companheiros 
enquanto perdurar a convivência.266 

 

O art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), protege 

principalmente a dignidade humana e a convivência familiar. E o art. 19 do ECA, 

determina que toda criança/adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar. Tal proteção é para o desenvolvimento do afeto, que exerce grande influência 

no desenvolvimento da personalidade.  

Além do artigo 227 da Constituição Federal, como já mencionado, o artigo 4º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta um rol de direitos aos seus 

destinatários, especialmente a proteção da dignidade humana e da convivência 

familiar. De forma direta, o artigo 19 do mesmo diploma estabelece que toda criança 

ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar. Tal 

dispositivo fundamenta os laços familiares, haja vista que é através deste meio que o 

ser humano recebe e desenvolve o sentimento de afeto, o que irá garantir o 

desenvolvimento de sua personalidade, cabendo aos pais o dever de prestá-lo.267 
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Crianças e adolescentes, por regra constitucional (CF 227), transformaram-se 

em sujeitos de direitos e foram recompensados com enorme número de garantias e 

prerrogativas.268 

 

O princípio da proteção integral impõe que sejam colocados a salvo 
de negligencia. Mas direitos de uns significa obrigações de outros. São 
responsáveis a dar efetividade a esse leque de garantias: a família, a 
sociedade e o Estado. Ao regulamentar a norma constitucional, o ECA 
identifica como direito fundamental de crianças e adolescentes o seu 
desenvolvimento sadio e harmonioso (ECA 7.º). Igualmente lhes 
garante o direito a serem criados e educados no seio de sua família 
(ECA 19). 
O conceito atual de família é centrado no afeto como elemento 
agregador, e exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem 
lhes omitir o carinho necessário para formação plena de sua 
personalidade. A enorme evolução das ciências psicossociais 
escancarou a decisiva influência do contexto familiar para o 
desenvolvimento sadio de pessoas em formação. Não se pode mais 
ignorar essa realidade tanto que se passou a falar em paternidade 
responsável. Assim, a convivência dos pais com os filhos não é um 
direito, é um dever. Não há o direito de visitá-lo há a obrigação de 
conviver com eles. O distanciamento entre pais e filhos produz 
sequelas de ordem emocional e pode comprometer o seu sadio 
desenvolvimento. O sentimento de dor e abandono pode deixar 
reflexos permanentes em sua vida.269 

 

A não convivência dos pais com os filhos, diante do rompimento do elo de 

afetividade, pode gerar severas sequelas psicológicas e comprometer o seu 

desenvolvimento saudável. “A omissão do genitor em cumprir os encargos 

decorrentes do poder de família, deixando de atender ao dever de ter o filho em sua 

companhia, produz danos emocionais merecedores de reparação”.270 

Porém, o primeiro obrigado a garantir o direito ao afeto é o próprio Estado. O 

Estado impõe a si obrigações para com os seus cidadãos e, por esta razão, a 

constituição elenca um rol imenso de direitos individuais e sociais, como forma de 

garantir a dignidade a todos.271 

Evidenciando a importância da convivência familiar como pressuposto para a 

existência da dignidade da pessoa humana, tem-se a tese do abandono paterno-filial, 
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em que a jurisprudência condenou os pais a indenizarem os filhos pelo abandono 

afetivo, por clara lesão à dignidade da pessoa humana.272 

O abandono afetivo é um dos aspectos mais controvertidos do direito de 

família contemporâneo, assim como o argumento de que a indenização pelo 

abandono afetivo está amparada na dignidade da pessoa humana. Se por um lado os 

pais têm o dever constitucional de assistir, criar e educar os filhos, conforme artigo 

229 da Carta Magna, bem como o de dirigir-lhes criação e educação, nos termos do 

artigo 1.634 do Código Civil, a violação desses dispositivos poderia gerar um ato ilícito 

com base no artigo 186 da Lei Civil. Em sentido contrário, e não menos importante, 

tem-se o argumento de que o amor e o afeto não se impõem, havendo uma suposta 

monetarização do afeto.273  

Os prejuízos pela ausência de afetividade podem ser de ordem física e 

psíquica, refletido ao longo da vida. O trauma que decorre do abandono afetivo 

imprime uma marca imensurável no comportamento da criança e do adolescente e 

pode ser evidenciado na espera por alguém que nunca vem ou telefona, em 

aniversários esquecidos, em comemorações do dia das mães ou dia dos pais sem a 

presença destes, ou do beijo de boa noite que não será dado. Os maiores traumas 

vivenciados pelo ser humano decorre das perdas afetivas no ambiente familiar ou 

social.274 

Para a Ministra Nancy Andrighi, é admissível aplicar o conceito de dano moral 

nas relações familiares, porquanto o dano moral está presente diante de uma 

obrigação inescapável dos pais em dar auxílio psicológico aos filhos. Aplicando a ideia 

do cuidado como um valor jurídico, Nancy Andrighi deduz a presença do ilícito e da 

culpa do pai pelo abandono afetivo, pois “amar é faculdade, cuidar é dever”.275 

Essencialmente o conceito de afeto está atrelado ao de família e sua 

externalização decorre das relações familiares. Sobre este prisma, importa observar 

                                            
272  TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Direito de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 5, p. 

8-9. 
273  Ibid., p. 10-11. 
274  REIS, Clayton; PINTO, Simone Xander. Abandono afetivo do filho, como violação aos direitos da 
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275  INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA. STJ condena pai a indenizar filha por 
abandono afetivo. Jusbrasil, 3 maio 2012. Disponível em: 
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que o conceito atual de família se pluralizou, sendo cada vez mais comum a incidência 

de famílias recompostas, monoparentais e homoafetivas.276 

Segundo Perrot, despontam novos modelos de família, mais igualitárias nas 

relações de sexo e idade, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus 

componentes, menos sujeitas à regra e mais ao desejo.277 

As mudanças vivenciadas na família e pela família decorrem das mudanças 

políticas, econômicas e sociais, e: 

 

Ainda que continue a família a ser essencial para a própria existência 
da sociedade e do Estado, houve uma completa reformulação do seu 
conceito. Os ideais de pluralismo, solidarismo, democracia, igualdade, 
liberdade e humanismo voltaram-se a proteção da pessoa humana. A 
família adquiriu função instrumental para a melhor realização dos 
interesses afetivos e existenciais de seus componentes.278 

 

O conceito de família atrelado ao casamento, ligada pelo vínculo matrimonial 

ou a tradicional estrutura patriarcal, sofreu inúmeras mudanças com o passar dos 

anos. Desde o afrouxamento dos laços entre Estado e Igreja, até a diminuição de seus 

componentes e o entrecruzamento dos papeis do homem e da mulher, todos os 

aspectos sociais contribuíram para a alteração no conceito de família.279 

Sob a ótica mais atual, a família é sempre socioafetiva, em razão de ser um 

grupo social considerado a base da sociedade e unida na convivência afetiva.280 

Ainda, pode ser considerada como potestativa, onde o sujeito tem o direito de 

livremente formar família, que designa o ímpeto de aproximação existencial pelo 

afeto.281 

O novo modelo de família funda-se sobre os pilares da repersonalização, da 

afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, impingindo nova roupagem axiológica 
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ao Direito de Família282, de modo que o que realmente importa é o indivíduo, em 

detrimento, especialmente do aspecto patrimonial. A família-instituição foi substituída 

pela família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para o desenvolvimento 

da personalidade de seus integrantes como para o crescimento e formação da própria 

sociedade, justificando, com isso, sua proteção pelo Estado.283 

Os novos contornos de família abarcam as uniões estáveis, sejam elas homo 

ou heteroafetivas, as famílias paralelas ou simultâneas, a família poliafetiva, a 

monoparental, a anaparental ou simplesmente parental e, ainda, a família mosaico. 

Ainda, de forma específica à proposta do presente trabalho, tem-se a 

classificação de família natural e extensa. A família natural é formada pelos pais ou 

qualquer um dos dois e pelos seus descendentes, este conceito de família está ligado 

à família biológica da criança regulamentada pelo art. 25 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A família extensa ou ampliada, nos termos da Lei nº. 12.010/2009, a qual 

alterou diversos dispositivos do ECA, é “aquela que se estende para além da unidade 

pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a 

criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”: 

 

É o afeto que organiza e orienta o desenvolvimento da personalidade 
e assegura o pleno desenvolvimento do ser humano. A busca da 
felicidade, a supremacia do amor, a vitorio da solidariedade ensejam 
o reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da 
família e de preservação da vida.284 

 

Seja qual for a estrutura adota por seus membros, o afeto é fator determinante 

em qualquer arranjo familiar. Assim, a inexistência de afeto impossibilita a 

configuração de qualquer arranjo família. 

Por estas razões, a institucionalização deve ser o último recurso, porém, não 

é. Colocar alguém em uma instituição, nada mais é que encarcerá-lo, principalmente 

quando se trata de crianças e adolescentes, pois fica mais claro o horror desta 

medida.285 
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A sequela mais grave, certamente, está no plano afetivo. Muito mais 

do que o abandono material ou educacional, é o abandono afetivo que 
produz danos invisíveis, que desestruturam, desorientam, tornando-as 
pessoas infelizes e inseguras. 
É indispensável atentar ao caráter excepcional e provisório da medida 
de acolhimento institucional de crianças e adolescentes (ECA 101, 
parágrafo 1º). 
O tempo em que ficam institucionalizados deve ser no máximo de dois 
anos (ECA 19 parágrafo 2º), porem, sempre é superior. Durante esse 
período, ninguém tem acesso a eles. Fica, na expectativa de serem 
resgatados pelos pais. Não são. Depois têm a esperança de que 
alguém parente os queira. Não querem. Então começa a esmaecer o 
sonho de ter um lar. A cada ano que passa, diminuem a possibilidade 
de serem adotados.  
Além de inacessíveis, não podem cativar ninguém. Os cuidadores não 
podem adota-los. Quem frequenta a instituição, seja pelo motivo que 
for, também não. A família acolhedora e os padrinhos afetivos, do 
mesmo modo. E, quem está habilitado à adoção não tem acesso a 
eles. Nem por meio de foto ou de um vídeo podem despertar o 
interesse para que alguém os queira.286 

 

Desta maneira, conclui a autora, eles não cometeram nenhum crime, mas são 

tratados como presos incomunicáveis e, como não fazem rebelião, eles não têm voz, 

e, consequentemente, ninguém percebe a existência deles. 

A família da atualidade é baseada nos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade familiar, da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, 

da proteção da infância com garantias dos direitos fundamentais à criança e ao 

adolescente, da afetividade e da igualdade28741. A família, além dos direitos, tem 

deveres, juntamente com o Estado e a sociedade, para com as crianças e os 

adolescentes. O amor afetivo de uma família se mostra como principal aspecto para 

que a criança se desenvolva.  

Além do art. 227 da Constituição Federal, como já mencionado, o art. 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta um rol de direitos aos seus 

destinatários, especialmente a proteção da dignidade humana e da convivência 

familiar. De forma direta, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece que toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, 
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excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar288. Tal 

dispositivo fundamenta os laços familiares, haja vista que é por este meio que o ser 

humano recebe e desenvolve o sentimento de afeto, o que irá garantir o 

desenvolvimento de sua personalidade, cabendo aos pais o dever de prestá-lo.289 

Evidenciando a importância da convivência familiar como pressuposto 

necessário à dignidade humana, tem-se a tese do abandono paterno-filial, mais 

recentemente consolidada na jurisprudência, que condena os pais a indenizarem os 

filhos pelo abandono afetivo, por clara lesão à dignidade da pessoa humana290 em 

decorrência da negligência com relação ao poder familiar. Não obstante, até esta 

concepção se firmar no Poder Judiciário, houve oscilação entre admitir ou não a 

condenação por abandono afetivo. 

Um julgado em especial foi destaque, o qual ficou conhecido como caso 

Alexandre Fortes, em decisão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais que aceitou o 

pedido de reparação pelos danos morais decorrentes do abandono afetivo, consoante 

se pode observar nesta ementa: 

  

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - RELAÇÃO PATERNO-FILIAL - 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PRINCÍPIO DA 
AFETIVIDADE A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono 
paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, 
moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da 
dignidade da pessoa humana.291 

  

Consta na referida decisão que o pai foi condenado, em primeira instância, a 

pagar indenização de duzentos salários mínimos ao filho por tê-lo abandonado 

afetivamente. O motivo da condenação foi porque o pai, ao constituir nova família e 

com o nascimento de uma nova filha, passou a privar o filho de sua convivência. 
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Torna-se importante destacar que continuou arcando com os alimentos, de maneira 

que o abandono ocorrera apenas no plano do afeto. 

O julgado do Tribunal de Alçada de Minas Gerais foi, no entanto, reformado, 

em 29 de novembro de 2005, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual afastou 

a indenização por dano moral sob o fundamento de, nas relações entre pais e filhos, 

o afeto não poder ser imposto, o dano moral pressupor a prática de ato ilícito, o pai 

não ser obrigado a conviver com seu filho e o pagamento de indenização afastar de 

vez o pai da criança292. A crítica doutrinária a este julgamento do STJ foi grande. 

 O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça perdeu força ao longo dos 

anos, com algumas sentenças proferidas em juízos do Brasil, desde 2005, como, por 

exemplo, neste julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do ano de 

2008, que condenou um pai a indenizar o autor em razão do abandono afetivo desde 

a gravidez da mãe e em razão da discriminação sofrida em face dos irmãos:  

  

Responsabilidade civil. Dano moral. Autor abandonado pelo pai desde 
a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho somente após 
propositura de ação judicial.  Discriminação em face dos irmãos. 
Abandono moral e material caracterizados. Abalo psíquico. 
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido para este 
fim.293  

  

Ao comentar exatamente este acórdão do qual foi relator, Caetano Lagrasta 

Neto menciona que a situação fática deste caso, em que o pai abandonara a mãe na 

gravidez, seria diversa do caso Alexandre Fortes no julgamento de 2005 do Superior 

Tribunal de Justiça, pois aqui a criança havia convivido afetivamente com o pai 

anteriormente.294 Apesar das diferenças, não haveria razão para julgamentos 

diversos, porquanto se houve o reconhecimento da existência de danos morais para 
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a criança que nunca teve a convivência com o pai, o mesmo deveria ocorrer também 

para a que deixou de receber o afeto por não ter mais a convivência com o pai. 

 Os comentários ao julgado são esclarecedores e pertinentes:  

  

Não restam dúvidas de que tais atribuições são verdadeiros deveres 
jurídicos que, violados, geram o direito subjetivo a uma indenização 
pecuniária, muito além do que a simples perda do poder familiar, 
conforme consta do julgado do Superior Tribunal de Justiça no caso 
Alexandre Fortes. Pode-se falar, em reforço, da lesão a um direito da 
personalidade, nos termos do que dispõe o art. 12, caput, do atual 
Código Civil, particularmente na lesão à honra e à integridade físico-
psíquica. Somente como argumento subsidiário para justificar a 
existência da violação de um direito alheio pode ser invocado o direito 
do filho ao amor de seus genitores. Segundo a melhor doutrina, o 
direito ao amor é um direito fundamental do menor, uma vez que entre 
os seus direitos essenciais se coloca, em primeiro plano, o direito de 
receber uma carga afetiva dos genitores, o que é primaz para a sua 
formação como pessoa humana.295 

  

O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2012, alterou a orientação anterior 

a respeito da matéria e passou a admitir a possibilidade de haver o abandono afetivo, 

com a compensação dos danos morais causados em razão da ausência de cuidados 

parentais:  

  

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.  
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 
no Direito de Família.  
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no 
ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com 
locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como 
se observa do art. 227 CF/88.  
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida 
implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de 
omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente 
tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e 
companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, 
exsurgindo, daí a possibilidade de se pleitear compensação por danos 
morais por abandono psicológico. 
 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de 
pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero 
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 
afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social.  
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5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes 
ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de 
matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do 
recurso especial.  
6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos 
morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a 
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou 
exagerada.  

7. Recurso especial parcialmente provido.296 

  

Conforme o julgado, ao lado de deveres legais como o sustento e outros, 

existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que não pode ser negligenciado, uma 

vez que a ausência de afeto pode causar prejuízos para a formação psicológica e para 

a inserção social da pessoa em desenvolvimento. 

 Acerca da afetividade nas relações familiares, é oportuno mencionar que:   

  

Não se trata de uma imposição jurídica de amar, mas de um imperativo 
judicial de criação da possibilidade de construção do afeto, em um 
relacionamento em que o amor e a afetividade lhe seriam inerentes. 
Essa edificação torna-se apenas possível na convivência, na 
proximidade, no ato de educar nos quais é estruturada e instalada a 
referência paterna. Em função da expressa negativa do pai de 
proporcionar ao filho a possibilidade de construção mútua da 
afetividade, violando, por essa razão seus direitos de personalidade, 
é que foi imputado ao pai o pagamento da indenização por dano moral. 
Restou provada, no caso, a flagrante ofensa aos direitos da 
personalidade, é que foi imputado ao pai o pagamento da indenização 
por dano moral. Restou provada, no caso, a flagrante ofensa aos 
direitos da personalidade do filho, principalmente a tutela da 
integridade psicofísica, que faz parte do conteúdo da sua dignidade. 
Por isso além de a decisão ter sido paradigmática, seu mérito tem 
embasamento principiológico cuja fundamentação reconhece a 
afetividade como um relevante princípio do ordenamento.297   

  

O afeto para com os filhos deve estar presente tanto na constância do 

relacionamento entre os pais, como também depois, caso o relacionamento entre eles 

se desfaça, nos termos do art. 1.632 do Código Civil (A separação judicial, o divórcio 

e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão 

quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os 

                                            
296 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1159242/SP, da 3ª Turma. Relatora: 

Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 24 de abril de 2012. [maioria]. DJe, 10 maio 2012. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1159242&b=ACOR&p=true&l=10&i 
=5>. Acesso em: 07 abr. 2018. 

297  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 228-229. 
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segundos.298), pois a ausência da afetividade pode acarretar reflexos prejudiciais em 

relação à criança:    

  

O sentido da continuidade das relações familiares encontra 
fundamento no afeto, na ética e no respeito entre seus membros, 
elementos que não podem ser considerados apenas na constância do 
relacionamento. A afetividade no campo jurídico vai além do 
sentimento, e está diretamente relacionada à responsabilidade e ao 
cuidado. Por isso, o afeto pode se tornar uma obrigação jurídica e ser 
fonte de responsabilidade civil. O princípio da afetividade, aliado ao da 
paternidade responsável, é o que autoriza o estabelecimento da 
responsabilidade civil.299 

 

A propósito, reitera-se o fato de que uma criança pode ser alvo de abandono 

afetivo não apenas se um dos pais deixa de prestá-lo após a quebra do 

relacionamento paterno, mas até mesmo se esta falta é constatada no decorrer do 

relacionamento entre presentes, ou seja, de pai que desempenha mal as suas funções 

e obrigações300. A afetividade não está isenta de responsabilidades pelas 

consequências que acarreta na vida da criança, ou seja, os abalos físicos e 

psíquicos301. A desídia parental pode vir a causar danos morais, porquanto é capaz 

de desencadear comportamentos antissociais, muitas vezes associados à história de 

vida de usuários de álcool e drogas, psiconeuroses, desvio de caráter, adolescentes 

infratores302 e até a criminalidade303.  

Se há dificuldade de desenvolver em razão da falta de afeto decorrente do 

abandono afetivo, o mesmo ocorre para as crianças que não recebem afeto em razão 

do falecimento de ambos os pais, sem que existam familiares para cuidar da criança, 

abrigo sem afeto. 

  

                                            
298  BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 10 out.  2018. 

299  DIAS, Maria Berenice. Filhos do Afeto: questões jurídicas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017, p. 223. 

300  HIRONAKA, 2006 apud KIND, Luciana; MOREIRA, Jacqueline de Oliveira. Embaraços familiares e 
abandono afetivo em fragmentos narrativos com jovens envolvidos com a criminalidade. In: VIEIRA, 
Tereza Rodrigues et al. (Orgs.). Famílias, Psicologia e Direito. Brasília: Zakarewicz, 2017, p. 60. 

301  DIAS, Maria Berenice. Manual e direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016.   

302  ROSSOT, 2009; TOMASZEWSKI, 2004, apud CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade 
civil pelos danos decorrentes da quebra dos deveres parentais. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues et al. 
(Orgs.). Famílias, Psicologia e Direito. Brasília: Zakarewicz, 2017, p. 52. 

303  KIND; MOREIRA, op. cit., p. 61. 
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3 A FAMÍLIA ACOLHEDORA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA 

 

A família acolhedora está elencada como um serviço de acolhimento para as 

crianças ou adolescentes, e deverá obedecer a uma estrutura imposta pelo governo 

federal304. O Plano Nacional de Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, define família acolhedora como 

um serviço de acolhimento, em residência familiar, de crianças e adolescentes 

retirados da sua família de origem, visando oferecer-lhes proteção integral até uma 

possível reintegração a sua família de origem.305 

O Acolhimento Familiar, como um programa formal, surgiu como prática 

alternativa à institucionalização. Segundo Cabral306, ele teve início em diferentes 

momentos em países como nos Estados Unidos em 1910, na Inglaterra em 1940, na 

Espanha em 1970 e na Itália em 1980, compondo políticas sociais influenciadas por 

uma literatura das áreas médica e psicológica (que aborda os riscos causados ao 

desenvolvimento infantil pela institucionalização) e por modificações ocorridas em 

legislações a partir de extensas discussões sobre os direitos da criança. Figura nesse 

cenário como normativa fundamental a Convenção sobre os Direitos da Criança 

(ONU, 1989), a qual atenta para a necessidade de proteção e cuidados especiais, 

inclusive proteção legal apropriada que se deve dedicar à criança, considerando sua 

condição peculiar de desenvolvimento.307 

A retirada da criança ou adolescente de sua família natural é uma atitude 

precedida de uma situação de risco à sua integridade física ou psíquica. Nessas 

situações, a orientação legal é de que a criança continue a conviver com a família, 

seja esta nuclear ou extensa, a fim de se evitar prejuízos ao seu desenvolvimento, 

buscando sempre o melhor para o seu interesse. 

                                            
304  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacoes_tecnicas_final.pdf/>. Acesso em: 10 abr. 2018. 

305  DIAS, Maria Berenice. Filhos do Afeto: questões jurídicas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017, p. 112-113.  

306  CABRAL, C. Perspectivas do Acolhimento Familiar no Brasil. In: ______. (Org.). Acolhimento 
familiar: experiências e perspectivas. Rio de Janeiro: UNICEF/Terra dos Homens/ Booklink, 2004. 

307  MARTINS, Lara Barros Martins; COSTA, Nina Rosa do Amaral; ROSSETTI-FERREIRA, Maria 
Clotilde Rossetti-Ferreira. Acolhimento familiar: caracterização de um programa. Paidéia, Ribeirão 
Preto, v. 20, n. 47, p. 359-370, set-dez. 2010, Disponível em: 
<http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/6596/art_MARTINS_Acolhimento_familiar_car
acterizacao_de_um_programa_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 10 nov. 2018. 
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Através das políticas públicas e das ações comunitárias é que esta prática 

será aplicada, mas para que isso ocorra é necessário o fortalecimento, a emancipação 

e a inclusão social das famílias, sendo indispensável que a família tenha acesso à 

rede pública para ajudar a oferecer à criança ou adolescente um ambiente seguro de 

convivência.308  

Conforme ensina a melhor doutrina, a colocação da criança em família 

substituta tem caráter excepcional, sendo sugerida apenas nos casos em que não há 

possibilidade de reinserção na família biológica, nem inclusão na família extensa.309 

O serviço de acolhimento sob a forma de guarda, foi regulamentado pela Lei de 

Proteção à Primeira Infância310 através da inclusão de alguns dispositivos no ECA, 

art. 34, §§1º e 3º, outra inclusão foi a de que o acolhimento familiar tem preferência 

ao acolhimento institucional, ECA artigo 34, parágrafo 1º.311 

Assim, sendo possível a manutenção da criança na família natural, bem como 

tendo os genitores condições de cuidar do filho, a criança/adolescente deverá 

permanecer no seio familiar, reafirmando a intenção da lei de que a colocação em 

família substituta é a última opção. 

Importante ressaltar que a falta de recursos materiais não é motivo para 

afastar a criança ou adolescente do seu convívio familiar, conforme expressamente 

previsto no art. 23 do ECA. Nessas situações, a família natural deverá ser incluída em 

programas oficiais ou comunitários de apoio, também previstos no art. 101 do ECA.312 

Entre as medidas de proteção previstas no ECA, o Estado organizou o 

acolhimento em residências das famílias acolhedoras cadastradas, para que 

permaneçam com as crianças durante o período em que seja inviável o retorno ao 

                                            
308  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
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309  DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 47. 

310  BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), [...]. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 
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2017, p. 113. 

312  BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 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: 28 nov. 2018. 
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convívio com a família. Quando não for possível o retorno, estas crianças serão 

encaminhadas para a adoção.313 

 

E quando se trata de criança – seja da idade que for – a ruptura do 
convívio é ainda mais dolorosa. Sofrerá mais uma rejeição. Há que se 
atentar que crianças acolhidas, já passaram pela perda dos pais. 
Certamente foram rejeitados pelos parentes, nas vãs tentativas de 
inserção na família extensa. Também se ressentem quando são 
retirados das instituições, pois lá estabelecem vínculos afetivos com 
os cuidadores e as outras crianças. Dar-lhes um lar, uma família com 
prazo certo de validade é uma dor que ninguém merece sofrer.  
O fato é que, em hipótese alguma, decorrido o prazo estipulado, se 
este não for o desejo da criança, ela não deve ser institucionalizada. 
Mais desarrazoado ainda é colocá-la em outra família acolhedora.  
De outro lado, nada, absolutamente nada, justifica que famílias 
cadastradas a adoção não possam participar do programa de 
acolhimento. Já foi reconhecida a possibilidade de serem chamados – 
o que às vezes os desestimulam – quem sabe acabem adotando a 
criança que acolheram, ainda que ela não corresponda ao perfil do 
filho que haviam eleito.314 

 

Este programa de acolhimento tem recebido sérias críticas por parte dos 

profissionais especializados e pela doutrina. Para Dias, o Programa Família 

Acolhedora é uma tentativa “desastrosa”, no qual criança e adolescente são acolhidos, 

mediante uma remuneração para a família que se cadastrou no programa, sendo o 

acolhimento de caráter temporário e precário. “Como tais famílias não podem adotá-

las, ainda que se estabeleça um vínculo de filiação socioafetiva, tal se mostra como 

uma experiência dolorosa a quem já amargou tantas perdas”.315 

 

Porem adolescentes são mais difíceis de serem adotados. Desse 
modo, melhor do que ficar institucionalizado é continuar com a família 
acolhedora. Mesmo que esta não deseje adotá-lo, deve continuar 
recebendo subsídios para tê-lo sob sua responsabilidade. Só poderá 
ser retirado de onde se encontra, se esta for a sua vontade e o que 
melhor atende ao seu interesse.316 

 

                                            
313  BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 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: 
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314 DIAS, Maria Berenice. Filhos do Afeto: questões jurídicas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017, p.114.  

315 DIAS, Maria Berenice. Manual e Direito das Famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 148. 

316 DIAS, 2017, p.113. 
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E sob um aspecto positivo, o programa proporciona à criança e ao 

adolescente o atendimento em ambiente familiar, o qual garante atenção 

individualizada e a convivência comunitária, possibilitando a continuidade do convívio 

social.317 

O acolhimento familiar é uma experiência consolidada em outros países, 

principalmente em países Europeus, da América do Norte e América Latina.318 No 

Brasil, 

[...] tal serviço encontra-se contemplado, expressamente, na Política 
Nacional de Assistência Social no ano de 2004, como um dos serviços 
de proteção social especial de alta complexidade e no Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária no ano de 2006.319 

 

3.1 A PROTEÇÃO LEGAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

Desde a sua origem no Direito Romano, o Direito Civil considera as crianças 

e adolescentes como seres incapazes de praticar os atos da vida civil. A partir das 

codificações civis mais atuais, é que a incapacidade passou a incluir pessoas, que 

presumidamente são consideradas relativa ou absolutamente incapazes em razão da 

idade, o objetivo desta norma sempre foi proteger o patrimônio e a vontade dos 

adultos, especialmente dos pais. A ideia principal era impedir que os menores de idade 

tivessem disponibilidade sobre o seu patrimônio e prejudicassem eventuais 

crescimentos patrimoniais.320 

No Brasil, a norma de proteção integral da criança se iniciou com a 

Constituição Federal em 1988. Construída em valores como a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político, “a 

                                            
317  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, jun. 2009. Disponível em: 
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inovações. Belo Horizonte: IBDFAM, 2018, p. 249. 
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Constituição da República iniciou uma nova fase no Direito brasileiro, marcada por 

forte garantia dos direitos fundamentais e expansão das políticas sociais”.321 

Apesar de não ser elencado no art. 5.º da CF, são fundamentais os direitos 

da criança e do adolescente, dispondo constitucionalmente a doutrina da proteção 

integral da criança, assim como a igualdade no circuito das relações paterno-filiais, 

proporcionando aos filhos os mesmos direitos e qualificações e proibindo designações 

discriminatórias (CF 227 § 6º). Por exemplo, agora a palavra ‘filho’ não admite nenhum 

adjetivo como legítimos, ilegítimos, naturais, incestuosos, espúrios ou adotivos.322 

A plenitude dos poderes dos pais em relação aos filhos, sempre foi a solução 

mais adequada e confortável. Na história mais recente, esse contexto foi modificado, 

por força de inúmeros documentos internacionais e atos normativos internos, crianças 

e adolescentes passaram a ser considerados pessoas em “estágio peculiar de 

desenvolvimento físico, psíquico e moral, dotadas de autonomia e capacidade para 

discernir e praticar atos de regência de suas vidas”.323 

 

Essa nova perspectiva de titularização, exercício e garantia de direitos 
acaba colocando em xeque a antiquada técnica civilista de 
estabelecimento de presunções de incapacidade, pois, 
contemporaneamente, o Direito da Criança se assenta na premissa da 
proteção integral, ideia segunda a qual a capacidade dos infantes vai 
progredindo ao longo do tempo, de modo que disciplinas jurídicas 
estanques e simplistas não são consideradas suficiente para explicar  
o gozo e o exercício de direitos por parte dos infantes.324 

 

Inúmeras são as razões que fazem com que uma criança ou um adolescente 

sejam vistos em algum grupo de risco, o motivo se dá pelo fato destes serem pessoas 

em desenvolvimento.325 

 

Os conflitos da própria idade, acrescidos de vulnerabilidade 
característica de sua incompleta formação, fazem com que muitos se 
tornem menores em conflito com a lei.  
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Não bastassem os conflitos da idade, ainda há que se considerar a 
falta de estrutura familiar e social em que muitos deles se encontraram.  
Em contrapartida, o Estado, por meio de leis, garantiu a proteção 
integral à criança e ao adolescente, a prioridade absoluta e a previsão 
de políticas públicas de proteção e promoção social que pudessem, 
de alguma forma, remediar a situação limítrofe em que alguns se 
colocam ou que são postos.326 

 

O princípio do melhor interesse da criança significa que a criança, incluindo o 

adolescente, segundo a Convenção Internacional do Direitos da Criança deve ter seus 

interesses tratados com prioridade pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto 

na preparação quanto ao efetivar os direitos que lhes são inerentes, notadamente nas 

relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade.327 

A proteção à maternidade e à infância com o status de direitos sociais, é 

protegido pelo art. 6º da Constituição Federal CF, assim como o art. 227 da CF elevou 

as crianças como pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, além de conferir-

lhes a titularidade de direitos fundamentais e determinar que o Estado assegure esse 

direito por meio de políticas públicas.328 

 

A maior vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, 
como pessoas em desenvolvimento, os faz destinatários de um 
tratamento especial. Daí ser consagrado a crianças, adolescentes e 
jovens, com prioridade absoluta, direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também 
são colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (CF 227).329  

 

A proteção da criança e adolescente está fixada na Constituição Federal nos 

art. 227 e 228 e também nos art. 226, caput, §§ 3º 4º 5º e 8º, e 229330 primeira parte331.  
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A implementação de todos esses direitos e garantias está no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069/1990), microssistema com normas de 

conteúdo material e processual, de natureza civil e penal, que identifica crianças e 

adolescentes como sujeito de direitos.332 

No final do século XIX, início do século XX, já existiam casas públicas de 

custódia de crianças e adolescentes, por volta da década de 1960, com a fundação 

da Funanem e das Febens estaduais, Poder Público passou a interferir de modo mais 

significativo na questão, ampliando quantitativamente o atendimento, que inicialmente 

era mantido com a caridade privada, com esparsas intervenções do poder público por 

subsídios concedidos aos particulares. Desta forma antes da Constituição Federal de 

1988 e do ECA 1990, de 80% a 90% das crianças e jovens internados nas Febens 

não era autora de fato definido como crime.333 

Durante o tempo em que o Brasil comemorava o começo da fase de proteção 

integral da criança, o Direito Internacional dos Direitos Humanos acenava com a 

edição do mais importante Tratado Internacional a respeito de direitos infantis: a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CSDC), de 1989. Conforme tal Convenção, 

os Estados membros 

 

[...] devem respeitar os direitos das crianças sem distinção alguma, 
independentemente da raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política 
ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição 
econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra 
condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.334 

 

A origem é encontrada no instituto inglês parens patriae como prerrogativa do 

rei em proteger aqueles que não o podiam fazer em causa própria. Foi recepcionado 

na América do Norte com a jurisprudência elaborada a partir do caso monwealht v. 

Addicks, de 1813, no qual a Corte da Pensilvânia declarou a prioridade do interesse 

da criança em relação ao dos pais, pois, no caso, a mãe ficou com a guarda do filho 
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mesmo sendo acusada de adultério, visto que complementava melhor o interesse da 

criança.335 

 

Se são sujeitos em desenvolvimento, merecem proteção integral e 
especial e têm absoluta prioridade sobre os outros sujeitos de direito. 
Essa ideia aparece registrada em texto jurídico pela primeira vez em 
1959 na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que em seu 2º 
principio declarou: “a criança gozará de proteção especial (...) ao 
promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que 
atenderá será o interesse superior da criança”. Ele tornou-se 
fundamental e norteador para toda e qualquer questão relativa à 
infância e juventude que se desdobra e reforça no princípio da 
proteção integral e da absoluta prioridade. Complementando e 
detalhando tais princípios, vieram várias regras (leis) na esteira da 
Convenção Internacional do Direitos da Criança aprovada pela ONU 
em 20-11-1989, (ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 99.710/90), em 
especial a Lei n. 8.069/90, mais conhecida como Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA, reconhecido internacionalmente como um 
dos textos normativos mais avançados do mundo.336 

 

Apesar de haver carência de políticas públicas sérias para cuidar de crianças 

e adolescentes em situação de rua e na rua, ao menos já se instalaram na conduta 

dos governos as novas concepções do ECA, com a criação dos Conselhos Tutelares, 

Cadastro Nacional de Adoção, e a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – (CEJA), 

etc.337 

 

A doutrina da Proteção Integral orienta a prescrição de direitos às 
pessoas em desenvolvimento e impõe deveres à sociedade, de modo 
a consubstanciar um status jurídico especial às crianças e 

adolescentes. Mesmo sendo pessoas em desenvolvimento, a criança 
e o adolescente tem direito de manifestarem oposições e exercerem 
seus direitos em face de quaisquer pessoas, inclusive seus pais. A 
proteção integral revela, pois, que crianças e adolescentes são 
titulares de interesses subordinantes perante a família a sociedade e 
o Estado, indicando-se um conjunto de normas jurídicas concebidas 
como direitos e garantias em um mundo adulto.338 

 

Foi através desta nova concepção de proteção da criança que a relação de 

guarda dos filhos foi modificada. Sabe-se hoje que um bom pai ou mãe nem sempre 
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é um bom marido ou uma boa esposa, ou seja, as funções conjugais são diferentes 

das funções parentais, e devem ser diferenciadas para que se faça um julgamento 

justo sobre a guarda e convivência dos filhos. Foi através desta nova forma de 

julgamento que a concepção de guarda única foi modificada, perdendo lugar para a 

guarda compartilhada como regra geral (Lei nº 13.058/2014). O conceito de alienação 

parental surgiu no Estados Unidos na década de 1980, e foi desenvolvido no Brasil a 

partir da primeira década do ano 2000, pela Lei nº 12.318/2010, ambas foram para 

atender o superior interesse dos filhos menores de idade.339 

 

Mas afinal, qual é o melhor interesse da criança/adolescente e como 
avaliar, por exemplo, se é mais conveniente o filho ficar com qual dos 
pais, ou com terceiro? O melhor interesse pode entrar em uma 
relatividade e subjetividade perigosa. Sabe-se que o justo pode ter 
ângulos de visão diferentes. O princípio, como norma jurídica, vem 
exatamente tentar salvar uma decisão judicial do maniqueísmo ou do 
dogmatismo da regra, que traz sempre consigo a ideia de tudo ou 
nada. O princípio aceita ponderação, relativização e deve ser 
compatibilizado com outros princípios. In casu, deve ser conjugado 

com o princípio da afetividade, da responsabilidade e dignidade 
humana. O princípio do melhor interesse é “um critério significativo na 
decisão e na aplicação da lei. Isso revela um modelo que, a partir do 
reconhecimento da diversidade, tutelar os filhos como seres 
prioritários nas relações paterno-filiais e não apenas a instituição 
familiar em si mesma340”. O que interessa na aplicação desse princípio 
fundamental é que a criança/adolescente, cujos interesses e direitos 
devem sobrepor-se ao dos adultos, sejam tratados como sujeitos de 
direito e titulados de uma identidade própria e também identidade 
social. E somente no caso concreto, isto é, em cada caso 
especificamente, pode-se verificar o seu verdadeiro interesse e sair da 
generalidade e abstração da efetivação ao princípio do melhor 
interesse. Para isso, é necessário abandonar preconceitos e 
concepções morais estigmatizastes. Zelar pelo interesse dos menores 
de idade é cuidar de sua boa formação moral, social, relacional e 
psíquica. É preservar sua saúde mental, estrutura emocional e 
convívio social.341 

 

Conclui-se que a criança na atualidade é o protagonista diferente de um 

passado recente em que, havendo conflito, a aplicação do direito era de acordo com 

os interesses dos pais, sendo a criança apenas um objeto da decisão.342 
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Valério Pocar e Paola Ronfani utilizam interessante imagem para 

ilustrar/representar a transformação do papel do filho na família: em lugar da 

construção piramidal e hierárquica, na qual o menor ocupava a escala mais baixa, 

tem-se a imagem de círculo, em cujo centro foi colocado o filho, e cuja circunferência 

é desenhada pelas recíprocas relações com seus genitores, que giram em torno 

daquele centro.343 

 

Não se atinge essas metas retrizes estabelecidas em normas 
constitucionais se o Estado não conseguir garantir a dignidade e o 
desenvolvimento de todas as pessoas, de maneira a torna-las aptas a 
participar da sociedade.  
O aperfeiçoamento das capacidades pessoais, de maneira a fazer 
com que o indivíduo obtenha conhecimento para ser suficiente e 
independente, percorre o caminho da educação em todos os sentidos, 
desde os primeiros contatos com a família, o aprendizado na escola e 
sociabilidade com a comunidade em que vive.344 

 

No art. 2º, caput, do ECA é determinado que crianças são os menores de 12 

anos e adolescentes aqueles entre 12 e 18 anos, diferentemente da Convenção sobre 

os Direitos da Criança da ONU, que considera como crianças todos os menores de 

18 anos; porém, essa idade pode variar de país para país dependendo do que cada 

Estado estabelece. É importante citar que a classificação não é desenvolvida em 

conformidade com o desenvolvimento psicológico e social, mas de acordo com o 

critério cronológico, com a contagem do tempo em função da idade.345 

É oportuno destacar que embora haja a distinção etária prefixada em lei, esta 

pode não coincidir com a evolução biológica de uma fase para a outra, tendo como 

ponto em comum o desenvolvimento de ambos, ou seja, tanto a criança como o 

adolescente não sendo capaz de e não tendo condições plenas para tomar alguma 

decisão e, majoritariamente, sem formação completa de seu intelecto ou de seu 

físico.346 
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3.2 A LEI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O grande marco para a construção do direito da Assistência Social no Brasil 

é recente, iniciou com a Constituição de 1988, denominada de Constituição Cidadã, 

que institui, pela primeira vez, a condição de política pública à assistência social, 

estabelecida no mesmo nível da saúde e previdência social, o tripé da seguridade 

social, que ainda se encontra em estruturação no nosso país. Durante muitos anos, a 

construção do direito da Assistência Social esteve ausente das formulações públicas 

no país.347 

 

A partir da Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), nº 8.742, que regulamenta 
esse aspecto da Constituição e estabelece normas e critérios para 
organização da assistência social, que é um direito, e este exige 
definição de leis, normas e critérios objetivos. Esse arcabouço legal 
vem sendo aprimorado desde 2003, a partir da definição do governo 
de estabelecer uma rede de proteção e promoção social, de modo a 
cumprir as determinações legais. Dentre as iniciativas, destacamos a 
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 
2005, conforme determinações da LOAS e da Política Nacional de 
Assistência Social. É o mecanismo que permite interromper a 
fragmentação que até então marcou os programas do setor e instituir, 
efetivamente, as políticas públicas da área e a transformação efetiva 
da assistência em direito.348 

 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) é resultado de amplo 

debate nacional integrado nas deliberações da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada em Brasília em dezembro de 2003 e aprovada em 

outubro de 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Essa posição 

nacional diante do atual modelo de política, de gestão e de estabelecimento de 

direcionamentos para efetivação da assistência social como direito à cidadania e 

como responsabilidade do Estado. Estabeleceu a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), cujo modelo de gestão para todo o território nacional 

atinge os três entes federativos e objetiva consolidar um sistema descentralizado e 
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participativo, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) – Lei nº 8.742 

de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011.349 

Todo o processo de estruturação é coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social de Combate à Fome (MDS). Dividindo-se em sistemas locais, 

estaduais e regionais de assistência social, há respeito à descentralização da política, 

cada território e as suas características.350 

Descreve o art. 1º da NOB – SUAS/2012:      

 

Art. 1º A política de assistência social, que tem por funções a proteção 
social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-
se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS.  
Parágrafo único. A assistência social ocupa-se de prover proteção à 
vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, 
independente de contribuição prévia, e deve ser financiada com 
recursos previstos no orçamento da Seguridade Social.351 

 

Di Giovanni (2008) faz uma síntese do que é a política social: 

 

O QUE É POLITICA SOCIAL? Na visão do senso comum, existe uma 
tendência a chamar de política social, tudo aquilo que, considerando 
as necessidades dos cidadãos, não se configura como “política 
econômica”. Essa oposição entre o “social” e o “econômico”, fruto de 
uma espécie de “sociologia espontânea”, para usar uma expressão de 
P. Bordieux tem produzido um grave desentendimento dos dois 
conceitos. Em primeiro lugar, porque a distinção é errônea, uma vez 
que ambos os termos da oposição são abstrações de uma mesma 
realidade social, na qual não há limites delineados de a priori. Em 
segundo lugar, porque decorre de uma espécie de preconceito que 
apoia certas correntes de pensamento sobre a sociedade, para as 
quais, a consideração dos aspectos econômicos dos processos de 
policy making, não passam de artimanhas de poderosos - em conluio 
- pela reprodução do capital. 
Assim sendo, a política social nas sociedades capitalistas seria algo 
relegado a um plano secundário, mesmo onde impere o regime 
democrático. Em terceiro lugar, por oposição à postura anterior, uma 
visão economicista e tecnocrática tende a desconsiderar que, nas 
sociedades contemporâneas, as “políticas sociais” (vistas como um 
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epifenômeno da política econômica), desempenham um papel 
econômico, jamais imaginado nas décadas precedentes.352 

 

O SUAS é estabelecido como um sistema público não contributivo, que tem 

caráter participativo e descentralizado. Ele disciplina a gestão pública da PNAS/ 2004 

no território brasileiro, que é exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em 

consonância com a CF/88, com a LOAS e com as legislações complementares a ela 

aplicáveis. Portanto, tem como função a gestão e a organização da oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios da política de assistência social em todo território 

nacional, estabelece a correspondência entre os entes federados (União, Estados, 

Distrito Federal e municípios) para a sua implementação, regulação e 

cofinanciamento. Para isso, em suas ações, está implícito considerar o território, suas 

diversidades regionais e municipais, no que diz respeito às características culturais, 

socioeconômicas e políticas, bem como as realidades urbana e rural.353 

A Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/2012) expressa o aprimoramento 

da PNAS-SUAS no território nacional. Esse aprimoramento tem sido possível graças 

ao cuidado atento e continuado dos gestores e profissionais nos três níveis (município, 

Distrito Federal com os Estados, e a União). Ela representa o aprimoramento da 

operacionalização expressão nos sete anos do desenvolvimento da NOB-

SUAS/2005.354 

Esse aprimoramento permitiu perceber que a NOB-SUAS/2005 não mais 

expressava o arcabouço legal, pois novos procedimentos e legislações foram sendo 

instauradas, necessitando-se sua incorporação em um cuidadoso processo, que 

sempre envolve ações e responsabilidade compartilhadas. Com o compromisso de 

buscar atender cada vez mais às realidades expressas nos diagnósticos locais, a 

NOB-SUAS /2012 apresenta o aprimoramento dos novos instrumentos de gestão, de 

serviços de programas, de projetos e de benefícios do Suas, com pacto de 

responsabilidade e metas.355 

A NOB-SUAS/2012 passa a ampliar o processo, determinando que os níveis 

de gestão sejam definidos com base no Índice de Desenvolvimento do SUAS (ID- 
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SUAS), compostos por um conjunto de indicadores mensurados a partir da apuração 

do Censo SUAS, sistemas da Rede SUAS e outros sistemas do MDS, refletindo o 

estágio de organização do SUAS e outros sistemas de MDS, e da organização do 

SUAS em cada âmbito. O NOB-SUAS de 2012 tem, portanto, a responsabilidade de 

organizar o modelo da proteção social, normatizando e operacionalizando os 

princípios de descentralização da gestão e execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios. Seu conteúdo visa à definição de estratégias que orientam a 

sua operacionalidade, gestão, responsabilidade e formas de adesão dos entes, 

cofinanciamento e o papel das instâncias de pacto e de deliberação, a partir da 

avaliação do estágio de implantação e desempenho do Sistema.356 

Suas diretrizes estão estabelecidas no art. 96 (NOB-Suas/2012):  

 

Constituem-se diretrizes para a concepção dos sistemas de 
informação no SUAS: 
 
I - compartilhamento da informação na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal 
e municipal e entre todos os atores do SUAS - trabalhadores, 
conselheiros, 
usuários e entidades; 
II - compreensão de que a informação no SUAS não se resume à 
informatização 
ou instalação de aplicativos e ferramentas, mas afirma-se também 
como uma 
cultura a ser disseminada na gestão e no controle social; 
III - disponibilização da informação de maneira compreensível à 
população; 
IV - transparência e acessibilidade; 
V - construção de aplicativos e subsistemas flexíveis que respeitem as 
diversidades 
e particularidades regionais; 
VI - interconectividade entre os sistemas357. 
 
O art. 97 (NOB-Suas/ 2012) descreve a sua operacionalização: 
 
A Rede SUAS operacionaliza a gestão da informação do SUAS por 
meio de um conjunto de aplicativos de suporte à gestão, ao 
monitoramento, à avaliação e ao controle social de serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência social e ao seu 
respectivo funcionamento. 
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Parágrafo único. São consideradas ferramentas de gestão, que 
orientam o processo de organização do SUAS, além dos aplicativos 
da Rede SUAS: 
I - o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; 
II - os sistemas e base de dados relacionados à operacionalização do 
Programa 
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, observadas as 
normas 
sobre sigilo de dados dos respectivos Cadastros; 
III - os sistemas de monitoramento; 
IV - o Censo SUAS; 
V - outras que vierem a ser instituídas.358 

 

Tendo a assistência social por função a defesa dos direitos socioassistenciais, 

a vigilância socioassistencial e a proteção social (hierarquizada entre proteção social 

básica e proteção social especial, sendo está última entendida como ações de média 

e alta complexidade), está inclusa também a oferta de benefícios assistenciais, 

prestados a públicos específicos de forma articulada aos serviços com a finalidade de 

contribuir para a superação de situações de vulnerabilidade social.359 

 

Sua compreensão está referida a um conceito mais amplo, de sistema 
de proteção social, que considero um fato social universal, na acepção 
de Èmile Durkheim, presente em todas as sociedades humanas, 
organizado em sistemas, entendidos como conjuntos de relações e 
instituições perfeitamente delimitáveis, conforme os define Niklas 
Luhman. “Assim, chamo de sistema de proteção social as formas – às 
vezes mais, às vezes menos institucionalizadas – que as sociedades 
constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais 
sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais 
como a velhice, a doença, o infortúnio ou as privações. Incluo nesse 
conceito também tanto as formas seletivas de distribuição e 
redistribuição de bens materiais (como a comida e o dinheiro), quanto 
de bens culturais (como os saberes), que permitirão a sobre vivência 
e a integração, sob várias formas, na vida social. Incluo ainda, os 
princípios reguladores e as normas que, com o intuito de proteção, 
fazem parte da vida das coletividades”. De alguma maneira, seja, 
através de instituições não especializadas ou com alto grau de 
institucionalização, as sociedades humanas, mesmo as que 
apresentam estruturas sociais muito simples, desenvolvem sistemas 
de proteção social.360 
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No Brasil são financiadas com a participação de toda a sociedade, com os 

recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos Estados e 

dos municípios e de diversas contribuições sociais. “Os recursos para a execução da 

PNAS são alocados em fundo próprio, denominado Fundo Nacional da Assistência 

Social (FNAS), para que seja concretizado o cofinanciamento federal das ações da 

política”.361 

A finalidade do PNAS 2004 é a garantia de direitos e de condições dignas de 

vida aos cidadãos e grupos que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco. 

Presume-se que essa política tem articulação com as demais políticas da área social, 

sendo que o importante caráter inovador desta é ser uma política não contributiva, 

assegurando a todos que dela necessitam a provisão dessa proteção.362 

O estabelecimento da proteção social está ligado com as pessoas, com as 

suas circunstâncias e o seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. Para a 

efetivação da proteção social, tem-se a necessidade de maior desenvolvimento e 

maior capacidade de aproximação com o cotidiano da vida dos indivíduos, pois é nele 

que riscos de vulnerabilidades se constituem, com o objetivo de garantir as seguintes 

seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de 

acolhida, de convívio ou vivência familiar.363 

 

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 
 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
 V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às 
políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia 

                                            
361  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 49. 
362  Ibid., p. 50. 
363  BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de 

Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 2004. Norma Operacional 
Básica NOB/SUAS. Brasília, nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf>. 
Acesso em: 26 out. 2018. 
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dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 
contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.364 
 
Art. 23. Entendem-se por serviços assistenciais as atividades 
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, 
voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, 
princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Na 
organização dos serviços da Assistência Social serão criados 
programas de amparo: (Redação dada pela Lei nº 11.258, de 2005) 
 I – às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, 
em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluído pela Lei nº 11.258, de 
2005)  
II – às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 
11.258, de 2005).365 

 

Entre as necessidades a serem preenchidas pela política de assistência 

social, tem-se a segurança da “vivencia familiar” ou a segurança do “convívio familiar”. 

“Essas necessidades supõem a busca de superação de situações de reclusão, de 

perda ou afastamento das relações essenciais”. É natural do ser humano essa relação 

comunitária, pois “A dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, 

subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e sobretudo, os processos 

civilizatórios”.366   

 

No atual desenho da PNAS/2004 está proposta uma nova forma de 
executar a política pública, rompendo com importantes paradigmas e 
construindo uma gestão pública descentralizada, na qual a 
participação, a partir de mecanismos decisórios partilhados e do 
exercício do controle social das ações, assenta-se na democracia, na 
lógica da efetivação da cidadania.  
O recorte proposto no presente estudo (o direito de cuidado e proteção 
da criança e do adolescente afastado de sua família de origem, a 
garantia no atendimento), apesar de remeter à proteção integral 
composta por todas as políticas públicas, situa-se diretamente em uma 
das ações Políticas Nacionais da Assistência Social (PNAS, 2004), ou 
seja, naquela que trata da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade.  

                                            
364  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Resolução CNAS nº 33, de 12 

de dezembro de 2012. Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
- NOB/SUAS. Brasília, DF, [2012]. Disponível em:  
<https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/nob_suas.pdf > Acesso em: 26 
out. 2018. 

365  Ibid. 
366  BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de 

Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 2004. Norma Operacional 
Básica NOB/SUAS. Brasília, nov. 2005. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf>. 
Acesso em: 26 out. 2018. 
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A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, quando 
responsável pela proteção de crianças e adolescentes, que se propõe 
aqui estudar materializa-se a partir de serviços continuados e, muitas 
vezes, complementados por programas e projetados estabelecidos na 
legislação nacional e já expostos no presente capítulo. Para melhor 
compreender a especificidade de um serviço continuado, dentro da 
lógica exposta até o momento, torna-se relevante entender o que é um 
serviço continuado, dentro da lógica exposta até o momento, torna-se 
relevante entender o que é um serviço público, suas responsabilidades 
e a sua forma de operacionalização.367 

 

No art. 3º da CF368 são objetivos da República Federativa do Brasil, entre 

outros, promover:   

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.369 

 

Pressupõe a CF que é dever do Estado implementar políticas públicas com o 

objetivo de realizar os objetivos pressupostos, ou seja, as prestações sociais (saúde, 

educação, assistência social) são serviços de interesse público que carecem ser 

implementados, sob a responsabilidade do Estado.370 

 

Um serviço público pode ser entendido como a materialização de uma 
política, na relação direta do Estado com os seus usuários, oferecendo 
meios para garantir o seu fim: os direitos fundamentais. No caso dos 
serviços socioassistenciais, eles são considerados atividades 
continuadas que objetivam a melhoria da qualidade de vida da 
população, e suas ações devem estar voltadas para as necessidades 
básicas, observando os princípios e diretrizes da legislação brasileira 
que rege o tema. Um serviço público dessa natureza de possibilitar 
aquisições pessoais, cuidados e acesso aos direitos de cidadania.  
Oferecer um serviço público no Estado brasileiro significa um esforço 
continuado de indivíduos, de instituições, da reunião dos Poderes 
(Legislativo, Executivo, Judiciário). Esse esforço, dentro de um 
conjunto de fatos integrados numa ordem e ligados a fundamentos e 

                                            
367  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 61-62. 
368  Ibid., p. 62. 
369  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 
maio 2018.  

370  VALENTE, op. cit., p. 62-63.  
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fins, produz continuadamente os necessários movimentos para a 
efetivação dos direitos.  
O serviço pode ser visto como a ação que é efetivamente realizada, 
direta, e que a tradução de leis, de normas, de políticas, de planos, 
das disposições da Carta Magna brasileira. O operador do direito – 
entendido como todo e qualquer profissional que atua na efetivação 
dos direitos brasileiros ou daqueles ratificados pelo Estado brasileiro 
– deve expressar em sua ação a possibilidade de efetivação desse 
direito para o cidadão. Nessa ação, o profissional passa a ser 
expressão do dever do Estado na efetivação do direito.371 

 

Na PNAS, a família obtém um novo estatuto político na esfera das políticas 

públicas conforme o art. 226 da CF/1988, “a família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. Portanto, à família, no Estado brasileiro, devem ser oferecidas 

condições para consolidar sua capacidade protetiva e ter fortalecido o seu espaço de 

interlocução social e política”.372 

 E se ainda assim com o apoio da sociedade e do Estado, a família em alguma 

ocasião encontrar dificuldade para executar a sua função social (cuidar e proteger 

seus membros), o Estado necessitará oferecer proteção especial para o exercício 

dessa função ou até mesmo exercê-la por ela, como por exemplo, quando crianças e 

adolescentes se encontram com seus direitos ameaçados e/ou violados.373 

Nesta última situação, aplica-se em hipóteses especiais ocorridas por ação ou 

omissão dos pais ou responsáveis e efetiva-se a partir de uma medida de proteção 

prevista no ECA e aplicada pelo Poder Judiciário, ou seja, pela Vara da Infância e da 

Juventude. Nesses casos, todo esforço deve ser realizado no “sentido da inclusão da 

família em ações das políticas públicas e, sob a responsabilidade do Poder Executivo, 

uma vez superada qualquer situação de vulnerabilidade e risco, poder ela retomar a 

sua função”.374 

 

O Estado brasileiro apresenta um histórico de desproteção para 
grande parte da população. Estudos mostram o quanto ele próprio tem 
violado os direitos das crianças e dos adolescentes no não 
oferecimento de políticas públicas que deveriam compor a proteção 

                                            
371  VALENTE, Jane. Família Acolhedora: as relações de cuidado e de proteção no serviço de 

acolhimento. São Paulo: Paulus, 2013, p. 63. 
372  BRASIL. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de 

Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 2004. Norma Operacional 
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integral ao seu desenvolvimento com também no oferecimento 
inadequado de políticas. Esforços continuados tem sido realizado para 
o enfrentamento dessas questões e só serão vencidos mediante a 
apresentação de serviços de qualidade, dentro de um planejamento 
executado, monitorando e revisando a partir de diagnósticos claros, 
para que os esforços das diversas naturezas mobilizam ações 
coordenadas, nas quais os recursos financeiros e humanos possam 
ser potencializados, repercutindo em políticas públicas de 
qualidade.375 

 

A família no âmbito das ações da política de assistência é reconhecida como 

espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, provedora 

de cuidados aos seus membros.376  

A proteção da vida das crianças e adolescentes socorridos em um serviço de 

proteção exige que este amparo respeite a sua condição peculiar de desenvolvimento. 

O cuidado e a proteção estão presentes como direito na legislação brasileira e nas 

políticas nacionais direcionadas à infância e à adolescência.377  

 

3.3 REGRAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA 

 

A proteção especial à criança foi fixada no ano de 1924 na Declaração de 

Genebra sobre os Direitos da Criança de 1924 e na Declaração sobre os Direitos da 

Criança, adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.378 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, ante a existência de milhares de 
crianças órfãs ou deslocadas de seus pais e família, a ONU resolveu 
criar um Fundo Internacional de Ajuda Emergencial à Infância 
Necessitada. Surge assim o Unicef  United Nations International Child 
Emergency Fund  em 11 de outubro de 1946, com o objetivo de 
socorrer as crianças dos países devastados pela guerra. Em seus 
primeiros três anos, os recursos do Fundo foram encaminhados para 
o auxílio emergencial (sobretudo em alimentos) a crianças dos 14 
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países arrasados pela guerra da Europa e da China, como também às 
crianças refugiadas da Palestina (1948 a 1952) vítimas da criação do 
Estado de Israel. Pela primeira vez tinha-se o reconhecimento 
internacional de que as crianças necessitavam de atenção especial. 
Uma vez recuperada a Europa, a Assembleia Geral da ONU de 1950 
recomendou que o Unicef transferisse suas atenções da ajuda de 
emergência para programas de longo alcance visando a melhoria da 
saúde e da nutrição das crianças dos países pobres. Em 1953, a 
Assembleia Geral decidiu que o Unicef seria um órgão permanente 
das Nações Unidas. Em 1958, a assistência do Unicef estendeu-se a 
um novo campo  o dos serviços sociais para a criança e suas famílias. 
Com isso, teve seu raio de ação enormemente ampliado, incluindo a 
educação.379 

 

Citam-se alguns documentos internacionais que modificaram a realidade do 

direito de família e a proteção da criança e do adolescente: o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos (1966), particularmente nos artigos 23 e 24380; o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)381, particularmente 

no artigo 10382; a Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José 

                                            
379  MARCÍLIO, Maria Luiza. A lenta construção dos direitos da criança brasileira. Século XX. 

Revista USP, São Paulo v. 37, p. 46-57, 1988. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Obras-recentemente-publicadas/a-lenta-
construcao-dos-direitos-da-crianca-brasileira-seculo-xx-1998.html>. Acesso em: 26 out. 2018. 

380  ARTIGO 23 
     1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e terá o direito de ser protegida pela 

sociedade e pelo Estado. 
     2. Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade núbil, contrair casamento e 

constituir família. 
     3. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros esposos. 
     4. Os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a 

igualdade de direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e 
por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que 
assegurem a proteção necessária para os filhos. 

     ARTIGO 24 
     1. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, 

origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua 
condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. 

     2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá receber um 
nome. 

     3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade. 
381  BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Brasília, DF, [1990]. Disponível em: < 
http://www.novodiacipa.org/a/docs/2016/convencao_internacional_da_onu_dos_direitos_da_crianc
a.pdf>. Acesso em: 27 out. 2018. 

382  Artigo 10.º 
  Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que: 1. Uma proteção e uma assistência mais 

amplas possíveis serão proporcionadas à família, que é o núcleo elementar natural e fundamental 
da sociedade, particularmente com vista à sua formação e no tempo durante o qual ela tem a 
responsabilidade de criar e educar os filhos. O casamento deve ser livremente consentido pelos 
futuros esposos. 2. Uma proteção especial deve ser dada às mães durante um período de tempo 
razoável antes e depois do nascimento das crianças. Durante este mesmo período as mães 
trabalhadoras devem beneficiar de licença paga ou de licença acompanhada de serviços de 
segurança social adequados. 3. Medidas especiais de proteção e de assistência devem ser tomadas 
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da Costa Rica (1969), principalmente no art. 17; a Convenção Sobre a Eliminação de 

Todos as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979), principalmente no art. 15 

1, a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2008), principalmente 

no Art. 23.1.383; além dos estatutos e instrumentos relevantes das agências 

especializadas e organizações internacionais que se dedicam ao bem-estar da 

criança. 

 

Tendo em mente que, como indicado na Declaração sobre os Direitos 
da Criança, a criança, em razão de sua falta de maturidade física e 
mental, necessita proteção e cuidados especiais, incluindo proteção 
jurídica apropriada antes e depois do nascimento; Relembrando as 
disposições da Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos 
Relativos à Proteção e ao Bem-Estar da Criança, com especial 
referência à adoção e à colocação em lares de adoção em âmbito 
nacional e internacional (Resolução da Assembleia Geral n.º 41/85, de 
3 de Dezembro de 1986), as Regras – Padrão Mínimas para a 
Administração da Justiça Juvenil das Nações Unidas ("As Regras de 
Pequim") e a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em 
Situações de Emergência e de Conflito Armado; Reconhecendo que 
em todos os países do mundo há crianças que vivem em condições 
excepcionalmente difíceis, que tais crianças necessitam 
considerações especial; Levando em devida conta a importância das 
tradições e dos valores culturais de cada povo para a proteção e o 
desenvolvimento harmonioso da criança; Reconhecendo a 
importância da cooperação internacional para a melhoria das 
condições de vida das crianças em todos os países, em particular nos 
países em desenvolvimento.384 

 

Enumera-se, então, alguns dos documentos internacionais cujos comandos 

normativos, são os princípios norteadores do direito de família democrática e 

contemporânea.385 

A Convenção sobre os Direitos da Criança é o documento de direitos humanos 

mais adotado na história universal. 

                                            
em benefício de todas as crianças e adolescentes, sem discriminação alguma derivada de razões 
de paternidade ou outras. Crianças e adolescentes devem ser protegidos contra a exploração 
econômica e social. O seu emprego em trabalhos de natureza a comprometer a sua moralidade ou 
a sua saúde, capazes de pôr em perigo a sua vida, ou de prejudicar o seu desenvolvimento normal 
deve ser sujeito à sanção da lei. Os Estados devem também fixar os limites de idade abaixo dos 
quais o emprego de mão-de-obra infantil será interdito e sujeito às sanções da lei. 

383 SEREJO, Lourival. Controle de Convencionalidade e o Direito de Família. In: IBDFAM. Famílias e 
sucessões. Polêmicas, tendências e inovações. Belo Horizonte: IBDFAM, 2018, p. 398. 

384  BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a 
Convenção sobre os Direitos da Criança. Brasília, DF, [1990]. Disponível em: < 
http://www.novodiacipa.org/a/docs/2016/convencao_internacional_da_onu_dos_direitos_da_crianc
a.pdf>. Acesso em: 27 out. 2018. 

385 SEREJO, op. cit., loc. cit. 
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O ano de 1959 representa um dos momentos emblemáticos para o 
avanço das conquistas da infância. Nesse ano, as Nações Unidas 
proclamaram sua Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 
significativo e profundo impacto nas atitudes de cada nação diante da 
infância. Nela, a ONU reafirmava a importância de se garantir a 
universalidade, objetividade e igualdade na consideração de questões 
relativas aos direitos da criança. A criança passa a ser considerada, 
pela primeira vez na história, prioridade absoluta e sujeito de Direito, 

o que por si só é uma profunda revolução. A Declaração enfatiza a 
importância de se intensificar esforços nacionais para a promoção do 
respeito dos direitos da criança à sobrevivência, proteção, 
desenvolvimento e participação. A exploração e o abuso de crianças 
deveriam ser ativamente combatidos, atacando-se suas causas. 
Fundada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e neste instrumento dos Direitos da Criança (1959) a 
Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos promoveu em 1989 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.386 

 

Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos não ratificaram a 

Convenção, mas indicaram sua intenção de ratificá-la ao assinar formalmente o 

documento.387 

 

Os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, a liberdade, 
a justiça e a paz no mundo fundamentam-se no reconhecimento da 
dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 
membros da família humana; Reconhecendo que as Nações Unidas 
proclamaram e concordaram na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e nos pactos internacionais de direitos humanos que toda 
pessoa possui todos os direitos e liberdades neles enunciados, sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, crença, 
opinião política ou de outra natureza, seja de origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição; 
proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistência 
especiais; Convencidos de que a família, como grupo fundamental da 
sociedade e ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de 
todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a 
proteção e assistência necessárias a fim de poder assumir plenamente 
suas responsabilidades dentro da comunidade; Reconhecendo que a 
criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua 
personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de 
felicidade, amor e compreensão; Considerando que a criança deve 
estar plenamente preparada para uma vida independente na 
sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados 
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na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, 
dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade.388 

 

A globalização – e com ela a relativização do conceito de soberania –, apontou 

para direção de tendência de não se conceber hoje ordenamentos jurídicos isolados, 

essencialmente por se tratar de um assunto tão sério, com relativo aos direitos 

humanos.389 

Com base em todos esses princípios e direitos, e com a globalização que 

eliminou distâncias e a total mobilidade dos seres, nos dias atuais em que todos têm 

acesso a todos os lugares, fica claro que o surgimento de todos os tipos de vínculos 

afetivos e o desfazimento do amor eterno ocorram de forma cada vez mais 

frequente.390 

O fenômeno da globalização permitiu que as pessoas se tornarem cidadãs no 

mundo. Mudam de país, casam com pessoas de outras nacionalidades e têm filhos. 

“A mobilidade enseja o surgimento de inúmeros problemas em razão das diferenças 

que existem entre vários sistemas jurídicos. Daí a importância dos tratados e 

convenções internacionais”.391 

Desta maneira, surge uma sucessão enorme de situações que necessitam de 

respostas diferenciadas, levando em consideração que cada estado tem a sua 

soberania, com legislações diferentes, com diferentes desfechos, consequências para 

a mesma situação jurídica.392 

O exemplo mais inegável é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que 

corajosamente teve início na Holanda, e logo se disseminou por outros países. Outros 

exemplos são o feminismo e a “descoberta do princípio da dignidade da pessoa 

humana como um novo esteio de afirmações individuais”.393 

Estas questões são afeitas ao direito internacional privado. No Brasil, o que 

regulamenta essas situações é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(7.º,12 e 18) e na legislação infraconstitucional (CC 1.544 e CPC 21 a 41). Abundantes 
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tratados e convenções internacionais, que equivalem a emendas constitucionais (CF 

3º, 5º, §2º,). O direito das famílias é regido pela lei dos domicílios.394 

Sobre a efetividade dos tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, não 

resta qualquer dúvida apesar do debate doutrinário sobre o art. 5º, § 2º, da 

Constituição Federal, que prescreve: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”.395 

Para solucionar então estas divergências doutrinárias e jurisprudenciais em 

relação ao § 2º, a Emenda Constitucional nº 45/2004, acrescentou o § 3º ao referido 

artigo, nos seguintes termos: “Os tratados e convenções internacionais sobe direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a 

emendas constitucionais”.396 

O magistério Valério de Oliveira Mazzuoli esclarece os parágrafos: 

 

O que é necessário atentar é que os dois referidos parágrafos do art. 
5º da Constituição cuidam de coisas similares, mas diferentes. Quais 
coisas diferentes? Então para que serviria a regra insculpida no § 3º 
do art. 5º da Carta de 1988, senão para atribuir status de norma 

constitucional aos tratados de direitos humanos? A diferença entre os 
§ 2º in fine, e o § 3º, ambos do art. 5º da Constituição, é bastante sutil: 

nos termos da parte final do § 2º do art. 5º, os “tratados internacionais 
[de direitos humanos] em que a República Federativa do Brasil seja 
parte” são, a contrario sensu, incluídos pela Constituição, passando 
consequentemente a deter o “status de norma constitucional” e a 
ampliar o rol dos direitos e garantias fundamentais (“bloco de 
constitucionalidade”); já nos termos do § 3º do mesmo art. 5º, uma vez 
aprovados tais tratados de direitos humanos pelo quórum qualificado 

ali estabelecido, esses instrumentos internacionais, uma vez 
ratificados pelo Brasil, passam a ser “equivalentes às emendas 
constitucionais”.397 

 

A internacionalização dos direitos humanos é uma realidade que se familiariza 

com os direitos internos dos países democráticos, em todos os continentes. A Europa 
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por exemplo, admite expressamente a superioridade dos tratados internacionais sobre 

as leis internas. A Convenção Europeia de Direitos Humanos tem conceito 

constitucional em quase todos os membros da União Europeia.398 

No Brasil os tratados passam por um controle de convencionalidade, que fica 

a cargo do Poder Judiciário. O conceito de controle de convencionalidade é: 

 

Dessa inovação advinda da EC 45 veio à tona (e passou a ter 
visibilidade entre nós) um novo tipo de controle das normas de Direito 
interno: o controle de convencionalidade das leis, que nada mais é do 
eu o processo de compatibilização vertical (sobretudo material) das 
normas domésticas com os comandos encontrados nas convenções 
internacionais de direitos humanos. À medida que os tratados de 
direitos humanos ou são materialmente constitucionais (art. 5º § 2º) ou 
material e formalmente constitucionais (art. 5º, § 3º), é lícito entender 
que o clássico “controle de constitucionalidade” deve agora dividir 
espaço com esse novo tipo de controle (“de convencionalidade”) da 
produção e aplicação da normalidade interna.399 

 

Até o presente momento, não há decisão do Supremo sobre o controle de 

convencionalidade direcionado ao direito de família, e a simples utilização deste 

instituto como no caso do depositário infiel, se torna uma garantia sobre qualquer 

retrocesso que eventualmente influenciar nossos legisladores fundamentados em 

convicções religiosas ou interesses eleitoreiros.400 

As mudanças internacionais, no entanto, quando se trata do domicílio 

envolvendo crianças, levaram o Brasil a ratificar a Convenção sobre os Aspectos Civis 

do Sequestro Internacional de Crianças, mais conhecida como Convenção de Haia, 

datada do ano de 1980, mas incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro 

somente no ano de 2000.401 

O nome popular é sequestro internacional e por não se tratar de “sequestro” 

como delito, previsto no direito penal, nomeia-se então de subtração interparental ou 

deslocamento ilegal. A transferência indevida de menor de 16 anos em território 

nacional, sem autorização legal do outro responsável pela guarda, ato este realizado 
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por um dos genitores, configura o sequestro internacional parental, sendo ilegal e 

injustificado.402 

 

A convenção determina que os países ratificantes enviem de volta as 
crianças ilicitamente retiradas do país de sua residência habitual 
(1º,a). Regula a guarda e o direito de visita aos infantes (5º e 21). 
Também serve para dar efetividade ao direito de visita de um dos pais 
ou parente, por meio dos mecanismos postos à disposição das 
autoridades centrais de cada Estado. É reconhecida como ilícita a 
retenção ou remoção quando houver violação do direito de guarda 
atribuído a uma pessoa, ou a uma instituição ou qualquer outro 
organismo, de forma individual ou conjunta, pela lei do Estado onde a 
criança tinha sua residência habitual imediatamente antes da conduta 
ilícita. O direito de guarda pode resultar de uma atribuição de pleno 
direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo 
(3º).403 

 

O retorno deve acontecer quando o ocorrido for em um período menor de um 

ano e o pedido deve ser devidamente apresentado às autoridades, mesmo que tenha 

se passado um ano, deve ser ordenado que a criança retorne ao país do seu domicilio, 

a não ser que se comprove que esta já se encontra integrada ao seu novo meio. O 

que comprova que a devolução da criança ilicitamente retirada do seu país não é um 

princípio absoluto, pois, deve-se analisar o princípio do melhor interesse da criança, 

protegido constitucionalmente (art. 227).404 

Outra proteção prevista no direito internacional de proteção das crianças é a 

adoção internacional. Essa matéria é cheia de questões sensíveis, principalmente 

entre as famílias mais pobres, sem condições de vida apropriada para as crianças 

nascidas, muito vulneráveis à demanda por adoção.405 

 

O ECA dedicou à adoção internacional vários dispositivos, 
modificados e ampliados pela Lei n. 12.010/2009. A mais significativa 
alteração diz respeito à qualificação como adoção internacional 
quando os postulantes forem pessoas ou casais residentes e 
domiciliados fora do Brasil, o que inclui não apenas os estrangeiros, 
mas também os brasileiros que vivam fora do país. Invoca-se a 
Convenção de Haia, de 1993. Nessas hipóteses, o estágio de 
convivência deve perdurar por, no mínimo, 30 dias, cumpridos no 
território nacional. Outra limitação é a exigência de inserção em 
cadastro específico das pessoas interessadas, mas que apenas será 
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consultado pelo juiz se inexistirem postulantes interessados e 
habilitados nos cadastros estadual e nacional e que tenham residência 
permanente no Brasil. Ao que parece o legislador de 2009 pretendeu 
reduzir significativamente a adoção internacional.  
O estrangeiro deverá comprovar, mediante documento expedido pela 
autoridade competente de seu país, estar devidamente habilitado à 
adoção e apresentar estudo psicossocial (atr. 51 do ECA). A adoção 
internacional poderá ser condicionada a estudo prévio de uma 
comissão judiciaria de adoção. Deverá a comissão manter registro 
centralizado de interessados estrangeiros em adoção (atr. 52).406  

 

A adoção internacional é admitida constitucionalmente (art. 227, §5º), sendo 

delegada à lei o estabelecimento dos casos e das condições de sua efetivação por 

estrangeiros. Entretanto, a Lei da Adoção tornou a adoção internacional altamente 

burocratizada (ECA art. 51 ao 52-D).407 

 

Impôs tantos entraves e exigências que dificilmente um estrangeiro 
consegue adotar. Até parece que a intenção é impedir que ocorra. Os 
labirintos impostos transformaram-se em barreiras intransponíveis 
para que desafortunados brasileirinhos tenham a chance de encontrar 
um futuro melhor fora de sua terra natal. Basta atentar que somente 
se dá a adoção internacional depois de esgotadas as possibilidades 
de colocação em família substituta brasileira (ECA 51 § 1ºII), havendo 
ainda a preferência de brasileiros residentes no exterior (ECA 51 § 2º).  
O Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução 190/14, 
possibilitando a inclusão de pretendentes estrangeiros no Cadastro 
Nacional de Adoção. A habilitação é feita em um subcadastro, e só 
pode ocorrer quando esgotados as possibilidades de inserção em 
família substituta nacional.408 

 

Quando o Brasil for o país de acolhida, ou seja, quando a adoção de criança 

estrangeira for feita no exterior por brasileiro ou casal brasileiro, residentes no Brasil, 

e se a adoção for feita em país que for ratificante da Convenção de Haia, a adoção 

produzirá efeitos imediatos no Brasil, sem a necessidade de homologação, e caso o 

país não for ratificante à Convenção de Haia, será necessário a homologação pelo 

STJ à autoridade central estadual do Brasil.409 

O art. 239 do ECA considera crime, punível com reclusão de quatro a seis 

anos, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de crianças ou 
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adolescentes para o exterior com inobservância das formalidades legais com o fim de 

obter lucro.410 

 

3.4 A (IM)POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA CRIANÇA PELA FAMÍLIA 

ACOLHEDORA E POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DESTA REALIDADE 

 

As necessidades sociais da população brasileira, até meados de 1900, eram 

de responsabilidade da Igreja, sendo que o atendimento era realizado principalmente 

por meio das Santas Casas de Misericórdia. Não havia qualquer participação do 

Estado nesse sentido.411 

No final do XIX e início do século XX, as “obras filantrópicas” no país se 

multiplicaram, direcionadas a crianças pobres.412 Somente em 1922 foi fundado, no 

Rio de Janeiro, o primeiro estabelecimento público para atendimento a crianças e 

adolescentes. Em 1940 o governo de Getúlio Vargas criou o Departamento Nacional 

da Criança, desenvolvendo ações de caráter preventivo, executado por serviços 

relacionados à puericultura e ao amparo a maternidade413. Em 1942, foi criado o 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM), então ligado ao Ministério da Justiça, que era 

o equivalente ao Sistema Penitenciário para a população de menor idade, com 

enfoque tipicamente correcional-repressivo.  

Ainda no governo Vargas, na mesma época do SAM, foi criada a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) para dar apoio aos combatentes da II Guerra Mundial 

e às famílias dos soldados participantes, tendo se estabelecido depois como a 

primeira instituição social pública de âmbito nacional de assistência suplementar para 

a sociedade civil de modo geral414, “responsável por ações de apoia à famílias, 

creches, ações básicas de saúde, apoio nutricional, bancos de leite humano, 

educação social, documentação civil e auxílios econômicos”.415 
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Depois de 30 anos de luta da sociedade para acabar com o SAM, em razão 

de suas práticas tipicamente repressivas, no ano de 1964, durante o período do 

regime militar, é estabelecida a Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), 

com proposta claramente assistencialista, a ser executada pela Fundação Nacional 

de Bem-Estar do Menor (Funabem).416 

A pesquisa realizada sobre as crianças e adolescentes atendidos pelo serviço 

de acolhimento, foi realizada pelo Ipea e publicada em dezembro de 2004. O foco da 

referida pesquisa foi a identificação de ações desenvolvidas pelas instituições para as 

crianças e os adolescentes “abrigados”.417 

No ano de 2003, eram beneficiadas pelo Governo Federal cerca de 670 

instituições de abrigo em todo o Brasil, por meio da Rede de Serviços de Ação 

Continuada (Rede-SAC) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.418 

Desse total, o levantamento Nacional obteve dados de 589 abrigos, que foram 

aqueles que responderam ao questionário da pesquisa, ou seja, 88% do total das 

instituições. Essas instituições abrigavam, naquele momento, 19.373 crianças e 

adolescentes.419 

Essa pesquisa revelou que, das quase 20.000 crianças e adolescentes que 

viviam nos abrigos, 87% tinham família; 58,5% eram meninas; 63,6% eram 

afrodescendentes; 61,3% tinham idade entre sete e quinze anos; 24,2% tinham a 

pobreza como principal motivo de abrigamento; 18,9% estavam abrigadas por 

abandono; 11,7% por violência doméstica; 11,4% por dependência química dos pais 

ou responsáveis; 7%, por vivencia de rua; 5,2%, por motivo de orfandade. Acrescido 

a isso, revelou-se também que, nas situações de possibilidade de retorno da criança 

à família de origem, as dificuldades financeiras apresentavam-se como o principal 

desafio.420 
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Na modalidade de acolhimento familiar foram destacados: na região Centro-

Oeste, seis serviços e 31 crianças e adolescentes; na região Nordeste, sete serviços 

e 29 crianças e adolescentes; na região Norte, cinco serviços e sete crianças e 

adolescentes; na região Sudeste, 39 serviços e 373 crianças e adolescentes; e na 

região Sul, 87 serviços e 492 crianças e adolescentes o que totalizou 932 

atendimentos em 144 serviços.421 

Nos 144 Serviços de Acolhimento em Família Acolhedora que constam 

identificados no levantamento, 79,2% já estavam implantados, 11,1%, em processo 

de implantação, e 9,7%, implantados, mas não em funcionamento. Observou-se ainda 

que 66,7% possuem inscrição no CMDCA e 42,4% no CMAS. De todos os serviços, 

90,3% repassam subsídio às famílias acolhedoras e 10,4%, às famílias de origem; 

82,7% têm prontuários individualizados, dos quais 80,7% possuem modelo 

padronizado.422 

A fundamentação teórica, na qual o ECA (1990) e os programas de 

acolhimento familiar já implantados no Brasil baseiam-se para valorizar a família como 

contexto primordial de desenvolvimento da criança, articula-se a algumas teorias 

dentro da Psicologia, especialmente a Psicologia do Desenvolvimento. A própria 

inclusão do direito à convivência familiar e comunitária nas normativas internacionais 

e nacionais foi subsidiada por teorias que ressaltavam a importância dos vínculos 

afetivos com as figuras parentais para o desenvolvimento saudável da criança, como 

também os efeitos nocivos ao desenvolvimento causado pelo processo de 

institucionalização.423 

Outro ponto de necessário enfrentamento por parte do Estado através de 

políticas públicas para tratar a criança e o adolescente com prioridade absoluta, como 

prevê o art. 227 da CF/1988.424 

Durante o último meio século tem havido um crescente aumento na 

consciência do valor do lar (infelizmente, essa consciência provém da compreensão 
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dos efeitos de um lar ruim). Conhecemos algumas razões que fazem essa longa e 

exigente tarefa – o trabalho dos pais em compreender os filhos – valer a pena; e, de 

fato, acreditamos que esse trabalho provê a única base real para a sociedade, sendo 

o único fator para a tendência democrática.425 

 

A construção só sentido e do significado do cuidado, na trama da 
proteção, na vida das crianças e dos adolescentes atendidos em um 
serviço de proteção requer o oferecimento de ações que respeitem a 
sua condição peculiar de desenvolvimento. O cuidado e a proteção 
estão presentes como direito na legislação brasileira e nas políticas 
nacionais dirigidas à infância e à adolescência. O exercício dessa 
função protetiva do Estado requer, portanto, o oferecimento de 
serviços de qualidade, e, nesse sentido, surgem hoje muitas 
indagações sobre a sua capacidade de exercê-la adequadamente.426 

 

A impossibilidade de adoção pela família acolhedora viola o artigo 227427 da 

Constituição Federal de 1988, e o art. 4ª428 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Veja-se: 

 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
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d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. 

 

A família acolhedora pode adotar? Não. Aqueles que estão habilitados para 

adoção ou que desejam adotar não podem fazer parte do Serviço de Acolhimento 

Familiar. O acolhimento é temporário e excepcional; portanto, assim que a criança ou 

o adolescente estiver em condições de retornar para sua família, ela será reintegrada. 

Não sendo possível o retorno, os pais serão destituídos do poder familiar e a criança 

ou o adolescente será encaminhado para adoção. O acolhimento familiar não pode 

competir com as famílias biológicas. Caso se alimente a esperança de que os pais 

acolhedores possam adotar, há um risco muito grande de não se trabalhar pela 

reintegração da criança ou do adolescente à sua família de origem, que é o primeiro 

objetivo a ser buscado quando uma criança ou um adolescente está acolhido. O 

acolhimento familiar também não é um atalho para a adoção, que tem critérios e 

requisitos próprios.429 

Como já se viu, a convivência familiar é fator determinante para se garantir à 

criança e ao adolescente um bem-estar biopsicossocial, pois é através dela que se 

constrói a base da personalidade e do caráter de um indivíduo. A família acolhedora, 

como já esclarecido, não é a via rápida para a adoção, pelo contrário, é a medida 

humanizada de priorizar os interesses das crianças e dos adolescentes, que por vezes 

são negligenciados em abrigos do Estado, seja por falta de estrutura, seja por falta de 

afeto.  

A família é socioafetiva, em princípio, por ser grupo social considerado base 

da sociedade e unido na convivência afetiva. A afetividade, como categoria jurídica, 

resulta de parte dos fatos psicossociais que converte em fato jurídico, gerador de 

efeitos jurídicos. No sentindo estrito, a socioafetividade tem sido utilizada no Brasil 

para dar significado às relações de parentes não biológicos, de parentalidade e 

filiação, notadamente quando em colisão com os vínculos de origem biológica. “Pai, 

com todas as dimensões culturais, afetivas e jurídicas que envolvem, não se confunde 

com genitor biológico; é mais que este”.430 
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A paternidade e a filiação socioafetiva são, fundamentalmente, 
jurídicas, independentemente da origem biológica. Pode-se afirmar 
que toda paternidade é necessariamente socioafetiva, podendo ter 
origem biológica ou não biológica; em outras palavras, a paternidade 
socioafetiva é gênero do qual são espécies a parternidade biológica e 
a paternidade não biológica.431 

 

A filiação socioafetiva seria outro meio da família acolhedora adotar a criança 

abrigada em sua residência, quando esse ato atender em primeiro lugar, o melhor 

interesse da criança, cumprido assim com as obrigações impostas pela Constituição 

Federal assim como a leis infraconstitucionais existentes em nosso país, até porque 

já é praticada de outra maneira.  

Por exemplo quando um homem se apaixona por uma mulher que tem o filho 

registrado só no nome dela, e para realizar o sonho da família feliz se casa com essa 

mãe e registra o filho desta como seu. Não há maior prova de amor!432 

Não se pode confundir adoção “à brasileira” com a adoção consentida ou 

intuitu personae, que ocorre quando a mãe ou os pais entregam o filho à pessoa que 

eles elegem, alguém em que confiam e acreditam que dará ao filho o lar que eles não 

têm condições de oferecer.433 

 

Não o entregam à justiça como determina a lei. Isso porque o desejo 
dos pais é que o filho seja adotado. Não querem que ele seja 
institucionalizado nem entregue para algum familiar. Cumprindo o rito 
legal – durante anos e de modo ineficiente -, a Justiça tenta encontrar 
algum parente que o queira. Enquanto isso, a criança fica literalmente 
depositada em instituições, sem qualquer chance de ser adotada. 
Contudo, há mais. Quando isso acontece, ou seja, quando é 
descoberta a “fraude”, liminarmente é deferida a busca e apreensão 
da criança. De forma irresponsável e intransigente, a criança é 
arrancada dos braços dos únicos pais que ela conhece, do lar onde 
sempre viveu, para ser encarcerada em um abrigo. La permanece – 
sabe-se lá por quanto tempo – até ser entregue a uma nova família, 
como se esta fosse a certa, ela é predestinada, pelo só fato de ser 
obedecida a ordem de inscrição cadastral.434 

 

Fato este que ocorre com as famílias acolhedoras e com essas crianças que, 

por algum motivo, não estão mais com a sua família de origem. O destino destas 

crianças, que simplesmente são obrigadas a cumprir as normas fracassadas do nosso 
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Estado, é incerto. Por razões que literalmente descumprem os princípios e normas 

estabelecidas pelo mesmo sistema. O mesmo que teoricamente deveria privar pelo o 

que melhor interesse no caso em tela e deveria ser tratado com absoluta prioridade a 

criança/adolescente e não a fila de adoção.  

Quando se afasta uma criança da família, esta se sente ameaçada em sua 

integridade, enrijece-se em uma incansável autodefesa. Isso se conjuga com o 

significado que tem essa criança/adolescente para a família: ela pode representar um 

bem irrenunciável ou um problema.435 

O seu cotidiano, como expressão de um quadro de desigualdades estruturais 

e conjunturais, precisa ser compreendido. Aprofundar os conhecimentos relacionados 

às vivencias da família de origem e do momento do afastamento do filho permitirá 

compreender qual será seu modo de participação no processo.436 

 

Enquanto o Estado não assumir o compromisso constitucional de 
garantir às crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o direito 
à convivência familiar; enquanto juízes e promotores não perceberem 
que a convivência familiar não quer dizer biológica e pararem de, 
durante anos, insistir em encontrar algum parente que os queira, 
mantendo-os aprisionados em instituições, onde ficam sujeitos a 
maus-tratos e abusos – como reiteradamente a imprensa denuncia -, 
as adoções diretas vão continuar existindo.437 

 

Existe muita burocracia para se disponibilizar uma criança para adoção e, 

quando isso finalmente acontece, muitas vezes não há mais interesse. Os candidatos 

a adotantes perdem a chance de compartilhar da primeira infância do filho pretendido, 

e que esperaram durante anos na fila da adoção. É tão perverso o cerco para impedir 

o acesso às crianças abrigadas que os integrantes do cadastro de adotados não são 

admitidos para realizar trabalho voluntário.438 

São impostos enormes e intransponíveis obstáculos para que a mãe não abra 

mão daquela criança que gestou sem desejar. Os genitores recebem da equipe 

interprofissional orientações e esclarecimentos sobre a irrevogabilidade da adoção. 

Juiz e promotor precisam esgotar os esforços para manutenção da criança com os 
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pais ou com a família natural ou extensa, prejudicando mais uma vez o melhor 

interesse da criança.439 

O conteúdo do art. 227 da Constituição Federal foi concebido a partir do 

debate de ideias no processo de trabalho da convenção e da participação de vários 

segmentos sociais envolvidos na causa da infância no Brasil. Sua inclusão mostra o 

quanto o país apresentava as mesmas necessidades retratadas na discussão 

internacional e tinha seus quadros atores estratégicos atentos a essa discussão. A 

inclusão dos direitos da criança e do adolescente na Constituição Federal permitiu, na 

sequência, não só a ratificação da Convenção como a instituição do ECA/1990.440 

Em via próxima encontra-se, também, o artigo 4º do ECA ao fixar norma 

acerca dos direitos fundamentais infanto-juvenis que, apesar de serem os mesmos 

destinados a qualquer pessoa, devem receber prioridade por parte do Estado e da 

comunidade como um todo.441 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.442 

O direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, e até mesmo o direito 

à educação, relacionam-se com o direito à moradia que, se adequada, tende a 

contribuir para a efetivação dos direitos mencionados, pois a moradia protege a 

integridade física e previne o surgimento de doenças decorrentes de estruturação 

precária e habitabilidade insuficiente ou inexistente.443 

Há também a necessidade de criar outro programa/serviço de guarda 

substituta ou diferentes tipos de famílias acolhedoras observando que cada criança 

ou adolescente terá uma necessidade especifica. Pois essa necessidade dependerá 
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da sua origem ou da sua família de origem, e no caso dos adolescentes que tem uma 

dificuldade maior de serem adotados, e estão abandonados em abrigos, poderiam 

conviver com uma família e ter a sua dignidade e individualidade reparadas, sendo 

assim essa opção de tipos de famílias acolhedoras uma alternativa para o problema. 

A prática cotidiana tem mostrado que muitas famílias de baixa renda têm se 

responsabilizado pela guarda de crianças e de adolescentes no processo de 

reintegração familiar, a partir de iniciativas do acolhimento institucional e do 

acolhimento familiar. Há, no entanto, necessidade de maior atenção no 

desenvolvimento dessas práticas, para que a responsabilidade do Estado não seja, 

uma vez mais transferidas às famílias pobres.444 

Profissionais do serviço que atendem crianças e adolescentes em situação de 

rua relatam existir um grande número deles que, antes de alcançarem as ruas, já 

residiram com outras pessoas (tios, avós, madrinhas, entre outras). Esse fato pode 

indicar que um programa de guarda subsidiada poderia ampliar as possibilidades de 

permanência desse tipo de acolhida, viabilizando o seu caráter preventivo e 

garantindo às crianças/adolescentes e seus familiares o direito indiscutível de 

proteção do Estado. Esse tipo de programa ou serviço poderia também se 

responsabilizar por um trabalho de orientação e de apoio sociofamiliar, tão 

necessários em situações de acúmulo de responsabilidade no cuidado de crianças e 

adolescentes.445 

Um programa ou serviço de guarda subsidiária poderia também atender 

aquelas crianças que, tendo seus vínculos rompidos com a família – de origem ou 

extensa -, não são alcançadas pelos programas de adoção. A guarda subsidiária 

poderia, nesses casos, ser uma forma de garantir-lhes o direito à convivência familiar 

e comunitária.446 

Enfim, a grande diferença desses serviços pode ser entendida como: as 

famílias acolhedoras acolhem várias crianças (sai uma, entra outra, como resultado 

de uma avaliação institucional), enquanto a guarda na própria família ou rede social 
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significativa ocorre com o acolhimento de uma ou mais crianças e pressupõe vínculos 

já existentes e, na maioria das vezes, em situações de longa permanência.447 

No art. 19, § 3º do ECA448 é indicado que:  

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que 
garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº 
13.257, de 2016) 
§ 3o A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua 
família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso 
em que será está incluída em serviços e programas de proteção, apoio 
e promoção, nos termos do § 1o do art. 23, dos incisos I e IV do caput 
do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei. 

 

No art. 34 do ECA449 encontra-se o apoio jurídico necessário para um 

programa dessa natureza: “O poder público estimulará, por meio de assistência 

jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de 

criança ou adolescente afastado do convívio familiar.” É em resposta a esse artigo 

que poderão ser criados programas que subsidiem as famílias extensas e as pessoas 

significativas de crianças e adolescentes.450 

A importância dessa modalidade que se insere como uma alternativa ao 

abrigamento no Brasil. Ao invés do encaminhamento para abrigos, onde as crianças 

e adolescentes serão tratados numa abordagem coletiva, a família acolhedora 

consegue respeitar a individualidade dessas crianças e adolescentes, dedicando um 

olhar responsável e cuidadoso para a resolução de cada problemática em 

particular.451 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora pode ser implantado em 

cidades de grande, médio e pequeno porte, bem como em metrópoles, coexistindo 
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com instituições de acolhimento institucional. Em cidades de pequeno porte, pode ser 

implantada como a única modalidade de acolhimento. As experiências diferem de uma 

cidade para outra, atendendo às necessidades e características locais e regionais, de 

acordo com os mecanismos facilitadores e/ou dificultadores existentes.452 

Os projetos de famílias acolhedoras vêm se espalhando com mais rapidez 

desde o ano 2000, tanto em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Campinas (considerada referência neste tipo de projeto453), Recife ou Belo Horizonte, 

quanto em cidades de médio porte, como Ourinhos, com 104 mil habitantes, ou 

Franca, ambas no interior de São Paulo; Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e 

também em pequenas cidades como Piên, no interior do Paraná, com apenas 10 mil 

habitantes. Em São Bento do Sul (SC), município com 70 mil habitantes, o programa 

foi tão bem-sucedido que o abrigo da cidade foi desativado.454 

Um breve relato de uma criança quando acolhida por mais de uma família 

acolhedora pelo projeto Sapeca de Campinas, é o de Leandro, de 16 anos. O seu 

primeiro acolhimento durou seis meses, ele tinha 2 anos e 9 meses, ao chegar. Foi 

transferido do abrigo municipal para o Sapeca e começou a conviver com a família 

acolhedora. Retornou para a casa da avó, onde moravam também a mãe e o avô, lá 

permanecendo durante quase dois anos. Teve nova medida protetiva com 4 anos e 

10 meses, foi para outra família acolhedora.455 

Leandro fala como hoje, adolescente, vê sua própria vida, o processo de 

acolhimento vivido e se conhece alternativas que poderiam ter sido oferecidas a ele, 

se não tivesse em uma família acolhedora:  

 

Pessoalmente, acho muito diferente. Conheço adolescente adotado, 
pessoas acolhidas do projeto, mas sinto que o meu jeito de olhar é 
bem diferente do deles. O jeito que eu vejo é assim: aqui é onde tenho 
a minha segurança e ali é onde tenho minhas raízes. Ali eu me 
identifico de onde eu vim, de onde tenho as minhas características, o 
meu jeito de ser, que é muito parecido com o da minha avó e o da 
minha mãe, o jeito de pensar, meu jeito físico mesmo. Penso assim: 
aqui é onde tenho a minha segurança pessoal, onde eu tenho 
conselho, aqui é onde, quando tenho algum problema, a mãe Cleusa 
me ajuda, e lá, na minha família biológica, é onde... sei lá, não sei é 
onde eu vou para esquecer o mundo, porque quando vou pra lá 
esqueço de crisma, escola, fico voltado para ali como se eu morasse 
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ali, como se vivesse ali. Pra mim é ótimo. Eu adoro! Adoro poder 
conviver com as duas. Acho que se eu não tivesse essa possibilidade 
não seria o que eu sou hoje.456 

 

Normas nacionais e internacionais que preveem, quando esgotados todos os 

recursos para a permanência da criança na família de origem, que se deva considerar 

a possibilidade de colocá-la em uma família substituta, privilegiando modelos 

alternativos de acolhimento. A formulação de políticas nacionais e o aparecimento de 

documentos oficiais repensando práticas que atendam às demandas e necessidades 

relativas à infância e adolescência em vulnerabilidade, mostram que este é um 

momento propício para se discutir e investigar o acolhimento familiar como mais uma 

alternativa de amparo àqueles que estão privados de cuidados parentais. 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, trabalhando dentro do 

Sistema de Garantias de Direitos, deve ter sua operacionalização sob a 

responsabilidade do Poder Executivo na interface de ações com o Poder Judiciário.457 

Para que o direito à convivência familiar e comunitárias seja garantido, as 

ações protetivas precisam ser oferecidas no âmbito de cada família. Porém, quando 

a medida protetiva de afastamento se torna necessária, todos os esforços devem ser 

realizados pelos profissionais dos serviços de acolhimento, em conjunto com a rede 

de serviços das diversas políticas setoriais, para que criança ou adolescente retorne 

prioritariamente à família de origem ou extensa.458 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado buscou uma maior aproximação com o projeto da 

família acolhedora, tendo enfoque no direito fundamental da afetividade, considerando 

que a família da atualidade é estruturada pelos princípios civis e constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da responsabilidade dos pais 

em relação aos filhos, da proteção da infância com garantias dos direitos 

fundamentais à criança e ao adolescente. Desta forma a família, além dos direitos, 

tem também deveres, juntamente com o Estado e a sociedade, para com as crianças 

e os adolescentes. O amor afetivo de uma família se mostra como principal aspecto 

para que a criança se desenvolva. 

A dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do 

Brasil, está fundamentada no seu artigo primeiro. A dignidade garante o direito 

fundamental ao afeto, destacando-se como um direito que não se evidencia em outras 

épocas, quando o patrimonialismo se sobrepunha às relações familiares. 

Ainda que não exista um consenso moral, o direito ao afeto se encontra 

amplamente difundido, pois para que haja a construção do homem em suas 

dimensões familiar, social e patrimonial, a sua estrutura está relacionada com o afeto. 

O afeto é imprescindível para a construção da família, é o fundamento mais importante 

da família moderna, indo além da dimensão ética, e passando a ser considerado o 

verdadeiro valor jurídico para a base familiar. 

Na sequência tem-se a análise da retirada da criança ou adolescente da sua 

família natural como sendo uma medida extrema, adotada pelo fato de haver uma 

situação de risco à sua integridade física ou psíquica. Nessas situações, a primeira 

medida estabelecida pelo Estatuto da Criança e Adolescente é que os menores sejam 

amparados pela família nuclear ou extensa. Quando a família extensa não puder ou 

não tiver condições de cuidar da criança ou adolescente afastado de seus pais, o 

Estado organiza o acolhimento nas residências das famílias acolhedoras cadastradas, 

para que permaneçam com a criança ou adolescente durante o período no qual é 

inviável o retorno ao convívio com a família. Quando este retorno não for possível, a 

criança será encaminhada para a adoção, isto porque o acolhimento da criança por 

uma família substituta tem caráter transitório e excepcional. 

Sendo um dever da sociedade zelar pelo cuidado das crianças e dos 

adolescentes, em caráter de prioridade absoluta, respeitando o melhor interesse da 
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criança e do adolescente, estabelecido pelo artigo 227 da Constituição Federal 

Brasileira, a família acolhedora é positiva para a criança ou adolescente, visto que 

proporciona um atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada 

e a convivência comunitária, possibilitando a continuidade do convívio social, bem 

como cria um suporte adequado às suas especificidades. 

O acolhimento familiar deve seguir as diretrizes e princípios do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, principalmente no que se refere à excepcionalidade e à 

provisoriedade do acolhimento e a restituição à família de origem, nuclear ou extensa, 

bem como a manutenção da convivência e do vínculo entre os grupos de irmãos. 

O público-alvo são as crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, especialmente 

aquelas em que a avaliação técnica do programa e dos serviços da rede de 

atendimento indique a possibilidade de voltarem para o seio de sua família de origem, 

ampliada ou extensa, salvo nos casos de emergência onde não existem opções ou 

alternativas de acolhimento e proteção. 

O processo de seleção das famílias é bem criterioso, visto que a escolha deve 

ser adequada à necessidade da criança ou do adolescente, devendo a família 

acolhedora ter o perfil adequado conforme as peculiaridades do caso concreto. 

A competência para selecionar, capacitar e acompanhar as pretensas famílias 

acolhedoras para que possam receber as crianças ou adolescente é da equipe técnica 

do Serviço de Acolhimento, sendo este também responsável pela escolha da família 

mais adequada para acolhê-lo. Concretiza-se o acolhimento através de um termo de 

guarda provisória, emitido pela autoridade judiciária à família previamente cadastrada. 

Com isso a família acolhedora se torna responsável pela atividade cotidiana da 

criança, como exemplo, levá-la para a escola, acompanhá-la nos atendimentos de 

saúde, sendo estes realizados preferencialmente, nas redes públicas. 

Um dos requisitos para o cadastro das famílias acolhedoras é a atuação 

voluntária, não sendo recomendada qualquer espécie de remuneração pelos serviços 

prestados. No caso da opção por subsídio financeiro, o mesmo não deve ter caráter 

remuneratório e seu uso deverá ser centrado em suprir os gastos decorrentes da 

manutenção da criança 

No período de acolhimento, a família de origem também receberá um 

acompanhamento especial. Não havendo restrições judiciais, será mantido o contato 

com a família natural a fim de prestar esclarecimentos sobre o que é o acolhimento 

familiar, seus termos e regras, assim como para convidá-la a participar do processo 
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de adaptação da criança/adolescente na família acolhedora, fornecendo informações 

sobre seus hábitos e costumes. Sempre que possível, deverá ser promovido 

encontros com a família de origem e o filho(a). 

O desligamento deverá ser precedido de preparação e apoio específico da 

equipe técnica, que deverá desenvolver ações como a escuta individual e apoio 

emocional à criança/adolescente, com foco no retorno à família de origem e separação 

da família acolhedora. Deverão ser intensificados e ampliados, de forma progressiva, 

os encontros entre a criança/adolescente acolhido e sua família natural, que 

gradativamente deixarão de ser acompanhados pela equipe, a permanência com a 

família nos finais de semana e, por fim, o retorno definitivo. 

Após o desligamento definitivo, a família acolhedora deverá ser estimulada e 

orientada a manter vínculos com a criança/adolescente e sua família após a 

reintegração familiar, o que também amplia a proteção do menor anteriormente 

acolhido. Nesse sentido, deve ser destacado que o desejo dos envolvidos deverão ser 

respeitados, além de serem consideradas as características de cada caso, avaliando-

se a pertinência ou não da manutenção desse contato. 

Analisados os princípios norteadores das relações familiares, a importância 

da família na formação e desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como o 

da intervenção mínima do Estado e ainda o seu papel quando da proteção e garantia 

dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, tem-se o exame da efetividade do 

programa de acolhimento familiar, como forma de garantir às crianças e adolescentes 

acolhidos a proteção de seus direitos, especialmente o direito ao afeto. 

Deste modo, fica evidente que o propósito do acolhimento familiar é fornecer 

à criança ou adolescente, afastados de sua família natural, a máxima proteção e afeto, 

primando pela garantia de seus interesses e de sua dignidade. 

A família é fundamental para o crescimento humano, sendo evidente a 

diferença entre os que cresceram no seio da família e os que viveram em instituições, 

como abrigos. Por melhor que seja a instituição, não é possível ter um atendimento 

individualizado, sendo que todos fazem parte de um todo, onde o Estado se 

responsabiliza, sem que se criem laços de afetividade, os quais são de suma 

importância para o desenvolvimento das crianças. 

Sendo detentor da função protetiva, o Estado deve assegurar os fins sociais 

das normas e individualidades de cada criança ou adolescente, cada qual com sua 
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limitação e particularidade, a fim de que a dignidade desses indivíduos em especial 

estágio de desenvolvimento seja resguardada. 

Para que os objetivos e requisitos do acolhimento sejam cumpridos, deve 

haver uma ampla divulgação do programa, que deverá ser realizada em conjunto ao 

órgão do governo municipal, deixando claro o desígnio desta modalidade de 

colocação em família substituta, a fim de não se confundir com a adoção. As 

informações acerca da finalidade do acolhimento, o perfil dos usuários e os critérios 

para inclusão no programa, devem ser claras e precisas. A divulgação do programa 

de acolhimento familiar envolve ainda a sensibilização de outros atores do Sistema de 

Garantias de Direitos, com os quais deverá ser estabelecida uma parceria para 

realização dos trabalhos. 

Nesse sentido, tem-se uma crítica ao projeto de acolhimento familiar, qual 

seja, a falta de um programa oficial, o qual deveria ser estabelecido pelo governo 

federal, onde através da propaganda e orientações, estimulasse os casais a 

assumirem a responsabilidade e os cuidados de uma criança ou adolescente em 

situação de risco pessoal e social. As iniciativas privadas municipais ainda são 

pequenas frente à problemática enfrentada pelos menores em situação de risco. 

Porém, as normas regulamentadoras desta política pública não são efetivas, e 

também não são as mesmas para todas as localidades, gerando, assim, uma 

insegurança jurídica neste cenário. 

Outra crítica é a impossibilidade de adoção da criança ou adolescente levando 

em consideração cenário de adoção no Brasil, o qual de nenhuma forma dá prioridade 

à criança e ao adolescente quando se preocupa em não furar as filas de adoção. 

Adoção que demora anos, muitas vezes para ser realizada ocasionando assim a 

perda da primeira infância, causando traumas muitas vezes irreversíveis. Outro 

aspecto são os adolescentes que são comparados a prisioneiros, sem voz ou 

visualidade, condenados a crescerem nos abrigos sendo que poderiam ter a 

oportunidade de serem conhecidos no projeto da Família Acolhedora, onde poderiam 

ter acessos a serem amados e, quem sabe, adotados. Hoje no Brasil existe apenas a 

possibilidade de autorização pela Vara da Infância e da Juventude para um 

acolhimento de longa duração quando há a impossibilidade de a família de origem 

assumir as responsabilidades da vida diária.   

Poderia ao menos existir mais “tipos” de família acolhedora e cada uma se 

cadastraria no que houvesse um maior interesse, pois, no cenário de adoção e abrigos 
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no Brasil, acredita-se que os mais prejudicados serão as crianças com uma idade mais 

avançada ou os adolescentes. Seria a possibilidade de serem tratadas 

individualmente e amadas por esta família acolhedora que se compadece por esse 

ser humano.  

Como proposta para novos trabalhos, tem-se a realização de uma pesquisa 

com pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver no seio familiar, 

permanecendo até a maioridade em um abrigo, bem como com famílias que 

participaram do projeto, estabelecendo um paralelo entre o acolhimento familiar e a 

efetiva garantia do direito ao afeto.  
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