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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a possibilidade da decretação da perda do 
poder familiar materno diante do estupro de vulnerável cometido pelo cônjuge, através 
da análise de casos extraídos da jurisprudência da região sul brasileira. Paralelamente, 
apresenta-se a origem do poder familiar, seu conceito, os casos de suspensão e perda 
deste instituto, sob a luz da Doutrina da Proteção Integral e do princípio do melhor 
interesse da criança, além de breve explanação acerca de família natural e substituta. 
Ainda, traz-se, sob a perspectiva jurídica, a definição de estupro e estupro de vulnerável, 
salientando-se a modificação feita pela Lei de Crimes Sexuais. Nesse ponto, ressalta-se 
a importância da responsabilização do abusador e de criação de políticas públicas 
voltadas para a reintegração da criança vítima. Em sequência, analisam-se fatores que 
influenciam na ocorrência do abuso sexual infantil, como o histórico familiar e a 
dependência emocional e financeira da genitora com o parceiro. Por fim, é feita a 
descrição e análise de dois casos. No primeiro, foi decretada a perda do poder familiar 
materno em razão da comprovação de sua negligência perante a filha, o que colaborou 
para a perpetração do crime, pelo parceiro. Já no segundo e último caso analisado, a 
guarda foi concedida unilateralmente em favor da genitora, uma vez que ficou 
comprovado o devido exercício do poder familiar por sua parte. 

 

Palavras-chave: Doutrina da Proteção Integral, melhor interesse da criança, perda do 
poder familiar, violência sexual infantil. 



 
 
 
 

This study aims to verify the possibility of taking away maternal family power in the face 
of rape of her children committed by the spouse, through the analysis of cases extracted 
from southern region of Brazil’s jurisprudence. Alongside, the origin of family power, its 
concept, the cases of suspension and loss of this institute, under the light of the Integral 
Protection Doctrine and the principle of the best interest of the child, and a brief 
explanation about the natural and substitute family are presented. Also, from the juridical 
perspective, the definition of rape and rape of vulnerable is drawn, emphasizing the 
modification made by the Law of Sexual Crimes. At this point, it is important to sustain the 
need to convict the sexual abuser and to create public policies aimed at the reintegration 
of the child victim of the sexual violence. Subsequently, factors that influence the 
occurrence of child sexual abuse will be analyzes, such as the family background and the 
emotional and financial dependence of the mother on the partner. At last, two cases are 
described and assayed. In the first one, the maternal family power was decreed because 
it has been proven she had neglected her daughter and, in doing so, it contributed to the 
perpetration of the crime by her partner. In the second and last case, the custody was 
granted unilaterally in favor of the mother, since it was proved the accurate exercise of 
family power on her part. 

 

Key-words: Integral Protection Doctrine, principle of the best interest of the child, loss 
of the family power, child sexual abuse.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Doutrina da Proteção Integral é o alicerce do Direito da Criança e do 

Adolescente, uma vez que o conjunto de normas que o compõe visa, primordialmente, 

proteger estes indivíduos, enquanto sujeitos de direito em formação e 

desenvolvimento. 

O instituto do poder familiar tem como principal característica permitir a um adulto 

responsável que auxilie no crescimento das crianças, devendo lhes proporcionar um 

ambiente saudável durante a infância e a adolescência. 

Com a ambição de garantir o bem-estar e as condições básicas necessárias 

para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, o Estado intervém para 

investigar o devido exercício do poder familiar dos responsáveis. 

Nesse contexto, muitos podem ser os motivos pelos quais o poder familiar não 

é praticado em prol do melhor interesse da criança, razão pela qual deve-se analisar a 

possibilidade de suspensão ou destituição deste instituto por aqueles que odetêm. 

A violência sexual cometida pelo genitor ou genitora, que detém o poder 

familiar, é uma das causas de sua destituição. Porém observa-se que não somente 

aquele que cometeu o crime está sujeito à perda deste poder, mas também seu 

parceiro ou parceira, uma vez que pode estar caracterizada, no caso concreto, a 

negligência do pai ou mãe quanto à criança violentada. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar dois casos em que 

foi comprovada a consumação do crime de estupro de vulnerável pelo parceiro da 

genitora contra sua filha, de forma que seu problema é verificar se a decretação da 

perda do poder familiar materno seria em prol do melhor interesse da criança vítima da 

violência. Por conseguinte, a justificativa da pesquisa se dá em torno da necessidade 

de constatação irrefutável da negligência no exercício do poder familiar pela mãe da 

criança que sofreu o abuso sexual. E a hipótese principal é que as decisões seguiram 

o entendimento da Doutrina da Proteção Integral, consubstanciada na Constituição 

Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando proteger a 

criança vítima, diante da violência sofrida. Busca- se, então, verificar o modo como as 

decisões alcançaram o acertado veredito. 
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O presente trabalho é dividido em três partes, sendo que no primeiro capítulo 

abordar-se-ão os aspectos gerais do instituto do poder familiar, bem como sua origem 

e breve histórico, além das possibilidades da suspensão e perda. Ainda, tratar-se-á 

sobre os conceitos de família natural e família substituta, para uma melhor 

compreensão das consequências da sua suspensão ou destituição do poder familiar. 

O segundo capítulo traz a definição de violência sexual sob a perspectiva do 

Direito, a fim de demonstrar a pertinência e a seriedade com que esse tema é tratado 

pelo Direito Penal, uma vez que foi alvo de mudanças legislativas, com o propósito de 

aumentar a pena dos crimes de estupro. De mesmo modo, versar-se-á, de forma 

interdisciplinar, sobre o abuso sexual sob o ponto de vista da Psicologia, buscando 

analisar o aspecto histórico-social em que a família que passa por esta dificuldade  

está inserida, ressaltando pontos como os ciclos familiares e transgeracionais da 

violência. 

Por fim, o terceiro capítulo faz análise de dois casos: o primeiro, julgado pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o segundo, pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, de forma a verificar sua conformidade com a Doutrina da proteção 

Integral e o respeito ao princípio do melhor interesse da criança. 

Para atingir o objetivo deste trabalho, foi utilizado o método indutivo, partindo-se 

da análise dos supracitados casos particulares. Constatou-se, de suas análises, a 

necessidade de comprovação do deficiente exercício do poder familiar, motivo pelo 

qual este deveria ser destituído. Assim, aludido estudo consistiu em pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial. 
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2 O PODER FAMILIAR 

 
 

2.1 DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E O PRINCÍPIO DO MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA 

 
Antes mesmo de adentrar no conceito do poder familiar e suas nuances, é 

necessário demonstrar o interesse e o objetivo do legislador ao regulamentar este 

instituto e a sua importância no seio familiar. Essa relevância advém de uma nova 

visão do Direito da Criança e do Adolescente, com o advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em 1990. 

Josiane Rose Petry Veronese, em sua obra Direito Penal Juvenil e 

Responsabilização Estatutária, lembra de como o Estatuto surgiu. Foi depois de 

sancionada a Constituição Federal de 1988, quando se viu a necessidade de reformar 

o Código de Menores de 1979. A autora aponta a formação de duas correntes: a 

Menorista, a qual defendia a manutenção do antigo código, com algumas alterações, e 

a Estatutarista, que propunha a redação de um estatuto, tal qual conhecemos hoje.1 

Assim adveio o Estatuto, Lei nº 8069/1990, que revogou o Código de Menores, 

trazendo uma nova forma de lidar com a infância e com a adolescência no Brasil.  

Essa nova visão foi chamada de Doutrina da Proteção Integral, que foi aprovada e 

disseminada por meio da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de1989. 

Nas palavras de Josiane Rose Petry Veronese: 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente perfilhou a Doutrina da Proteção 
Integral [...] com base em quatro instrumentos de cunho universal: Convenção 
Internacional das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores 
(Regras de Beijing); Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da 
Delinquência Juvenil; e Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção 
dos Jovens Privados de Liberdade (Regras de Riad).2 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é todo fundamentado em uma 

concepção de educar, além de priorizar a garantia dos direitos de cidadania a essa 

população, em detrimento da antiga visão repressiva, punitiva e assistencialista 

1 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito Penal Juvenil e Responsabilização 
Estatutária. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015. p. 43. 
2 Ibid., p. 44. 
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imposta pelo Código de Menores.3 

Nesse novo instituto, o ordenamento reconhece o papel da criança na 

sociedade, sua importância e a necessidade de proteger a infância e a adolescência, 

de maneira a admitir que são pessoas em condição especial de desenvolvimento, 

mesmo que, muitas vezes, a prática jurídica nos mostre o costumeiro desrespeito e 

negligência perante essa condição frágil dos que deveriam ser prioritariamente 

protegidos.4 

De todo modo, norteado por essa concepção de proteção aos direitos das 

crianças e adolescentes, o Estatuto tem como prioridade, em condições de liberdade e 

dignidade, a garantia das oportunidades e facilidades essenciais ao desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social. Além do pressuposto genérico básico, que é a 

proteção, há outros mais particulares, mais próprios no Estatuto, e que nem sempre 

são explicitados. Estes estão nas áreas de saúde, educação, socialização, violência, 

assim como na informação e na conscientização das comunidades de seus direitos e 

da importância de sua participação na defesa das políticas públicas implantadas pelo 

Município, voltadas à criança e ao adolescente.5 

As crianças e adolescentes são os sujeitos aos quais se destina o Estatuto, que 

os reconhece como cidadãos em circunstância especial de desenvolvimento, 

prioridade absoluta tanto da família em que estão inseridos, quanto da sociedade e do 

Estado. Proteção Integral significa amparo completo, não somente na esfera material 

e espiritual, mas também desde a sua concepção, de forma a prestar assistência à 

saúde da genitora, enquanto gestante, e da família da qual a criança faráparte.6 

 

3 MORELLI, Ailton José; SILVESTRE, Eliana; GOMES, Telma Maranho. Desenho da políticados 
direitos da criança e do adolescente. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722000000100005&lng=pt&nrm=iso. 
Acessp em 22 mai. 2018. 
4 ROSA, Edinete Maria; TASSARA, Eda Terezinha de Oliveira. A produção das infâncias 

e adolescências pelo direito. Disponível em: http://books.scielo.org/id/vfgfh/pdf/jaco- 

9788579820601-18.pdf. Acesso em 19 jun. 2019. 
5 MORELLI, Ailton José; SILVESTRE, Eliana; GOMES, Telma Maranho. Desenho da política 

dos direitos da criança e do adolescente. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722000000100005&lng=pt&nrm=iso. 
Acesso em 22 mai. 2018. 
6 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direito Penal Juvenil e Responsabilização Estatutária. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015. p. 44. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpid=S1413-73722000000100005&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Blng=pt&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bnrm=iso
http://books.scielo.org/id/vfgfh/pdf/jaco-9788579820601-18.pdf
http://books.scielo.org/id/vfgfh/pdf/jaco-9788579820601-18.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpid=S1413-73722000000100005&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Blng=pt&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bnrm=iso
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Com a internalização no sistema jurídico brasileiro da Convenção sobre os 

Direitos da Criança, nasceu o conceito de interesse superior da criança, inclusive 

positivado no art. 100, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.069/1990: 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: 
[...] IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve 
atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, 
sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no 
âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto; 7 

 

Deste modo, a antiga visão, de que estar-se-ia tomando uma decisão a partir do 

que se acreditava ser da necessidade da criança, deixou de existir, passando a 

buscar-se a compreensão das crianças e adolescentes pelas suas próprias 

perspectivas, pelos seus próprios interesses.8 

Com isso, o princípio do melhor interesse da criança visa reconhecer esses 

sujeitos de direito como pessoas capazes de expressar suas opiniões e interesses, 

permitindo-lhes fazer reclamações, postulações e cobranças de responsabilidade. 

Antes do surgimento do Estatuto, esse princípio era aplicado de forma  

arbitrária, desconhecendo e contrariando os direitos das crianças sob o pretexto de 

protegê-las. Portanto, o único interesse que estava sendo levado em consideração era 

o dos adultos, que acabavam por controlar e disciplinar a infância e a adolescência. 

Nesse contexto, eram criadas instituições de assistência e tutela que impunham limites 

ao livre e saudável desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

Hoje, tem-se a compreensão do princípio do melhor interesse da criança, sob a 

Doutrina da Proteção Integral, como uma norma jurídica. Este princípio, pois, visa 

auxiliar nas tomadas de decisões, expressando a noção de um processo dinâmico no 

qual essas são constantemente revisadas, a fim de atender ao crescimento da criança 

e do adolescente, além do desenvolvimento e evolução da família e do grupo social 

em que está inserida.9 

 
7 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
8 VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015. 

p. 139. 
9 VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015. 

p. 140. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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2.2 PODER FAMILIAR SOB A LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 
 

Para compreender o que é o poder familiar nos dias atuais, é necessário fazer 

uma retrospectiva e lembrar da sua origem. O poder familiar é um instituto que sofreu 

modificações em sua interpretação ao longo do tempo, passando a ser enxergado de 

diferentes maneiras, conforme a evolução da sociedade e o contexto na qual estava 

inserida. 

Sabe-se que antes mesmo do surgimento das Cidades-Estado, já existiam leis, 

as quais eram respeitadas em razão da autoridade paterna e que regiam a sociedade 

familiar. Josiane Rose Petry Veronese afirma que “traços dessa autoridade 

permanecem ainda em institutos romanos da época clássica”. 10 Nas palavras da 

autora: 

[...] assim, a lei que permite vender, ou até mesmo matar o filho, lei esta 
existente tanto em Roma como na Grécia, não foi imaginada pela Cidade, 
porque o direito privado já existia antes da lei da Cidade. Quando esta 
começou a fazer suas leis, já encontrou esse direito enraizado nos costumes  
e com aceitação “universal”. A Cidade foi obrigada a aceitá-lo, não ousando 
fazer modificações, a não ser com o passar dos tempos.11 

 

Naquela época, tinha-se o pai como juiz familiar, que representava a justiça 

para os filhos e para a mulher. O pater tinha o direito de “repudiar a mulher em caso 

de esterilidade; ceder a filha e o filho em casamento; emancipar; adotar; designar, ao 

morrer, um tutor para a mulher e osfilhos.”12
 

Interessante reparar que esta autoridade não era considerada arbitrária. Isso 

porque era fundada nas crenças, e eram estas mesmas crenças que limitavam o 

poder paterno. 

O pátrio poder era assim denominado até a época de Sólon (640 - 558 a.C.) e, 

apenas quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado Romano, é que se 

 
 
 
 

10 VERONESE, Josiane Rose Petry; GOUVÊA, Lúcia Ferreira de Bem; SILVA, Marcelo Francisco da. 
Poder Familiar e Tutela: à luz do novo código civil e do estatuto da criança e do adolescente, doutrina, 
jurisprudência, modelos. Florianópolis: OAB/SC, 2005. p. 15. 
11  Ibid., p.15. 
12  Ibid., p.16. 
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começa a questionar este instituto. A religião cristã e nova crença da existência de um 

Deus único contribuiu imensamente para o fim da chamada “tirania do pai sobre o 

filho”13. O poder familiar tal qual conhece-se hoje, nasceu do direito privado  e teve  

sua evolução com o passar do tempo, incorporando características de um direito 

social. Em que pese estabeleça relações entre sujeitos de direito privado, o Estado 

figura-se como interventor e protetor dessas relações. 

Atualmente, o poder familiar é compreendido como sendo um conjunto de 

deveres dos pais com relação aos filhos, cuja execução depende de direitos 

outorgados aos genitores pelo Estado.14
 

Esse conjunto de direitos e deveres tem o fim de proteger e proporcionar um 

desenvolvimento saudável das crianças15. Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, 

“o poder familiar constitui um conjunto de deveres, transformando-se em instituto de 

caráter eminentemente protetivo”.16
 

A evolução no Direito de Família fez com que o poder familiar se tornasse mais 

dever e menos poder dos pais em relação aos filhos, passando a ser considerado um 

instituto de proteção. Dessa forma, conclui-se que o poder familiar é um compromisso, 

um encargo, imposto pelo Estado aos pais, para que protejam de maneira integral a 

vida de seus filhos menores, visando garantir um futuro digno. 

A primeira observação acerca da mudança do nome de “pátrio poder” para 

“poder familiar”, trazida pelo Código Civil de 2002, feita por Kátia Maciel17, é a de que 

o instituto manteve a palavra “poder”, já muito criticada pela doutrina, além de atribuir 

 
13 Washington de Barros Monteiro apud Josiane Petry Veronese, Lúcia Ferreira de Bem Gouvêa e 
Marcelo Francisco da Silva, Poder Familiar e Tutela: à luz do novo código civil e do estatuto da criança e 
do adolescente, doutrina, jurisprudência, modelos. Florianópolis: OAB/SC, 2005. p. 19. 
14 VERONESE, Josiane Rose Petry; GOUVÊA, Lúcia Ferreira de Bem; SILVA, Marcelo Francisco 
da. Poder Familiar e Tutela: à luz do novo código civil e do estatuto da criança e do adolescente, 
doutrina, jurisprudência, modelos. Florianópolis: OAB/SC, 2005. p. 19. 
15 QUEIROZ, Nathália Maria Morais de. A Responsabilidade Civil da genitora pela ocultação 
da paternidade. p. 8. Disponível em 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4238fc46fe869de6. Acesso em 04 de abril de 
2019. 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família. Vol 6. 13. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. p. 409. 
17 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 134. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4238fc46fe869de6


18 
 

 

à família, e não aos pais, essa autoridade. Dessa forma, muitos doutrinadores 

preferem adotar a expressão “poder de proteção”, deixando claro, de início, a intenção 

da criação do poder familiar. 

Apesar de ainda criticada a expressão atual, inegável é o fato de que foi 

abandonada a ideia do homem como chefe da sociedade conjugal e de único 

responsável pela família, dando espaço à mulher para adquirir esse papel de forma 

igualitária. Ademais, a ideia de que a responsabilidade pelos filhos deve ser partilhada 

entre os pais já era abrangida pela Constituição, em seu art. 5º, I, ao prever o princípio 

da isonomia: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta constituição”. 18 No mesmo sentido prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu art. 21.19
 

Kátia Maciel faz uma ponderação muito relevante ao observar que a 

Constituição Federal de 1988, apesar de consagrar o princípio da isonomia entre os 

gêneros e entre os filhos, proporcionando uma nova interpretação do poder familiar, 

ainda trazia aspectos deste instituto que nasceram no Código Civil de 1916. Assim, em 

1990, mesmo sem expressar a totalidade do alcance da responsabilidade dos pais 

com os filhos, foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente que, no art. 22, 

previu os encargos do poder de proteção parental: 

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 
fazer cumprir as determinações judiciais. 
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e 
deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da 
criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas 
crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta 
Lei. 

 

Deve ser dado destaque para o caput do dispositivo legal, como bem  

acentuado por Josiane Rose Petry Veronese e Wanda Helena Mendes Muniz Falcão. 

As autoras explicam que o art. 22 do Estatuto evidencia “o dever de prover sustento e 

a guarda para os filhos, sendo fator que expressa a necessidade do vínculo e 

 
18 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 135. 
19 Art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente: O poder familiar será exercido, em igualdade de 
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles 
o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência. 
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compromisso dos ascendentes com suas crianças e seus adolescentes”.20
 

As autoras afirmam que a falta de assistência pelos pais aos filhos, por motivos 

escusos ou irresponsáveis, pode ser caracterizada como abandono material, afetivo 

ou intelectual. Por mais que seja o estado o responsável por prestar atividades 

educacionais, são os pais os responsáveis por propiciar o acesso das crianças às 

escolas. Assim, asseveram que pais devem possibilitar a presença dos filhos na 

instituição de ensino, bem como esta deve manter-se próxima dos familiares, de modo 

a ser mantida uma relação de cooperação mútua na educação das crianças e 

adolescentes. 

No entanto, o referido artigo não é completamente preciso em determinar a 

abrangência dos poderes parentais, havendo a necessidade de complementar o art. 

22 do Estatuto com o art. 1.634 do Código Civil de 2002, para se chegar a uma 

completude acerca das responsabilidades dos genitores. 

São nove os incisos que compõem o art. 1.634, apontando os deveres dos pais 

com os filhos, como de criação e educação (I), exercício da guarda unilateral ou 

compartilhada (II), nomeação de tutor por testamento ou documento autêntico (VI). 

Devem ainda os pais representar os filhos judicial ou extrajudicialmente até os 

dezesseis anos, assistindo-lhes a partir daí até a maioridade (VII), reclamá-los de 

quem os tenha ilegalmente (VIII), exigir obediência e respeito (IX), além de conceder 

ou negar aos filhos o consentimento para o casamento, para viajar ao exterior e para 

mudarem sua residência permanente para outro município (III, IV e V). 

Por oportuno, cabe ressaltar a importância da interpretação e aplicação dos 

dispositivos supracitados em conjunto com o art. 227 da Constituição Brasileira, que 

visa proteger direitos fundamentais da criança e do adolescente, com absoluta 

prioridade, tais como direito à vida, saúde, alimentação, educação, também ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. Por fim, o dispositivo busca a proteção da criança e do adolescente 

contra qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. 

 
20 VERONESE, Josiane Rose Petry; FALCÃO, Wanda Helena Mendes Muniz. In: VERONESE, Josiane 
Rose Petry (coord.); SILVEIRA, Mayra (coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do 
Adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2018. p. 248. 
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Importante salientar que o referido artigo coloca esses deveres não só como 

obrigatoriedade da família, mas também da sociedade e do Estado. 

Enxerga-se um lado positivo no fato de o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e o atual Código Civil terem sido editados posteriormente à Constituição Federal de 

1988: toda essa legislação, aplicada de maneira integrada, proporciona uma nova 

perspectiva das relações familiares, com enfoque constitucional.21
 

Além dos deveres expressos no art. 1.634 do Código Civil, existem alguns 

outros chamados de deveres-direitos, que cabem aos pais, cujo descumprimento pode 

ser punível pela Justiça da Infância e da Juventude. 

O registro civil da criança configura-se como um direito-dever, que acontece 

com o devido reconhecimento de filiação. Apesar de não constar no rol dos deveres 

inerentes ao poder familiar, a relevância do registro é evidente. Isso porque, nas 

palavras de Kátia Maciel, “portar o nome integral de ambos os pais representa a 

exteriorização de uma ligação completa de sua identificação com determinado grupo 

familiar e social, gerando respectiva responsabilidade daqueles que o geraram”22. A 

partir do registro civil, decorrem todos os outros direitos da personalidade, os quais 

advêm do parentesco. 

Importante ressaltar que o reconhecimento de filiação é um direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível.23 Sendo assim, é possível a interposição 

de ação de reconhecimento de filiação contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição, observando o melhor interesse da criança. 24 Ou seja, se os pais não 

quiserem, de forma voluntária, reconhecer a filiação, o registro civil da criança pode 

acontecer de maneira forçada ou judicial, pois irá depender de propositura de ação de 

investigação de paternidade ou de maternidade pelos legitimados.25
 

 
21 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 138. 
22 Ibid., p. 138. 
23 Art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente: o reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, 
sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 
24 QUEIROZ, Nathália Maria Morais de. A Responsabilidade Civil da genitora pela ocultação 
da paternidade. p. 7. Disponível em 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4238fc46fe869de6. Acesso em 04 abr. 2019. 
25 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 143. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4238fc46fe869de6
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Ainda sobre a regularização do estado de filiação, e para que fique clara a 

decorrência deste dos direitos da personalidade, cita-se a autora Kátia Maciel: 

É importantíssimo precisar que tal medida de regularização dos registros de 
nascimentos no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, especialmente 
de crianças e adolescentes acolhidos em instituição, cujos dados paternos 
normalmente são desconhecidos, constitui um direito fundamental à 
identidade, do qual decorrem todos os demais inerentes ao vínculo de 
parentalidade, notadamente o direito à convivência familiar e o direito ao afeto 
dos pais e ser cuidado por eles.26 

 

Nessa seara, cabe falar acerca do direito à guarda e o direito dos filhos de 

serem cuidados pelos pais. Esse instituto, disposto no art. 22 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e também no art. 1.634, II, do Código Civil, é um ótimo exemplo 

didático para entender a dupla faceta de direito e dever da função dos pais, no 

exercício do poder familiar. Guarda é entendida como o direito de manter a criança 

perto de si, disciplinando-lhe as relações, mas também dever de assistência, 

representação e vigilância. 

O instituto da guarda está disciplinado no art. 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 
opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 
liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no 
de adoção por estrangeiros. 
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 
adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais 
ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a 
prática de atos determinados. 
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, 
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 
§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da 
autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em 
preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente 
a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como 
o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, 
a pedido do interessado ou do Ministério Público.27 

 

Sobre esse dispositivo, Yussef Said Cahali ressalta que a guarda já foi 

 
26 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 146. 
27 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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encarada como direito quase absoluto daquele que possui o poder familiar, sendo  

vista hoje como de natureza deste poder, mas não de sua essência. Portanto, pode-se 

dizer que este instituto é atributo do poder familiar, mas não se encerra nele, uma vez 

que pode ser exercido por alguém que não detenha o referido poder, do mesmo modo 

que aquele que o detém pode não ser responsável por exercer a guarda.28
 

Sobre o exercício deste direito, assevera Yussef Said Cahali: 

A guarda, por implicar a assistência material, moral e educacional, deve ser 
avaliada como um poder-dever dos responsáveis em relação a crianças e 
adolescentes, uma vez que é exercido no interesse destes. 

O exercício desse direito, na similaridade com o poder familiar, envolve um 
grande feixe de obrigações, dentre as quais alimentação, vestimenta, 
educação, medicação, pelo que seu descumprimento pode levar à perda ou 
suspensão do direito de guarda, sem olvidar as consequências criminais.29 

 

Vale salientar que este instituto se diferencia de companhia, uma vez que a 

última é direito de ambos os genitores, independentemente de quem detenha a guarda 

da criança. Também a visitação é configurada como direito e dever dos pais e isso se 

deve em razão do dever de assistência à criança, sendo o objetivo das visitas a 

manutenção do vínculo afetivo do filho ou filha com o genitor com o qual não convive 

diariamente. Deve-se ter em mente que a visita se caracteriza, também, como direito 

irrenunciável do filho, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece o direito 

à convivência familiar plena, em seu art. 227, já mencionado anteriormente.30
 

Outro dever dos pais, abrangido pelo poder familiar, é o de educar os filhos, 

bem como é direito fundamental destes o acesso à educação e à profissionalização. É 

notável a preocupação do legislador com a educação infantil quando analisamos a 

quantidade de institutos que positivam o direito mencionado. A CF/88 prevê no art.  

229 o dever dos pais de criar e educar seus filhos, bem como o art. 1.634, em seu 

inciso I, do Código Civil, repetindo o dispositivo 22 da Lei nº 8069/1990. Também a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 6º, dispõe que “é dever dos pais 

ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no 

ensino fundamental”, embora a Emenda Constitucional n. 59/2009 tenha alterado a 

28 CAHALI, Yussef Said. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, Mayra (coord.); CURY 
Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 
13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 296-297. 
29 Ibid., p. 300. 
30 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 152 e p. 164. 
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idade inicial, estabelecendo os quatro anos como idade máxima obrigatória para que 

as crianças ingressem no ensino básico.31
 

O art. 229 da CF/88 coloca como responsabilidade dos pais o dever de 

assistência, sendo esta tanto material quanto imaterial: 

Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.32 

 

Por assistência material, entende-se o dever que os pais têm com os filhos – os 

quais possuem o direito – de fornecer-lhes alimentação, vestuário, moradia, educação, 

medicamentos, enfim, todas as condições necessárias para o desenvolvimento sadio 

da criança ou do adolescente. 

Se, por um lado, os pais têm a obrigação de sustentar seus filhos até que 

completem 18 anos, por outro, também têm o dever de prestar-lhes assistência 

imaterial, sendo esta entendida como apoio emocional, traduzido em afeto, carinho, 

cuidado, amor.33
 

Ainda sobre a obrigação de prestar aos filhos assistência material, é também 

dever dos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos, até que completem 

18 anos de idade ou se emancipem.34 Essa incumbência encontra-se localizada não 

no capítulo que versa sobre o poder familiar, mas no título do direito patrimonial, no 

Código Civil, mais precisamente no art. 1.691: 

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos 
filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da 
simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, 
mediante prévia autorização do juiz.35 

 

Ou seja, o mencionado dispositivo deixa clara a responsabilidade limitada dos 

pais em relação aos bens do filho, ficando restrita à mera administração. 

Para concluir o racioncício, nas palavras de Kátia Maciel, pode-se definir o 

 
31 Ibid,. p. 173. 
32 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 

05 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 
em 11 abr. 2019. 
33 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 174 e p. 179. 
34 Ibid,. p. 182. 
35 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Código Civil. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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poder familiar como: 

Um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais com relação ao 
filho menor [de idade], não emancipado, e que deve ser exercido no melhor 
interesse deste último. Sendo um direito-função, os genitores biológicos ou 
adotivos não podem abrir mão dele e não o podem transferir a título gratuito 
ou oneroso.36 

Importante destacar, por fim, que a definição dada por Kátia Maciel conta com o 

entendimento de que se deve observar o exercício do poder familiar sempre em 

conjunto com o melhor interesse da criança. 

 
2.3 SUSPENSÃO E PERDA DO PODER FAMILIAR 

 
 

A suspensão e perda do poder familiar são medidas que constituem a retirada 

do filho ou filha de seus pais, em casos em que o melhor interesse da criança não está 

sendo respeitado. Ou seja, os direitos da criança e do adolescente previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988, em conjunto 

com o Código Civil e outros institutos legais não estão sendo devidamente 

observados, de modo que é instaurado um processo judicial para averiguação do 

caso, podendo o magistrado determinar a suspensão do poder familiar ou até mesmo 

sua perda. 

 
2.3.1 Conceito de família natural e substituta e instituições de acolhimento 

 
 

Para entender os procedimentos de suspensão e perda do poder familiar, é 

importante compreender os conceitos de família natural e família substituta uma vez 

que, determinada a perda do poder familiar, a criança deve ser encaminhada a outro 

lar. 

Apesar de a Constituição não ter conceituado família, ela está regulada, em seu 

art. 226, §4°, sendo “entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes”.37
 

36 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 137. 
37 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 

out 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
11 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, vem trazer, especificamente, o 

conceito de família natural, em seu art. 25: 

Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. 
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada 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.38 

 

Washington de Barros Monteiro assevera que o conceito estrito de família é o 

conjunto dos genitores e da prole. Nas palavras do autor: 

Na atualidade, porém, desde o advento da Constituição de 5.10.88, (...) 
ampliou-se (...) o conceito de família, que se compõe não só de cônjuges, 
civilmente casados, como de prole, advinda daquela união estável que 
constitua uma sociedade familiar.39 

 

Doutrinariamente, foram-se formando variados conceitos de família. Em sua 

visão, Silveira Bueno considera família como o conjunto formado pelo pai, mãe e os 

filhos, os quais são pessoas do mesmo sangue, descendência e linhagem.40 Já Sílvio 

Venosa entende a família, em sentido geral, como sendo “o conjunto de pessoas 

unidas por vínculo jurídico de natureza familiar”. De forma mais específica, o 

doutrinador explica que família seria apenas o núcleo formado pelos pais e filhos, que 

vivem sob o poder familiar.41
 

Já a família substituta é aquela que vai substituir a família originária em seu 

papel de cuidar a criança. Segundo Marlusse Pestana Daher, a família substituta é a 

“que se propõe trazer para dentro dos umbrais da própria casa, uma criança ou 

adolescente que por qualquer circunstância foi desprovido da família natural, para que 

faça parte integrante dela, nela se desenvolva e seja”.42
 

Sendo assim, a família substituta, entidade familiar diversa da natural, na qual a 

 

38 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
39 MONTEIRO, Washington de Barros. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, Mayra 
(coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários 
jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 261. 
40 BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3ª ed. São Paulo: Editora Lisa 

S.A, 1989. p. 288. 
41 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Direito de Família. 3ª ed., Vol. 6, São Paulo: Atlas, 2003, p. 

16. 
42 DAHER, Marlusse Pestana. Família Substituta. Jus Navigandi. Dezembro de 1998. Disponível em: 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1655. Acesso em 13 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1655
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criança ou adolescente vai ser inserido, assume todos os deveres relativos ao 

exercício do poder familiar, para proporcionar uma vida saudável àquele que foi 

retirado de sua família natural. 

Ao falar da importância de manter a criança em seu lar de origem, Kátia Maciel 

cita o doutrinador Murillo José Digiácomo, que menciona o art. 93, parágrafo único do 

Estatuto. 43 Tal dispositivo tem, justamente, o intuito de garantir que as devidas 

providências sejam tomadas nos casos em que, por desejo dos pais biológicos ou por 

motivo de falta de condições materiais, a criança seja encaminhada a programas de 

acolhimento institucional. Nesses contextos, a prioridade é a imediata reintegração 

familiar da criança e a inserção da família em programas e serviços de apoio social, já 

previsto, também, no art. 23 do mesmo instituto legal.44
 

A Lei. n. 12.010 de 03 de agosto de 2009 alterou alguns dispositivos  do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e assegurou ainda mais a obrigação da família 

natural de exercer a guarda dos filhos, uma vez que criou instrumentos processuais 

cujo objetivo é proteger a integridade da família de origem. Assim, evita-se ao máximo 

que a criança seja entregue a terceiros ou seja mandada para abrigo de acolhimento 

institucional, sem a devida apreciação judicial, por vontade exclusiva dos pais 

biológicos.45
 

A transferência das crianças para instituições que as acolhem é um processo 

muito delicado, que gera abalo psicológico na criança ou adolescente. Esses traumas 

são causados em função da falta de estabilidade na vida da criança, tanto emocional, 

em razão da retirada da família natural, quanto na rotina. É primordial que uma criança 

possua uma vida estável para poder se desenvolver de forma saudável, o que engloba 

ir à escola, relacionar-se socialmente com outras crianças, entre outros elementos. 

Monica Cuneo aponta os problemas de identidade gerados em crianças e 

 
43 Art. 93, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente: Recebida a comunicação, a 
autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, 
tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do 
adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento 
a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o disposto no § 2o do 
art. 101 desta Lei. 
44 Art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente: a falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
45 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 153. 
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adolescentes quando eles se encontram por muito tempo em acolhimento 

institucional: 

Crianças que passam por um longo processo de institucionalização acabam 
por desenvolver o que se pode denominar de identidade institucional. Esta 
identidade é artificialmente construída como resposta à necessidade de 
desenvolver mecanismos de resistência e sobrevivência em um ambiente 
pouco favorável e funciona como uma máscara, uma identidade virtual, atrás 
da qual se esconde a real identidade da criança.46 

 

Quando a criança permanece, por, pelo menos, mais de um ano, em instituição 

de acolhimento, o saudável desenvolvimento infantil, com as devidas condições para 

tal, é impedido, em razão das rotinas inflexíveis estabelecidas em abrigos, além do 

convívio restrito às mesmas pessoas e da quase inexistente atenção singularizada à 

criança. A ausência de convivência familiar não permite o desenvolvimento de laços 

afetivos e trocas de carinho emocionalmente significativos, entre outros fatores. 

A descontinuidade das relações iniciais e a carência de um referencial cognitivo 

são peças primordiais para que as crianças se desenvolvam de maneira insegura no 

que diz respeito a padrões de apego. Toda essa situação e vivência em um ambiente 

ausente de laços familiares podem levar a prejuízos de cunho somático, emocional, 

intelectual e social. Traumas significativos dessa época normalmente afetam 

profundamente as crianças institucionalizadas e, se não forem corretamente 

abordados e tratados, a chance de refletirem nas relações adultas dessas crianças, 

com efeitos danosos é alta.47
 

Por oportuno, cabe relembrar o que dispõe o art. 227 da Constituição Federal 

de 1988, ipsis litteris: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e aos 
adolescentes 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-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.48 

 
46 CUNEO, Monica Rodrigues. Abrigamento prolongado: os filhos do esquecimento. Rio de 

Janeiro: 2007. p. 430. Disponível em: http://mca.mp.rj.gov.br/wp- 
content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf. Acesso em 03 abr. 2019. 
47 CUNEO, Monica Rodrigues. Abrigamento prolongado: os filhos do esquecimento. Rio de 
Janeiro: 2007. p. 416. Disponível em: http://mca.mp.rj.gov.br/wp- 

content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf. Acesso em 03 abr. 2019. 
48 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 
out 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
11 abr. 2019. 

http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf
http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf
http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf
http://mca.mp.rj.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/7_Abrigamento.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


28 
 

 
 

Tendo como base o estipulado pelo artigo supracitado e o entendimento de 

Monica Cuneo acerca dos abrigos institucionais, chega-se à conclusão de que esses 

lugares não são capazes de proporcionar às crianças um ambiente ideal para o 

desenvolvimento infantil, de modo que é sempre preferencial manter as crianças em 

sua família natural, tentando ao máximo não romper os laços afetivos dos filhos com 

os paisbiológicos. 

 

2.3.2 Da suspensão e da perda do poder familiar propriamente ditas 

 
 

Tendo por base os conceitos de família no tópico anterior expostos, conclui-se 

que, de modo geral, ela tem origem no amor que une dois indivíduos, os quais, com o 

nascimento de descendentes, formam uma unidade familiar. Partindo do pressuposto 

que o amor é o motivo que leva alguém a constituir uma família, é lógico deduzir que 

essa não é uma obrigação, e sim uma vontade advinda de um ato de voluntariedade.49 

Por isso, em primeiro lugar, orientar o processo de crescimento dos filhos decorre de 

uma vontade dos pais ao formarem uma família para, então, ser 

regulamentado pelo Estado como uma obrigação, o que constitui no poder familiar. 

Assim, é lógico concluir que, num primeiro momento, a fiscalização e a 

orientação do processo de formação do indivíduo é obrigação dos pais, titulares 

efetivos do poder familiar.50 Dessa forma, se eles não estiverem cumprindo com o seu 

devido exercício, conforme positivado nas legislações já mencionadas – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Constituição Federal, Código Civil, Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, entre outros –, a justiça deve ser acionada para 

que, sempre, seja observado o melhor interesse da criança, mesmo que isso signifique 

a suspensão ou perda do poder familiar. 

É interessante constatar que a própria criança ou adolescente, em conflito com 

os pais, tem a chance de controlar e fiscalizar o exercício do poder familiar por seus 

genitores, podendo ele ou ela encaminhar a situação ao Ministério Público ou ao 

49 VASCONCELOS, Keila de Oliveira. O instituto da família substituta e a adoção. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XVIII, n. 141, out 2015. Disponível em: http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15560&revista_caderno=12. 
Acesso em 14 abr 2019. 
50 Ibid. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bartigo_id=15560&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Brevista_caderno=12
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bartigo_id=15560&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Brevista_caderno=12
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Conselho Tutelar para que o quadro seja analisado e a Justiça de Família ou da 

Infância e Juventude possa nomear Curador Especial para representar a criança ou 

adolescente.51 O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu art. 155, 

que “o procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por 

provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse”.52
 

A Lei nº 8069/1990 também garante a possibilidade de qualquer um dos 

genitores acionar a autoridade judiciária para interferir em conflitos dentro de casa. 

Não importa se os pais coabitam juntamente com a criança ou como foi determinada a 

sua guarda, o art. 21 do Estatuto prevê a viabilidade da mobilização da justiça em 

casos de discordância entre os genitores.53
 

Assim, um pai ou uma mãe pode mover uma ação contra o outro na medida em 

que percebe que seu filho ou filha não recebe a atenção adequada quando está sob 

seus cuidados, em um cenário de guarda compartilhada, por exemplo, ou até mesmo 

na constância do casamento. 

De qualquer modo, seja através de provocação social ou advinda da própria 

família, a suspensão ou destituição do poder familiar é medida grave, que será 

decretada por meio de sentença judicial, conforme prevê o art. 24 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente54, após o devido processo legal. Esse procedimento que 

corre perante o juiz respeitará os princípios do Código de Processo Civil, como o 

contraditório – este entendido como o direito de manifestar-se, devendo ser ouvidas 

ambas as partes do processo – e a ampla defesa.55
 

Importante salientar que a perda do poder familiar tratada neste trabalho não se 

refere às causas dos incisos I a IV do art. 1.635 do Código Civil, sendo essas a morte 

 
51 Parágrafo único do art. 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente: A autoridade judiciária dará 
curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus 
pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. 
52 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
53 Art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente: O poder familiar será exercido, em igualdade de 
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles 
o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência. 
54 Art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente: A perda e a suspensão do poder familiar serão 
decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem 
como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. 
55 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 189. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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dos pais ou do filho (I), a emancipação da criança ou adolescente (II), maioridade (III) 

e adoção (IV). Busca-se focar, especificamente, nos casos em que a extinção do 

poder familiar é decretada judicialmente, nos moldes do inciso V do mesmo dispositivo 

legal. 

A diferença entre os dois institutos, da suspensão e da perda do poder familiar, 

está no de gravidade das causas e no tempo pelo qual se prolongam seus efeitos. 

Enquanto a suspensão tem caráter temporário, a destituição é definitiva, 

podendo ser irrevogável, como nos casos em que a criança é transferida a uma 

família substituta por meio da adoção.56 Como já mencionado, o art. 1.635 do CC é o 

que dispõe acerca da determinação da perda do poder familiar, sendo a suspensão 

positivada no art. 1.637 do mesmo código: 

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.57 

 

Quanto às causas que podem levar à aplicação de tais medidas extremas, 

essas são as mais diversas. 

Ligada à suspensão do poder familiar, geralmente tem-se a constatação da 

alienação parental, da incapacidade do genitor ou genitora de reger sua pessoa ou 

seus bens e, ainda, nos casos em que os pais forem julgados ausentes.58
 

Independente de qual seja a hipótese de suspensão do poder familiar, se esta é 

feita contra os dois genitores, é indispensável que a criança permaneça sob a tutela 

de um representante legal, conforme dispõe o art. 157 do Estatuto: 

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o 
Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou 
incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou 
adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.59 

 
José Carlos Loitey Bergamini afirma: 

56 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 189. 
57 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Código Civil. Brasília, 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
58 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito de família. São Paulo: Bookseller, 2001. v. III. p. 183. 
59 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm


31 
 

 

Por motivo grave compreendem-se aquelas circunstâncias que violem de tal 
maneira os direitos da criança e do adolescente que seja inconcebível 
aguardar o desfecho da ação de destituição do poder familiar. Citam-se 
exemplos: o trabalho infantil, os maus-tratos, o abandono, a violência física e  
a violência psicológica.60 

 
No que se refere aos motivos da decretação da perda do poder familiar, o 

Código Civil, expressamente, prevê: 

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.61 

 
Por castigo imoderado, entende Kátia Maciel aqueles nos quais os pais utilizam 

a força física com intuito de machucar a criança, de forma intencional, ou os atos de 

omissão intencional por parte dos genitores, possuindo estes o objetivo de ferir o 

menino ou menina, podendo até mesmo deixar marcas físicas aparentes. 

Neste ponto, disciplinam os arts. 18-A e 18-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sobre o direito da criança de crescer e ser educada sem que seja 

castigada fisicamente ou seja submetida a tratamento cruel ou degradante e sobre as 

sanções a serem aplicadas àqueles que descumprirem este ordenamento.62
 

Josiane Rose Petry Veronese relembra dos quatro anos de debate acerca da 

possibilidade ou não de castigar fisicamente os filhos, até que, em 26.04.2014, foi 

finalmente sancionada a Lei n. 13.010, “que proíbe o castigo físico contra crianças e 

adolescentes e garante-lhes o direito de serem educados e cuidados sem castigos 

físicos ou tratamento cruel e degradante”.63
 

Nas palavras da autora: 

O que está implícito na Lei 13.010/2014 é algo aparentemente simples e ao 
mesmo tempo tão difícil numa sociedade que, por um lado, coisificou a 

60 BERGAMINI, José Carlos Loitey. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, Mayra 
(coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários 
jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 1058. 
61 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Código Civil. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
62 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
63 VERONESE, Josiane Rose Petry. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, 
Mayra (coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: 
comentários jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 216. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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infância e, por outro, cultuou o domínio do castigo, da violência, pois é 
necessária, imprescindível, uma nova pauta formativa: educar a família a 
educar, ou seja, o conteúdo da referida lei tem o objetivo da prevenção: 
prevenir o uso, a continuidade das práticas abusivas, como também precaver- 
se quanto à disseminação e propagação de ideias conflitivas e antagonistas. 
Como é possível pela leitura do seu conteúdo, em momento algum se pretende 
uma criminalização da família; antes, a finalidade é de fazer com que desperte 
a família para a sua função como unidade de afeto eresponsabilidade.64 

 

Sobre o que aborda o art. 18-B, Josiane Rose Petry Veronese afirma que não é 

possível considerar natural o castigo físico como forma de educação, uma vez que 

estar-se-ia incentivando a violência. Diante disso, a intervenção estatal no contexto 

familiar se deve para garantir a proteção das crianças, através de “políticas sociais 

básicas, programas de assistência social, orientação e apoio familiar, proteção  

jurídica, serviços de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, etc.”.65
 

Dessa forma, o art. 18-B não vem para culpabilizar a família pelos castigos 

imoderados e, sim, ensiná-la acerca da educação protetiva aos filhos, através de 

programas de assistência. 

Em relação ao abandono, previsto no inciso II do art. 1.638 do Código Civil, 

Kátia Maciel diz que é necessária muita cautela na sua análise, uma vez que o 

desemprego é um grande problema no País, não devendo ser levado como único 

requisito para a constatação do abandono.66
 

Cabe lembrar que é vedada a suspensão ou perda do poder familiar por motivo 

de escassez de recursos materiais e financeiros 67 e, tendo em vista que o poder 

familiar é instituto regido por normas de ordem pública, é necessária a interpretação e 

aplicação do disposto no art. 1.513 do Código Civil de 200268, do §8º do art. 22669 e do 

 
64 Ibid., p. 216. 
65 VERONESE, Josiane Rose Petry. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, 
Mayra (coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: 
comentários jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 218. 
66 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 
Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 196. 
67 Art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente: A falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
68 Art. 1.513 do Código Civil de 2002: É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 
interferir na comunhão de vida instituída pela família. 
69 § 8º do art. 226 da Constituição Federal de 1988: O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 
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art. 227 da CF/88. Este último, como anteriormente mencionado no presente trabalho, 

coloca a família, a sociedade e o Estado como responsáveis por prezar pelo melhor 

interesse das crianças e adolescentes.70
 

Assim, é dever do Estado fornecer as necessidades da criança e do 

adolescente até que estejam colocados em família substituta, nos casos em que o 

poder familiar for suspenso ou destituído da família natural. 

Sobre a suspensão ou perda do poder familiar em razão da falta de recursos, o 

art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê: 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.71 

 

Nesse sentido, Wanda Helena Mendes Muniz Falcão enfatiza a necessidade de 

investimento pelo Estado em políticas públicas direcionadas à família, uma vez que o 

caput do artigo se destina àquelas que não tem meios para se sustentar.72 Afirma a 

autora: 

Tal ponto espelha a necessidade (...) [de] criação de estruturas favoráveis 
para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, como, por exemplo, 
atividades decorrentes de planos de ação propostos pelo CONANDA e pelos 
demais Conselhos de Direitos.73 

 

Relativamente ao inciso III, entende-se que crianças não devem ser expostas a 

ambientes em que haja frequente uso de entorpecentes ou bebidas alcoólicas. Ainda, 

o ato de entregá-la a pessoas violentas, agressivas, ou que possuem doença mental é 

sinal de negligência, sendo considerado motivo para destituição do poder familiar. 

Também é entendido como falta de cuidado e zelo dos pais a permissão para que o 

filho ou filha frequente casas de jogatina, espetáculos de sexo e prostituição, ou, além 

disso, permitir que mendiguem na rua.74
 

Como já exposto neste capítulo, mesmo diante de qualquer uma das causas 

70 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 185. 
71 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
72 FALCÃO, Wanda Helena Mendes Muniz. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (coord.); SILVEIRA, 
Mayra (coord.); CURY Munir (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: 
comentários jurídicos e sociais. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 253. 
73 Ibid., p. 253. 
74 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 

Aspectos teóricos e práticos. 6.ed.rev.atual.São Paulo: Editora Saraiva, 2013. pp. 197 e 198. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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mencionadas, é consolidado o entendimento de que se deve tentar ao máximo fazer 

com que a criança permaneça em sua família natural, buscando medidas para 

solucionar o problema relativo ao tratamento parental e familiar – como a inserção da 

família em programas e serviços de apoio e promoção social –, em vez de retirar o 

filho ou filha dos pais biológicos. 

Keila Vasconcelos salienta que mesmo nos casos em que, com todo o esforço 

e auxílio fornecido à família natural, ainda não se consegue acabar com a situação de 

risco em que a criança ou adolescente se encontra, é necessária a adoção de medida 

extrema, a perda do poder familiar.75
 

A autora cita o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, 

explicando que é necessário ter cautela: 

É preciso, ainda, ter em mente que a decisão de retirar uma criança de sua 
família terá repercussões profundas, tanto para a criança, quanto para a 
família. Trata-se de decisão extremamente séria e assim deve ser encarada, 
optando-se sempre pela solução que represente o melhor interesse da criança 
ou do adolescente e o menor prejuízo ao seu processo de desenvolvimento. 

 

Por essa razão, somente em casos realmente graves a justiça determina a 

perda do poder familiar e a retirada da criança de sua família natural, momento em 

que é necessário seu encaminhamento a uma instituição de acolhimento ou a uma 

família substituta. 

 
3 VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL 

 
 

A violência sexual se mostra como uma das principais formas de violência 

contra a criança, perdendo apenas para a violência física. Rafael Bueno da Costa 

Moreira traz os dados referentes ao número de casos relativos à violência infantil: 

No ano de 2011 foram identificadas 33.327 (trinta e três mil, trezentos e vinte 
e sete) atendimentos de crianças e adolescentes que sofreram qualquer forma 
de violência pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação no Brasil, 
sendo a soma de 21.279 casos de violências física, 10.425 casos de violência 
sexual, 9.948 casos de violência moral, 8.275 casos de abandono, 992 casos 
de tortura e 2.596 casos de outros tipos de violência (não sendo expressado o 
tipo). Destaca-se que na realização do registro poderiam ser escolhidas várias 

 
75 VASCONCELOS, Keila de Oliveira. O instituto da família substituta e a adoção. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XVIII, n. 141, out 2015. Disponível em: http://www.ambito- 
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15560&revista_caderno=12. 

Acesso em 14 abr 2019. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bartigo_id=15560&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Brevista_caderno=12
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bartigo_id=15560&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Brevista_caderno=12
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alternativas ao mesmo tempo, permitindo-se o registro de vários tipos de 
violência em uma notificação.76 

 

O autor afirma que, segundo indicadores do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação, o local onde mais acontecem os casos de violência contra as crianças e 

adolescentes é dentro da própria casa. “Percentualmente, a violência contra crianças 

e adolescentes ocorrida dentro das residências indica 63% dos casos, percentual 

superior a todos os outros locais juntos”, assevera. 

Nesse contexto, torna-se essencial abordar o tema da violência sexual sob dois 

prismas, o jurídico e o psicológico, a fim de compreender os elementos deste crime, 

além das marcas geradas na criança, tanto física quanto emocionalmente. De mesmo 

modo, importante discutir sobre a conjuntura familiar, buscando aspectos que 

expliquem o ciclo transgeracional da violência sexual e por que uma pessoa que é 

vítima na infância pode vir a tornar-se mãe de uma criança que, igualmente, sofrerá o 

abuso sexual. 

 
3.1 A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL SOB À LUZ DO DIREITO 

 
 

De início, é importante assinalar a importância social e jurídica de se falar em 

violência doméstica, especialmente sob o enfoque da vitimização infanto-juvenil. Por 

mais que a relevância do tema já seja, nos dias de hoje, exaustivamente difundida por 

instituições de poder, como o Estado, a família, a Igreja e a escola, nem sempre foi 

assim.77
 

A própria noção de infância, em si, mudou muito ao longo do tempo, até ser 

compreendida como é nos dias atuais, de modo que criança, hoje, é entendida 

enquanto fase da vida. Atualmente, entende-se que é um universo diferente do 

universo adulto, não sendo a criança um adulto em miniatura, como era enxergada no 

século XV.78
 

76 MOREIRA, Rafael Bueno da Rosa. O Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes no Brasil. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Direito da Criança e do 
Adolescente. Novo curso novos temas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 607. 
77 RODRIGUES, Walkíria Machado. Abuso sexual infanto-juvenil: uma análise à luz da 
jurisprudência penal brasileira. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Violência sexual infanto- 
juvenil: Crimes contra a humanidade. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 167. 
78 BARRETO, Maiara Pereira. Criança ou adulto em miniatura? De volta ao século XV. Disponível em: 
http://clippsocioambiental.blogspot.com.br/2014/07/criança-ou-adulto-em-miniatura-de-volta.html; Acesso 
em: 02 mai 2019 

http://clippsocioambiental.blogspot.com.br/2014/07/crianca-ou-adulto-em-miniatura-de-volta.html%3E
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Maiara Pereira Barreto explica que o primeiro questionamento acerca do 

tratamento dado às crianças surgiu no século XVIII, com a preocupação demonstrada 

por Jean-Jacques Rousseau.79 O filósofo e educador percebeu que as crianças tinham 

necessidades diferentes, e que deveriam receber maior atenção e alguns cuidados 

especiais, além de demandarem melhores condições de vida para que seu 

desenvolvimento fosse saudável. 

Por mais que os primeiros pensamentos acerca do tema tenham sido 

observados no século XVIII, ainda foi necessário muito estudo, debate e 

desenvolvimento sobre o assunto. Até mesmo o autor de um dos livros infantis mais 

famosos no mundo, o qual foi lançado em 1865, século seguinte aos estudos de 

Rousseau, é criticado em razão de, supostamente, ter interesses pedófilos. Lewis 

Carroll, autor do livro “Alice no País das Maravilhas”, inspirou-se na jovem Alice 

Liddell, que tinha em torno de 7 anos na época em que o escritor escreveu a obra. 

Sandra Vasconcelos, professora titular de Literaturas em Língua Inglesa, na 

Universidade de São Paulo, conta que o autor era muito próximo de Alice e começou a 

perder o interesse nela à medida que se aproximava da puberdade. A pesquisadora 

relata, ainda, que Carroll fotografava Alice e suas irmãs, também crianças, até mesmo 

sem roupa.80
 

Histórias como essa apenas mostram que, por desconhecimento ou não da 

necessidade de maior atenção e cuidado com uma criança, essa noção nem sempre 

existiu. 

Walkíria Machado Rodrigues cita Oskar Plougmand, ao explicar que o 

desenvolvimento da criança pode ser seriamente afetado quando são violados direitos 

como o da intimidade, liberdade, dignidade e outros os quais constituem a 

personalidade infantil.81
 

A autora divide a violência infantil em três: a física, a psicológica e a sexual. A 

primeira é entendida como qualquer ação que leve a machucar a criança e que seja 

79 Ibid. 
80 LITERATURA Fundamental 80 - Alice - Lewis Carroll - Sandra Vasconcelos. São Paulo: Univesp Tv, 
2015. P&B. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zSAyjwWT384>. Acesso em: 2 mai 2019. 
81 RODRIGUES, Walkíria Machado. Abuso sexual infanto-juvenil: uma análise à luz da 
jurisprudência penal brasileira. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Violência sexual infanto- 
juvenil: Crimes contra a humanidade. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 168. 

http://www.youtube.com/watch?v=zSAyjwWT384
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exercida de forma intencional por um adulto. A segunda pode manifestar-se através de 

uma influência negativa, de maneira que interfira no desenvolvimento social da 

criança. A terceira, foco do presente trabalho, pode envolver tanto relações hétero 

como homossexuais. Ela vai desde uma fala ou um “jogo” malicioso até a satisfação 

sexual direta do agressor, em que este se utiliza da criança como meio para alcançar  

o fim. Mas pode ser, também, de forma indireta, na qual o agressor instiga a vítima 

sexualmente.82
 

Ainda, Walkíria Machado Rodrigues enfoca duas outras vertentes enquadradas 

na violência sexual, quais sejam a intra e a extrafamiliar. A primeira se caracteriza pela 

violência realizada por membros da mesma família, em que exista vínculo de 

consanguinidade, afeto ou, apenas, de responsabilidade. A extrafamiliar é aquela 

realizada por uma pessoa estranha, desconhecida ao seio familiar, e que não é 

integrante do círculo de parentes e amigos da vítima.83
 

Destaca as quatro formas de exercício da violência sexual que ocorrem sem 

que haja contato físico entre o agressor e a criança. A primeira é o abuso verbal, que 

ocorre por meio de discussões acerca de assuntos sexuais, que têm o objetivo de 

despertar o interesse da criança ou adolescente. Os telefonemas obscenos são outra 

forma de exercer essa violência, através dos quais o opressor alterna a conversa com 

a vítima entre agressões verbais e propostas eróticas. A terceira maneira é o 

exibicionismo, assinalado como o ato de mostrar o órgão genital à criança, ou até 

mesmo masturbar-se diante dela. O último modo, dentro dessa categoria na qual não 

existe contato físico, é o voyeurismo, marcado por um certo tipo de espionagem do 

corpo (total ou parcialmente nu) da criança ou adolescente, ou também pode ser o 

incentivo para que ele ou ela assista a filmes, revistas, ou qualquer conteúdo 

pornográfico. 

Quando se passa à análise dos casos em que existe o contato físico, estamos 

diante dos mais terríveis casos de violência sexual infantil, que podem ser 

caracterizados por condutas diversas, desde o toque nas genitálias da criança ou em 

 
82 Ibid., p. 169. 
83 RODRIGUES, Walkíria Machado. Abuso sexual infanto-juvenil: uma análise à luz da 
jurisprudência penal brasileira. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Violência sexual infanto- 
juvenil: Crimes contra a humanidade. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 171. 
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outras partes do corpo até a conjunção carnal e o sexo anal.84 Nesses últimos dois 

casos, é frequentemente verificado o uso de força física para que o agressor obtenha 

sua satisfação, e são aquelas condutas as quais o Código Penal brasileiro tipificou 

como estupro de vulnerável, no art. 217-A, assim prevendo: 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.85 

O Direito penal brasileiro nem sempre classificou ambos os atos de tocar nas 

genitálias da vítima e de forçar a realização da conjunção carnal como estupro. Na 

verdade, como bem explicado por Bárbara Danielle Moura, antes de entrar em vigor a 

Lei dos Crimes sexuais, sequer existia a figura do estupro de vulnerável, sendo este, 

anteriormente, englobado pelo art. 21386 doCódigo.87
 

Além disso, esses dois atos eram diferenciados entre atentado violento ao 

pudor e estupro, sendo essencial para a caracterização deste último o dolo – ou seja,  

a vontade direta do agressor –, para o ato sexual. Assim, o atentado violento ao pudor 

era previsto no art. 214 do Código Penal – atualmente  revogado pela Lei n. 12.015,  

de 7 de agosto de 2009 – que dispunha: “constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso da 

conjunção carnal”. 

Bárbara Danielle Moura explica que, além dessa alteração para compreender  

as duas condutas em um mesmo tipo penal, o legislador também se preocupou em 

substituir a palavra mulher, no crime de estupro do art. 213, pela palavra alguém, de 

forma a reconhecer que o sujeito passivo, ou seja, a vítima, do tipo penal possa ser 

qualquer pessoa, tanto do sexo feminino, quanto do sexo masculino. 

Outro cuidado assumido pelo código foi o de conferir uma maior segurança 
 

84 RODRIGUES, Walkíria Machado. Abuso sexual infanto-juvenil: uma análise à luz da 
jurisprudência penal brasileira. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Violência sexual infanto- 
juvenil: Crimes contra a humanidade. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 171. 
85 BRASIL. DECRETO N. 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Código Penal. Rio de Janeiro, RJ, dez 

1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm; Acesso em: 
12 mai 2019. 
86 Art. 213 do Código Penal: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 
10 (dez) anos. 
87 MOURA, Barbara Danielle. Os crimes sexuais e a Lei nº 12.015/2009. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/37514/os-crimes-sexuais-e-a-lei-n-12-015-2009; Acesso em: 12 mai 
2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm%3B
https://jus.com.br/artigos/37514/os-crimes-sexuais-e-a-lei-n-12-015-2009
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jurídica às crianças menores de 14 anos. Antes das modificações trazidas pela Lei de 

Crimes Sexuais, havia a figura da presunção de violência, prevista no revogado art. 

224, caso a vítima fosse menor de 14 anos. Dessa forma, havia a possibilidade da 

combinação do antigo art. 224 com o art. 213.88
 

Ney Moura Teles explica, sob a ótica do direito penal, o motivo pelo qual o tipo 

penal do art. 217-A, inserido pela Lei 12.015 de 2009 não é espécie do tipo do art. 

213: 

A nova lei, atendendo antiga reivindicação da Doutrina, baniu do ordenamento 
jurídico-penal a presunção da violência contida no revogado art. 224 do 
Código Penal, e construiu, para proteger determinadas pessoas, o novo tipo 
penal, definindo, assim, a conduta proibida, pelo que ninguém mais será 
punido pelo que não fez, mas só quando realizar o comportamento proibido 
expressamente pela norma penal incriminadora. O estupro de vulnerável não 
é, como pensam alguns, uma espécie do crime de estupro, definido no art. 
213, porquanto não contém o elemento “constranger” daquele tipo. Um crime 
só é espécie de outro, quando contiver todos os  mesmos elementos  do  
outro e mais um ou  alguns,  ditos  especializantes.  Não  é  o  caso  do 
estupro de vulnerável, que é um tipo absolutamente novo e não derivado de 
nenhum outro. Há em comum com o estupro do art. 213, além do nome, os 
elementos conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A estrutura típica, todavia, 
é absolutamente diferente. Naquele exige-se constrangimento, neste não há 
qualquer referência a constrangimento, que pode, contudo, ocorrer. O bem 
jurídico protegido é a própria pessoa vítima da ação incriminada, o menor e o 
incapaz de discernir ou de resistir, que, por não deter a capacidade de exercer 
livremente a sua sexualidade, merece especial proteção do Direito Penal. É o 
chamado pela lei de vulnerável.89 

 

Da explicação de Teles, deduz-se que, para a caracterização do estupro de 

vulnerável, não é necessário o constrangimento, ou seja, o não consentimento da 

vítima. Para ser configurado o tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, basta 

que o abusador seja maior de 18 anos e cometa qualquer um dos atos prescritos no 

dispositivo, com ou sem consentimento do abusado. 

Diante da ocorrência de tantos abusos sexuais infantis, como trazido no início 

deste capítulo, além de relatos como a história do autor do livro “Alice no País das 

Maravilhas”, entre outros, foi imprescindível o avanço das legislações até o momento 

atual, em que contamos com regulamentações nacionais e internacionais, buscando 

88 MOURA, Barbara Danielle. Os crimes sexuais e a Lei nº 12.015/2009. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/37514/os-crimes-sexuais-e-a-lei-n-12-015-2009; Acesso em: 12 mai 

2019. 
89 TELES, Ney Moura. Estupro de Vulnerável. Disponível em: 
https://www.yumpu.com/pt/document/read/13063785/4-estupro-de-vulneravel-ney-moura-teles; Acesso 
em: 12 mai 2019. 

https://jus.com.br/artigos/37514/os-crimes-sexuais-e-a-lei-n-12-015-2009
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proteger as crianças. E foi somente com a atuação dos organismos internacionais, 

como a Organização das Nações Unidas e outros ligados a ela, que a violência contra 

as crianças e adolescentes começou a ser, de fato, perseguida.90
 

Nas palavras de Rafael Bueno da Rosa Moreira: 

 
O atual ordenamento jurídico brasileiro, a partir da redemocratização do país 
em 1988, vem consolidando uma proteção jurídica de direitos de crianças e 
adolescentes. A Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a Convenção sobre Direitos da Criança da 
Organização das Nações Unidas e as Convenções de 138 e 182 da 
Organização Internacional do Trabalho, que tratam sobre a erradicação do 
trabalho infantil, todas convenções ratificados [sic] pelo Brasil, trouxeram a 
proteção a uma infinidade de direitos de crianças e adolescentes, buscando 
[...] consolidar a condição de sujeitos de direitos e possibilitar o 
desenvolvimento integral. Os direitos da criança e do adolescente estão 
protegidos no ordenamento jurídico internacional e nacional e visam, dentre 
outras finalidades, estabelecer proteções contra as situações de violência 
sexual.91 

 

O Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, promulgou a Convenção 

sobre Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, a qual prevê, em seu 

art. 2º: 

 
3.1.1 Os Estados Partes devem respeitar os direitos enunciados na 
presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança em sua 
jurisdição, sem nenhum tipo de discriminação, independentemente de raça, 
cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiência física, nascimento 
ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus 
representantes legais. 

3.1.2 Os Estados Partes devem adotar todas as medidas apropriadas 
para assegurar que a criança seja protegida contra todas as formas de 
discriminação ou punição em função da condição, das atividades, das 
opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou 
familiares.92 

Rafael Bueno da Rosa Moreira assevera que muitas das garantias previstas na 

Convenção encontram-se violadas com a perpetração de violência sexual. O autor 

elenca como em risco os direitos previstos em seus arts. 2°, 3°, 6°, 9º, 13, 18, 19, 24, 

90 RODRIGUES, Walkíria Machado. Abuso sexual infanto-juvenil: uma análise à luz da 
jurisprudência penal brasileira. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Violência sexual 
infanto- juvenil: Crimes contra a humanidade. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005. p. 167. 

 
91 MOREIRA, Rafael Bueno da Rosa. O Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes no Brasil. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Direito da Criança e do 
Adolescente. Novo curso novos temas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. pp. 618-619. 
92 BRASIL. Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos 
da Criança: Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Brasília, DF, Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 16 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
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25, 28, 31 e 32, os quais tratam da proteção contra toda forma de castigo e violência 

física, a garantia ao bem-estar social, os direitos à saúde, à segurança, ao 

desenvolvimento, à convivência familiar harmônica, à liberdade de expressar-se, à 

educação, o direito ao descanso, ao lazer, ao não trabalho e “a proteção contra a 

exploração econômica e o direito ao trabalho regular, conforme as condições 

pertinentes à idade”.93
 

Sobre esse tema tão delicado que é a pedofilia, manifestada mais precisamente 

pelo abuso sexual infantil, a pedagoga e psicóloga clínica Margareth Lizita Lobo 

Silveira explica: 

As vítimas da pedofilia estão em todos os segmentos da sociedade. Isso 
porque existe, por parte do pedófilo, uma grande preocupação com uma 
imagem que lhe garanta uma alta avaliação social, o que impede que ele seja 
identificado, além de favorecer que suas atividades patológicas passem 
desapercebidas.94 

 
 

Nesse sentido, a fim de buscar assegurar cada vez mais os direitos infanto- 

juvenis, foram estabelecidos pontos específicos em leis nacionais e internacionais 

visando combater todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, 

assim como instituir “políticas públicas para o enfrentamento, prevenção e tratamento 

de tais práticas”.95
 

O art. 34 da Convenção sobre Direito das Crianças e Adolescentes prevê: 
 

Art. 34. Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas 
as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes 
tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 
multilateral que sejam necessárias para impedir: 
a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer 
atividade sexual ilegal; 
b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; 
c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.96 

 
93 MOREIRA, Rafael Bueno da Rosa. O Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes no Brasil. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Direito da Criança e do 
Adolescente. Novo curso novos temas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 619. 
94 ALVES, Léo da Silva. Pedofilia: crime hediondo de jaleco e batina. Revista Jurídica 

Consulex. Brasília (DF), ano VI, n. 129, p. 12-17, maio, 2002. 
95 MOREIRA, Rafael Bueno da Rosa. O Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes no Brasil. In: VERONESE, Josiane Rose Petry (org.). Direito da Criança e do 
Adolescente. Novo curso novos temas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p. 622. 
96 BRASIL. Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos 
da Criança: Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Brasília, DF, Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 16 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
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Cumpre ressaltar que cabem aos Estados-membros da Convenção aplicar as 

medidas expressas na lei para assegurar a recuperação física e psicológica da vítima, 

bem como sua reintegração social, nos termos do art. 39 do referido ordenamento 

legal. 

Na legislação nacional, observamos, através do art. 88 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, a preocupação com a garantia às ações de políticas públicas, uma 

vez que o referido dispositivo legal traz as diretrizes da política de atendimento 

crianças vítimas de abuso sexual. 

Quanto à execução dessas políticas públicas, é necessária a atuação do 

Conselho Tutelar, que é “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei”, conforme o art. 131 do Estatuto.97
 

Além da previsão de direitos e da atuação de instituições de poder para que as 

garantias sejam observadas, ainda, na ocorrência de abuso sexual, é necessária a 

condenação do autor do crime. 

Wanderlino Nogueira Neto discute sobre a necessidade de responsabilizar o 

abusador e elenca os três meios pelos quais se dá o atendimento às vítimas de 

violência sexual e consequente culpabilização do violentador, quais sejam o 

procedimento judicial, a intervenção socioassistencial e a ação policial.98
 

Assim, conforme abordado, o Código Penal prevê as penas a serem cumpridas 

pelo indivíduo que cometeu a conduta delituosa. Outra penalidade pode ser, também, 

a perda do poder familiar, prevista tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 
3.2 A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DO TRAUMASOB 

À LUZ DA PSICOLOGIA 

 

 
97 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
98 NETO, Wanderlino Nogueira. Responsabilização do explorador sexual & defesa legal de crianças 
e adolescentes explorados sexualmente. In: UNGARETTI, Maria America (org.). Criança e 
Adolescente. Direitos, Sexualidade e Reprodução. São Paulo: ABMP, 2010. 1.ed. p. 244. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Tendo em vista que o tema abordado no presente trabalho interliga diferentes 

campos tanto do estudo e pesquisa, quanto da própria noção de existência do ser 

humano, torna-se necessária sua compreensão também sob a ótica da psicologia. 

Nesse sentido, observa-se que recai, neste ramo do conhecimento, a 

indagação acerca da existência ou não de violência no abuso sexual infantil. 

Inicialmente, essa questão traz um certo desconforto, uma vez que o primeiro impulso 

é responder que, obviamente, o abuso sexual é uma forma de violência, sem 

questionamentos. Porém, a discussão que leva à resposta se mostra extremamente 

relevante. 

Patricia Lima, em sua Dissertação de Mestrado, explica que a origem 

etimológica da palavra abuso está associada à ideia de transgressão. 

Etimologicamente, abuso é a junção do prefixo ab – pode significar excesso ou 

intensidade – ao sufixo uso, de modo que o abuso seria um excesso do uso do corpo 

infantil. Porém, essa conclusão leva a outra pergunta: existiria um uso adequado do 

corpo da criança ou adolescente, pelos adultos?99
 

Patricia Lima cita a autora Marceline Gabel, a qual explica que haveria um uso 

permitido da criança em sua sexualidade. Isso porque a sexualidade infantil não se 

manifesta através de seus órgãos genitais, mas através do chamado amor objetal 

passivo, descrito por Ferenczi, citado na obra de Renata Cromberg100. Esse amor  

seria a fonte e origem do desenvolvimento libidinal humano, uma espécie de conjunto 

o qual formam mãe e criança, em que há um sentimento de bem-estar, inserido em 

uma faixa limitada de estimulação. Abarca a expectativa da criança de ser amada e 

aceita incondicionalmente, sem exigência de retribuição.101
 

Partindo da compreensão de que entre os pais e filhos há o afeto, o abraço, o 

beijo, entende-se que a criança se satisfaz com o carinho que recebe dos pais e, da 

mesma forma, esses se alegram em poder acariciar seu filho ou filha.102 Ou seja, o 

99 LIMA, Patricia dos Santos Lages Prata. O abuso sexual infantil à luz da transmissão psíquico- 
geracional. 2011. 207 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Cap. 5, p. 71-2. 
100 CROMBERG; Renata. Udler. Cena insestuosa. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. p. 182-3. 
101 HARARY, Ângela. MICHAEL BALINT. Disponível em: 
https://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/michael-balint/. Acesso em: 12 mai 2019. 
102 LIMA, Patricia dos Santos Lages Prata. O abuso sexual infantil à luz da transmissão psíquico- 
geracional. 2011. 207 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Centro de Filosofia e Ciências 

http://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/michael-balint/
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mútuo afeto, a convivência, os laços entre os pais e os filhos fazem bem para ambos. 

Pode-se dizer que tanto pai quanto filho encontra felicidade e satisfação nessa troca 

de carinhos. O afeto e carinho mútuos envolve abraços e beijos, brincadeiras como 

cócegas, entre outras. Isso quer dizer que demonstrações de amor entre pais e filhos 

abrangem toque no corpo de um e de outro, o que é considerado normal. 

Todavia, qual seria o limite entre o uso normal do corpo, caracterizado pelo 

mútuo afeto, e o abuso, o qual fere o direito penal e é previsto como crime? 

Patricia Lima explica que, por mais que pareça óbvia que a distinção entre um e 

outro seja o emprego de força, na realidade factual, o que se verifica é ausência da 

violência física do adulto sobre a vítima, nos casos de abuso sexual infanto-juvenil. 

Nessas situações, o que reina, de modo geral, é a sedução, como principal elemento 

ao qual o adulto recorre, a fim de atingir sua satisfação. Isso porque a base da 

sedução está nas relações de poder e afeto existentes entre o abusador e o abusado. 

Autores como Gabel propõem o conceito de abuso sexual como sendo uma 

“disfunção no exercício da sexualidade”, e pontua três aspectos englobados por esse 

distúrbio. O primeiro é a relação de poder estabelecida entre o “grande/forte” e o 

“pequeno/fraco”. O segundo é a relação de confiança estabelecida entre o abusador e 

o abusado, este visto como dependente daquele, visto como protetor. O último 

aspecto é o uso delinquente da sexualidade, que acaba por se manifestar de modo a 

invadir a esfera individual do outro. 103
 

A partir dessa sedução, por parte do adulto, vem a ser perpetrada a violência 

sexual contra a criança, o que pode, e provavelmente vai, gerar-lhe um trauma 

psicológico. Patricia Lima cita Ferenczi104, psicanalista contemporâneo de Freud, o 

qual colaborou grandemente para a teoria psicanalítica, notadamente nos estudos 

sobre o trauma. De acordo com ele, existem pelo menos dois tipos detrauma. 

A primeira espécie é o chamado estruturante, que é responsável pelo 

desenvolvimento e pela estruturação psíquica. Nessa categoria se encaixam a maioria 

dos traumas sofridos pelos seres humanos, uma vez que todo aprendizado é 

considerado um fator externo que obriga o aparelho psíquico a sereorganizar. 

Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. Cap. 5, p. 72.  
103 GABEL, Marceline. (org.) Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997. p. 10. 
104 GABEL, Marceline. (org.) Crianças vítimas de abuso sexual. São Paulo: Summus, 1997. p.79. 
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O segundo tipo é o trauma patológico. Este causa uma desorganização 

psíquica. Para compreender melhor, Ferenczi, trazido por Renata Cromberg, explica o 

seguinte cenário, com dois resultados distintos.105
 

O primeiro é aquela situação comum e natural, em que um adulto e uma 

criança, que se amam, brincam e se divertem juntos. A criança possui fantasias 

lúdicas, como a de fingir que substitui o genitor de mesmo sexo, assumindo o papel de 

cônjuge do genitor do sexo oposto. Este jogo, na mente do adulto, pode tomar uma 

forma sexual mas permanece sempre no nível da ternura, do amor objetal passivo. 

Esse mesmo cenário não termina dessa forma com adultos que possuem 

predisposições psicopatológicas, diz Ferenczi, ainda mais se o autodomínio e 

autocontrole forem conturbados por alguma tragédia ou pelo uso de substâncias 

tóxicas. Assim sendo, este adulto confunde as brincadeiras feitas pela criança com 

desejos de alguém que já alcançou a maturidade sexual, de modo a perpetrar algum 

ato de caráter erótico. 

Nas palavras de Teresa Pinheiro, o que aconteceria em seguida é fator 

determinante para a gênese do trauma patológico: 

A historinha contada por Ferenczi prossegue: a criança iria então à procura de 
um outro adulto que pudesse dar sentido ao que não fez sentido. Esse adulto, 
por sua vez, não suportando o relato da criança, a desmente, exigindo de 
maneira radical e unívoca que o escutado não passe de fabulação infantil. É 
esse desmentido o que torna impossível a introjeção.106 

 

Explica Patricia Lima a introjeção como sendo um fenômeno em que elementos 

externos são incapazes de serem metabolizados e integrados ao aparelho psíquico. 

Pinheiro explica que é por intermédio das relações com os adultos – pessoas 

tidas como confiáveis – que as crianças obtêm uma confirmação daquela verdade que 

carregam consigo. É através dessa validação que se apropriam do fato ocorrido. 

Portanto, quando o adulto afirma que é impossível ter acontecido determinado evento 

relatado, encarando-o como fabulação infantil e a criança é, assim, desmentida, a 

referida apropriação não ocorre. E então o trauma patológico é formado. 

A autora segue seu entendimento afirmando: 

 

105 CROMBERG; Renata Udler. Cena insestuosa. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. p. 178-9. 
106 PINHEIRO; Teresa. Ferenczi: do grito à palavra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.: Ed. UFRJ, 1995. 

p. 68. 
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[...] esse desmentido só terá valor traumático e desestruturante se o 
enunciado da criança for atribuído ao registro da mentira absoluta e o 
enunciado do adulto ao da verdade absoluta. Se ao escutar a criança, o adulto 
reduz o enunciado que ouviu a um enunciado unívoco, toda a possibilidade e 
registro simbólicos estão comprometidos, pois a univocidade não permite a 
dúvida. A dúvida é própria do reconhecimento da ambiguidade, é própria do 
simbólico (...).107 

 

Em outras palavras, não seria propriamente a realidade do evento (abuso 

sexual sofrido) que instala o trauma na criança, e sim a negativa pelo adulto. Este, ao 

desmenti- la, torna o fato inquestionável (tanto o relatado pelo filho ou filha quanto a 

resposta que lhe dá), de modo que não recai sobre ele qualquerdúvida. 

Martina Daolio de Oliveira e Maíra Bonafé Sei explicam: 

Diante desse contexto, o trauma acarreta uma compulsão à repetição do 
evento traumático, dada a não inserção na cadeia associativa, a não inscrição 
nos sistemas mnêmicos daquilo que acaba por se repetir, aspecto a ser 
contemplado no caso de crianças cujo psiquismo é invadido pelo trauma 
advindo do abuso sexual.108 

Nas palavras de Maria de Fátima Araújo: 

A criança vive uma situação traumática e conflituosa, permeada por diferentes 
sentimentos onde se misturam medo, raiva, prazer, culpa e desamparo. Tem 
raiva da mãe por não protegê-la e tem medo de contar, com receio de que 
não acreditem nela ou a considerem culpada.109 

 
Por não recair qualquer dúvida sobre o fato, uma vez que ele se torna 

inquestionável, não é possível que seja introjetado na psiquê da criança, que acredita 

na fala do adulto. Assim, a repetição do abuso sexual desencadeia uma confusão na 

criança, o que acarretará em sentimentos de prazer e culpa, medo e afeto, ao mesmo 

tempo, conforme explicitado acima. 

 
3.3 CICLOS FAMILIARES E A DEPENDÊNCIA DE MULHERES AOS HOMENS 

NAS RELAÇÕES CONJUGAIS 

 
A complexidade do tema violência sexual infantil se mostra ainda maior quando 

 

107 PINHEIRO; Teresa. Ferenczi: do grito à palavra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.: Ed. UFRJ, 1995. 

p. 77-8. 
108 OLIVEIRA, Martina Daolio de; SEI, Maíra Bonafé. Abuso sexual e as Contribuições da Psicologia 

no Âmbito Judiciário. Disponível em: 
https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/3732/3821. Acesso em: 16 mai 2019. 
109 ARAÚJO, Maria de Fátima. Violência e abuso sexual na família. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v7n2/v7n2a02.pdf. Acesso em 18 mai 2019. 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v7n2/v7n2a02.pdf
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se observa a potencialidade de formação do ciclo familiar, caracterizado pela repetição 

do abuso sexual, nas gerações seguintes. Fatores como a mãe ter sido vítima da 

mesma violência, quando pequena, e a dependência emocional entre cônjuges 

agravam ainda mais o quadro, tornando essencial a busca por auxílio 

psicoterapêutico. 

Maria de Fátima Araújo cita as três formas de intervenção propostas por Tilman 

Furniss, quais sejam: a punitiva, a protetora e a terapêutica. 

A abordagem de caráter punitivo seria aquela que visa a condenação do 

abusador, em razão do cometimento do crime. A intervenção protetora, por sua vez, 

diz respeito à proteção da vítima e, em alguns casos, do agressor. Já a terapêutica 

busca solucionar o problema, na tentativa de que esse não se repita.110 Basicamente, 

a psicoterapia pretende esclarecer os traumas sofridos, para que esses não se 

manifestem nas gerações futuras, dentro do ciclo familiar. 

Nas palavras de Araújo: 
 

Integrar essas ações de forma a não causar maiores danos à criança, diante 
da situação de exposição e rupturas desencadeadas pela situação da 
revelação do evento, é o grande desafio dos profissionais. O trabalho de 
atendimento à família, vítimas e agressores, é fundamental. Devido à enorme 
carga de ansiedade mobilizada nessas situações, frequentemente a família 
tenta fugir do atendimento, sendo, muitas vezes, necessário um apoio legal 
para mantê-la em acompanhamento.111 

 

Entender e avaliar a extensão dos danos causados por abuso sexual infantil 

não é tarefa fácil. Isso ocorre pela falta de um trabalho feito a longo prazo, pela 

inexistência de grupos de controle apropriados, e por isso, o pouco conhecimento que 

se tem acerca das consequências deste tipo de violência foi construído a partir de 

relatos das próprias vítimas. 

Elencam Luis Eduardo Wearick-Silva et al. três fatores que reforçam a 

perpetuação do abuso, no ciclo familiar. São eles, a presença da psicopatologia 

maternal ligada a fatores que geram angústia; ruptura nos padrões de cuidado 

 

 
110 GONÇALVES, Fabiane Mônica da Silva; SILVA, Rivaldo Mendes da; SOUZA, Laisa Santos de. Um 
enfoque sobre as principais políticas públicas que atuam no caso de abuso sexual em crianças e 
adolescentes. Disponível em http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1217.pdf Acesso em 18 mai 2019. 
111 ARAÚJO, Maria de Fátima. Violência e abuso sexual na família. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v7n2/v7n2a02.pdf. Acesso em 18 mai 2019. 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1217.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v7n2/v7n2a02.pdf


48 
 

 

maternais e relacionamento negativo com os entes próximos.112
 

Entre as características de personalidade de mães de crianças abusadas 

sexualmente apontadas no estudo de Amendola, estavam presentes: permissão para 

outros tomarem a maioria das importantes decisões, subordinação de suas 

necessidades às dos outros, relutância em fazer exigências às pessoas das quais 

dependem, medo exagerado da solidão e de ser abandonada, capacidade limitada de 

tomar decisões e percepção de desamparo e de incompetência.113
 

Quanto ao comportamento dos pais diante do abuso sexual infantil, Samara 

Silva dos Santos e Débora Dalbosco Dell’Aglio trazem pesquisa feita por Elliot e 

Carnes, que realizaram uma revisão da literatura, com objetivo de discutir os 

resultados de suas observações. Uma das constatações foi o fato de que grande parte 

das mães tende a acreditar no relato do filho ou filha, porém não busca proteger a 

criança, o que demonstra clara inconsistência. 

Com relação aos motivos que levam as mães a acreditar em seus filhos, 

Samara Silva dos Santos e Débora Dalbosco Dell’Aglio expõem a pesquisa realizada 

por Pintello e Zuravin, autoras que destacaram as quatro razões para tal crença. A 

primeira seria a idade em que as mães geraram a prole. Ter uma gestação em uma 

fase mais adulta revela maior maturidade e maior preocupação com a criação dos 

filhos, de maneira mais protetora quando comparada a gestantes muito jovens. O 

segundo fator apontado foi a ausência de contato pela mãe com o abusador, bem 

como a desconfiança preexistente em relação à situação de abuso, sendo esta última 

a terceira causa indicada pelas autoras. O fato de a criança não apresentar condutas 

sexualizadas é a quarta e última causa indicada que contribui para maior crença das 

mães em seus filhos. 

Em se tratando de mães que foram vítimas de abuso sexual na infância, as 

reações podem ser diversas e até mesmo contraditórias, o que demonstra a 

complexidade dos traumas gerados pela violência. 

112 WEARICK-SILVA, Luis Eduardo et al. Mothers who were sexually abused during childhood are 
more likely to have a child victim of sexual violence. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-60892014000200119&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em 18 mai 2019. 
113 AMENDOLA, M. F. Mães que choram: avaliação psicodiagnóstica de mães de crianças vítimas 
de abuso sexual. In M. C. C. A. Prado (Org.), O mosaico da violência: a perversão na vida cotidiana 
(pp.103-169). São Paulo: Vetor, 2004. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpid=S2237-60892014000200119&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Blng=en&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bnrm=iso
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As autoras apresentam um estudo feito por Narvaz, demonstrando a dinâmica 

do ciclo familiar, com o exemplo de uma família em que a genitora foi violentada 

enquanto criança. A pesquisa indicou que a mãe obteve diferentes reações ao tomar 

conhecimento da violência sofrida por suas duas filhas. Quando exposto o abuso pela 

primogênita, a genitora não acreditou que o fato teria ocorrido, ignorando a criança. 

Porém, da segunda vez, com o relato da violência pela caçula, ela demonstrou apoio e 

confiança. Essas situações evidenciam como as relações abusivas sofridas na 

infância, pela mãe, podem acabar refletindo nas gerações futuras e até mesmo lhes 

gerando graves consequências.114
 

Essas diferentes respostas podem ser explicadas pelas próprias autoras, que 

explicam como a história de abuso sexual infantil tem-se relacionado com o 

desdobramento de psicopatologias na vida adulta. Os traumas advindos dos abusos 

sofridos, no passado, se mantêm ao longo da vida a ponto de influenciar 

negativamente as relações interpessoais, no futuro. Expõem Samara Silva dos Santos 

e Débora Dalbosco Dell’Aglio que as vítimas buscam se adaptar aos relacionamentos 

interpessoais utilizando-se de padrões marcados por distúrbios emocionais. 

Nesse sentido, é observada grande relação entre o relacionamento amoroso da 

mãe vítima de abuso sexual infantil com o abusador e a negligência apresentada por 

ela, permitindo a continuidade da violência perpetrada pelo companheiro à filha. 

Se por um lado, como já exposto, a ausência de contato com o abusador é uma 

das causas que levam as mães a acreditar nos relatos de abuso sexual pelos filhos, 

por outro, a manutenção da convivência daquele com a genitora, mesmo após o relato 

da criança vir à tona, é causa associada à falta de apoio por parte da mãe à criança. É 

o que indica Leifer, citado por Santos e Dell’Aglio.115
 

Essa manutenção do contato se dá, muitas vezes, em razão da dependência 

emocional, evidenciada pela carência de estar ligada a determinada pessoa. Assim, 

114 SANTOS, Samara Silva dos; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Compreendendo as mães decrianças 
vítimas de abuso sexual: ciclos de violência. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 
em 16 mai 2019. 
115 SANTOS, Samara Silva dos; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Compreendendo as mães de 
crianças vítimas de abuso sexual: ciclos de violência. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em 16 mai 2019. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3BisAllowed=y
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3BisAllowed=y
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situações de violência, como conviver com companheiros agressivos ou abusivos, 

podem ser toleradas por um longo período de tempo, tendo em vista a necessidade de 

manter essa ligação. 

Tomando como base o estudo de Isidoro Berenstein e Janine Puget, Isabel 

Cristina Gomes explica a criação da ideia desenvolvimentista sobre os vínculos 

conjugais mais primitivos e patológicos. Segundo essa visão, os casais deixam de  

lado cada vez mais suas individualidades, a ponto de buscar uma identificação com o 

outro, ocorrendo uma certa fusão. Deste modo, a complementaridade de um com o 

outro torna inimaginável a possibilidade de serem seres autônomos. Ao manterem-se 

fundidos, a autora destaca que o par se transforma numa espécie de “amparador- 

desamparado”, em que sua relação de afeto é da ordem da violência, da irritabilidade  

e dahostilidade.116
 

Ainda nessa linha, o que acontece em seguida é a necessidade da entrada de 

um terceiro, nessa relação, a criança. Agora, este torna-se o excluído, de forma que o 

casal deixa de se atacar mutuamente, virando-se contra esta nova parte integrante da 

família. 

Além disso, ao lembrar da revisão literária elaborada por Adriana Wagner e 

Denise Falcke, Gomes deixa clara a repetição de padrões conhecidos pela mulher, por 

exemplo,desde a infância. O estudo demonstrou a influência que a família de origem 

possui não só na preferência e consequente escolha por determinado parceiro, mas 

também nos motivos que fazem com que mulheres (e também homens) escolham o 

companheiro para se relacionar. 

O resultado da pesquisa foi a confirmação de uma inclinação a repetir os tais 

padrões já conhecidos – os quais são, muitas vezes, destrutivos –, como os 

relacionamentos afetivos experimentados, na infância. Essa repetição de relações 

ruins do passado ocorre devido ao fato de que assim foi ensinado à criança, quando 

pequena, de forma que aquilo acaba por ser o referencial de um vínculo afetivo, 

mesmo que este tenha sido baseado em violência. 

Essencialmente, traumas advindos de uma geração podem influenciar 

 
116 GOMES, Isabel Cristina. Transmissão psíquica transgeracional e violência conjugal: um relato de 

caso. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006- 

59432005000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 18 mai 2019. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpid=S0006-
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gerações futuras, perpetuando um ciclo de abusos. A multigeracionalidade pode ser 

entendida como a chance de o adulto repetir com crianças da família sua vivência 

traumática. 

Segundo Quitéria Carvalho et al.: 

Sobreviventes do abuso sexual tendem a repetir o ciclo de vitimização 
mediante prática do abuso sexual intergeracional com os próprios filhos. 
Podem desenvolver quadros depressivos, transtorno de ansiedade, 
alimentares e dissociativos, hiperatividade, déficit de atenção, desvio de 
personalidade, sentimentos de culpa, desconfiança, comportamento 
autodestrutivo e ideias suicidas.117 

 

Porém, apesar de ser observada essa repetição de padrões de uma geração 

para outra, é importante destacar que o abuso sofrido e consequente trauma causado 

por ele não significa que a perpetuação da violência irá, certamente, ocorrer. Há, 

apenas, uma predisposição maior para que isso ocorra. 

Santos e Dell’Aglio trazem o conselho de Pfeiffer e Salvagni sobre o tema. As 

autoras enfatizam a necessidade de avaliação e tratamento psicológico para que a 

revitimização possa ser evitada em gerações futuras, de modo a evitar o ciclo de 

transmissão intergeracional da violência. 

As autoras também citam o estudo realizado por Michael Newcomb e Thomas 

Locke, publicado em 2001, no qual investigaram a relação entre maus-tratos na 

infância e sua repetição na educação dos futuros filhos. A conclusão chegada foi de 

que mães vítimas de abuso sexual infantil tendem a adotar uma postura mais 

agressiva com os filhos. 

Diante de todas as variáveis que envolvem esse tema, é simples a 

compreensão do porquê deve ser dada a esse tema uma abordagem multidisciplinar, 

além de maiores cuidados ao tratar dos casos de abuso sexual infantil. 

Nos casos julgados pelo TJSC e TJRS, a serem expostos e analisados no 

próximo capítulo, constatar-se-á esta interdisciplinaridade entre o Direito e a 

Psicologia, quando da observação da participação de diferentes profissionais ao longo 

da açãojudicial. 

 
 

117 CARVALHO, Quitéria Clarice Magalhães et al. Imaginário de mães de crianças vítimas de abuso 
sexual: um ideal de superação. Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/4578/3435. 

Acesso em 18 mai 2019. 

http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/4578/3435
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4 A PERDA DO PODER FAMILIAR MATERNO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

COMETIDO PELO CÔNJUGE 

 
Aprofundando o estudo dos casos de violência sexual infantil, será feita a 

análise de dois julgados a fim de compreender como essa questão é dirimida pelo 

judiciário da região sul brasileira. 

Este capítulo divide-se na avaliação de dois processos, um apreciado pela 

Corte catarinense e outro, pela Corte gaúcha, começando por seus relatos. Em um 

segundo momento, será trazida a decisão dos acórdãos. Ao final, tecer-se-ão 

comentários a respeito dessas decisões, levando-se em consideração a Doutrina da 

Proteção Integral e o princípio do melhor interesse da criança, além do histórico 

familiar das pessoas envolvidas, conforme abordado no segundo e terceiro capítulos 

deste trabalho. 

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de casos envolvendo crianças e 

adolescentes, há a necessidade de proteger suas identidades, para que seja 

preservada suas vidas íntimas. Por essa razão, os processos são sigilosos, de modo 

que apenas os advogados e as partes têm acesso aos autos. Ao público, está 

disponível unicamente o acórdão proferido pelo Tribunal e, ainda, com os nomes 

ocultados, representados ou por suas iniciais. 

 

4.1 DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 

QUANTO À DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER FAMILIAR MATERNO NO 

CASO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR SEU CÔNJUGE 

 
O primeiro caso foi julgado em maio de 2016, pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, cujo objeto analisado consiste no acórdão da Apelação Cível interposta pela 

genitora, A. L. de S., que perdeu o poder familiar sobre sua filha de nove anos, à 

época, N. B. da S., por meio de sentença judicial. 

O fundamento levantado pela apelante, em síntese, foi da ausência de omissão 

de sua parte, alegada em relação ao abuso sexual perpetrado contra sua filha, por seu 

cônjuge. Argumentou, ainda, a falta de provas concretas que caracterizassem sua 
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negligência, enfatizando que sempre tratou a filha com muito amor. Ao final, contestou 

as declarações feitas pela menina e pelas testemunhas, alegando que não 

corroboravam com outras provas coletadas nos autos. Assim, seu pedido foi no 

sentido de reformar a sentença proferida em 1º grau, a fim de que não fosse destituído 

o poderfamiliar. 

Um dos argumentos aventados pelo relator, a fim de negar provimento à 

Apelação da recorrente, foi a “[...] comprovada negligência em relação à filha, cuja 

postura culminou na conivência com o reiterado abuso sexual perpetrado por seu 

companheiro, além do descuido quanto à saúde e educação” 118 da criança. Além 

disso, asseverou o descumprimento do dever de cuidado à filha, pela apelante, 

inerente ao exercício do poder familiar, relatando que, conforme se depreende dos 

autos, quando a criança foi acolhida em entidade de acolhimento, esta apresentava 

problemas de saúde, higiene e educação, cuidados básicos que eram tratados de 

forma precária quando sob os cuidados da genitora. 

Com relação à dinâmica familiar, o relator aponta que a família está inserida em 

um círculo vicioso, em que “[...] a mãe depende financeira e emocionalmente do 

companheiro, que abusa da filha e essa negligencia a situação atribuindo à criança 

conduta ‘mentirosa, desobediente e respondona, que insinua-se para os meninos da 

escola’ (fl. 61)”, fazendo menção ao relatório do Serviço Social Forense, constante dos 

autos. Nesse sentido, colhe-se do voto do Des. Gilberto Gomes de Oliveira: 

Ambos, tanto a genitora quanto o padrasto, vieram de lares em que 
houve abusos e violências e reproduziram esta dinâmica na família que 
formaram: o pai do padrasto informou que possuía cinco filhos, dos 
quais três estavam sendo processados por abuso sexual de crianças 
ou conivência (fl. 60); já a genitora referiu que seu pai abandonou sua 
mãe para viver maritalmente com uma enteada.119 

 

Dessa forma, conclui o relator que a situação dos autos é a repetição da 

violência, “[...] em círculo vicioso, com os filhos reproduzindo o comportamento que 

vivenciaram em suas famílias antes de adultos”.120
 

Baseando-se nos relatos coletados em juízo, o relator aponta a tentativa da 

apelante em negar a ocorrência de violência sexual por parte do companheiro, 

118  AnexoA. 
119 AnexoA. 
120 AnexoA. 
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procurando imputar a culpa do abuso em terceiros, como seu próprio irmão ou colegas 

de escola da filha. E assevera que seu comportamento passivo diante da violência, 

“[...] acabou por colocar a criança em situação de risco constante, já que sua inércia 

representa necessariamente a reiteração dos abusos.”121
 

Ademais, para embasar os argumentos aventados, o relator coleciona trechos 

de atos da Ação Penal n. 000740-55.2015.2.24.0141, processo que se encontra em 

grau recursal, na qual foram condenados o padrasto, L. B. de O., e a mãe, A. L. da S. 

Além disso, o decisum compreende excertos do parecer do Procurador de Justiça 

Vânio Martins de Faria, o qual se utiliza de provas emprestadas dos autos da referida 

ação criminal e de diversas provas documentais como Laudo Pericial, Ofício do 

Conselho Tutelar do Município de Vitor Meireles e Boletim de Ocorrência registrado 

por este órgão, Relatório de Atendimento Psicológico, Estudo Social, Parecer Técnico, 

Relato Psicossocial, Relatório de Atendimento Psicológico e Social, Plano Individual 

de Atendimento (PIA) e gravações audiovisuais da audiência de instrução e 

julgamento. 

Sendo assim, diante das fartas e contundentes provas coletadas em sentido 

contrário ao apelo da recorrente, foi negado o provimento ao recurso, por 

unanimidade. 

 
4.1.1 Análise dos fundamentos da decretação do poder familiar materno 

 
Da análise do julgado e, especialmente, do trecho extraído do parecer do 

Procurador de Justiça Vânio Martins de Faria, verifica-se a diversidade de provas 

documentais, através de estudos, pareceres e relatórios proferidos por profissionais de 

diferentes áreas de atuação, como médicos e psicólogos. 

Todo o conteúdo probatório colacionado não deixou dúvidas acerca da 

negligência da genitora nos cuidados com a filha, tanto ao omitir-se em relação aos 

abusos perpetrados contra ela – sem prestação de socorro e sem tentativa de evitar a 

continuidade do abuso –, quanto ao zelo com sua saúde, higiene e rendimento escolar, 

conforme relatado por profissionais, em provas colacionadas aos autos. Dessa forma, 

a destituição do poder se deu de forma correta, observando os preceitos legais e 

121 Anexo A. 
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levando em consideração, sempre, o melhor interesse da criança. 

A violência sexual pode ocorrer em um ambiente em que faltam figuras 

parentais protetoras, o que intensifica ainda mais as marcas deixadas pelo trauma 

vivido. O grau do abuso sexual, com certeza, será um fator que influenciará na 

intensidade das consequências futuras para a vítima, e até mesmo na revelação do 

abuso para terceiros, mas não somente. A negligência e ausência de 

comprometimento da mãe em questões como saúde e higiene são fatores que 

influenciam na ocorrência de abuso sexual. 

Destaca-se da fundamentação do decisum proferido pelo Tribunal provas 

relativas à falta de preocupação da mãe com a saúde e educação da criança, trazidas 

pelo julgado através de trecho do posicionamento exarado pelo Procurador de Justiça: 

O parecer técnico de fls. 69-70, conclui que: 
É percebido que [N.] além do abuso sexual que sofreu, foi exposta 
também a uma situação de negligência. A mesma chegou ao 
acolhimento com manifestação de piolho e vermes, apresentava DST 
(Gardnerella) sendo necessário ser aplicado internamente pomada para 
a respectiva doença e acompanhamento ginecológico constante. Além 
das questões relacionadas à saúde, [N.] apresentou também uma 
defasagem muito grande no rendimento escolar. 
Apreende-se que [N.] possui prejuízo em seu desenvolvimento, em 
função das privações que passou quando inseridos no contexto familiar, 
necessitando desta forma de alguns encaminhamentos e intervenções 
para o seu bem-estar e pleno desenvolvimento. [com grifo no original].122 

 

As consequências no desenvolvimento infanto-juvenil são impactantes, ao 

mesmo tempo que os traumas carregados por quem sofreu violência tendem a refletir 

não só no modo de interação social, como também na esfera escolar. O abuso sexual 

é tido como um facilitador para o desenvolvimento de psicopatologias graves. No caso 

estudado, é fácil traçar um paralelo, por ser notável, da leitura dos relatos, a 

defasagem da criança em termos educacionais. 

Não fosse suficiente o descaso da mãe com a saúde e educação da filha, a 

omissão da genitora a respeito da violência sexual sofrida pela criança também é 

inegável, uma vez que são inúmeras as provas que corroboram com sua conduta 

omissiva. 

O acórdão faz menção a relatos da própria vítima, que afirma conhecer o modo 

de uso do medicamento ginecológico, prescrito pela médica, posto que sua mãe já 

122 Anexo A. 
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havia a auxiliado a utilizá-lo, em momento anterior. Este fato comprova que a mãe 

sabia que a filha era abusada sexualmente e, inerte, não tomava as medidas 

necessárias para que a violência fosse interrompida. Retira-se da decisão o seguinte 

fragmento: 

Salienta-se que a menina N. B. da S. foi acolhida na Casa Lar com orientação 
de tratamento ginecológico, por ter contraído DST – Doença Sexualmente 
Transmissível – durante o abuso sexual a que foi submetida. Nesta esteira, o 
relato psicossocial (fls. 63-34): 
[N.] chegou a Casa com orientação de tratamento para Gardnerella (doença 
sexualmente transmissível). Por isso precisava fazer uso de uma pomada 
genital, no qual foi ministrado pela educadora residente. A educadora ao 
conversar com [N.] sobre o uso da pomada ficou surpresa quando a mesma 
disse a ela, que não teria problema algum, pois já estava acostumada a  
utilizar a pomada, pois a mãe já havia ministrado a mesma medicação nela 
(fls. 63-64).123 

 

Destarte, é lógico concluir que a mãe tinha ciência de que sua filha havia tido 

relações sexuais, o que é considerado estupro de vulnerável, em razão de sua tenra 

idade. 

Outro ponto que demonstra o conhecimento da mãe em relação ao abuso 

sofrido pela menina é o fato de que a própria genitora aponta o seu irmão como 

suspeito da autoria do crime, em vez de seu parceiro, uma vez que há provas nos 

autos evidenciando o abuso sexual perpetrado por aquele contra a criança, quando 

ela tinha apenas 6 anos. Colhe-se parte do julgado, nesse sentido: 

Nesse rumo, colhe-se do parecer social de fl. 14: 
[…] Então eu e a conselheira Sra. Marlene (...) conversamos sobre o 
ocorrido, de início a [N.] relatava que foi o tio J. (conhecido como D.) [tio 
materno], mas depois de um tempo ela relata que foi o padrasto [L. B. de 
O.] de trinta e sete anos de idade, segundo a criança diz, (...) a mãe e o 
padrasto pedem para mentir dizendo que foi o tio D. [tio materno]. [com 
grifo no original]124 

Maria Amélia Azevedo e Viviane N. de A. Guerra apontam a habitualidade da 

ocorrência, nesses casos, de um complô de silêncio. Explicam as autoras que o autor 

do crime geralmente emprega manobras intimidatórias para que a vítima não revele o 

que está, de fato, acontecendo. 125 Pode o abusador utilizar-se de ameaças, 

agressões, ou até mesmo presentes, como aconteceu com N., no julgado em análise: 

123 AnexoA. 
124 AnexoA. 
125 AZEVEDO, Maria Amélia; GUERRA, Viviane N. de A. A vitimização sexual doméstica de crianças e 
adolescentes. In: MARQUES, Maria Aparecida Barbosa. Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes. Petróplis: Editora Vozes Ltda, 1994. p. 61. 
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A criança expressa em detalhes, através da comunicação e do lúdico que está 
exposta em situação de risco, em decorrência de violência sexual praticado 
inicialmente pelo seu tio materno [J. de O. de S.] (20) e atualmente praticado 
pelo padrasto [L. B. de O.]. “Eu era pequena o tio D. (J.) [tio materno] no rancho 
tampou a minha boca com a mão, pediu pra eu não gritar – tirou a minha 
calcinha rosa que tinha um desenho de um cachorro, tirou a calça dele e 
encostou o pinto ali (apontado com o dedo no órgão sexual da boneca 
terapêutica)... ai doeu... eu contei pra minha mãe e pro padrasto daí eles 
vieram no Conselho Tutelar... depois de um tempo... o padrasto começou a 
tirar a calcinha, passar a mão na bunda e botar o pinto da perereca... eu dizia 
que dói... ele dizia não conta pra mãe... ele me deu presentes e agora me 
prometeu um telefone... já me deu sapato, boneca, calça… ele fazia comigo 
no sábado ou domingo quando a mãe vai passear com os meus irmãos... ele 
pede para a mãe me deixar em casa com ele... eu sabia que isso era feio... 
tenho medo do padrasto ele me bate, grita e me judia… dói onde ele mexe... 
“relata a criança” (grifei – fl. 12).126 

 

Quanto à imputação feita pela menina ao tio, irmão de sua mãe, chama 

atenção o histórico de vida da genitora, no caso em tela, para a compreensão da 

situação de risco em que se encontrava a criança. O relator traz parte do relato de A. 

L. da S. sobre sua história, para demonstrar como o contexto familiar em que 

cresceu foi fator de influência na dinâmica da família por ela formada: 

Colhe-se do relato (fl. 56): 
Contou que seu pai separou-se da mãe quando A. [genitora] tinha cinco anos 
de idade, para unir-se com a enteada M. I. [enteada do pai] que residia com 
eles. A enteada, na época, tinha quatorze anos. Que o pai tinha nesta enteada 
a “filha preferida”. Que “o pai brigava com nós, mas com ela não”. Que ela era 
a “única que ele levava para a roça”. Que M. I. [enteada do pai] não queria ir 
morar com o padrasto, mas foi obrigada por ele. Que M. I. [enteada do pai] 
teve sete filhos do padrasto. Neste relato familiar abusivo, A. L. [genitora] 
colocou-se em defesa de sua genitora, a quem a filha M. I. [enteada do pai], 
adolescente, teria traído a confiança. 
Ademais, referiu no atendimento psicológico que seu irmão J. [irmão da 
genitora] tentou abusar-lhe sexualmente, mas ela resistiu-lhe. Que contou 
para sua mãe, mas esta não a defendeu, colocando-se em defesa do irmão. 
[sem grifo no original]127 

O próprio julgado traz o entendimento de que não é raro famílias com vivências 

abusivas reproduzirem suas experiências passadas, formando um ciclo 

transgeracional de vítimas e abusadores. 

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Wearick-Silva et al., as 

consequências do abuso sexual infantil são observadas quando a menina abusada 

vira mãe.128 Os autores concluem que as chances de uma criança abusada ser mãe  

de outra é significativamente maior, como mostrado na sentença em análise, na qualo 

126 AnexoA. 
127 AnexoA. 
128 WEARICK-SILVA, Luis Eduardo et al. Mothers who were sexually abused during childhood are 
more likely to have a child victim of sexual violence. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-60892014000200119&lng=en&nrm=iso. 
accesso em 18 mai 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bpid=S2237-60892014000200119&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Blng=en&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bnrm=iso
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histórico de abuso é longo e acaba por se perdurar até a menina em questão, 

culminando, inclusive, na perda do poder familiar. 

Outro ponto relevante foi a observância de um fraco laço maternal com sua 

prole, característica marcante nos depoimentos de A. L. da S., apresentando uma 

maior dificuldade de se ligar afetiva e emocionalmente com seus próprios filhos. No 

relatório apresentado, observa-se que genitora não tem o desejo de manter convívio 

com a N. B. da S., inclusive relatando nos laudos psicológicos que, em suas palavras, 

“ela pode ficar lá”, referindo-se ao acolhimento em que criança se encontra. Destaca- 

se também a falta de laços afetivos, uma vez que, quando a psicóloga questiona a 

genitora, esta opta, de pronto, pelo seu companheiro – num claro caso de  

dependência psicológica e financeira –, em detrimento de sua filha. 

É evidente a dependência financeira e, principalmente, emocional da genitora 

em relação ao padrasto de N. B. da S. Extrai-se do acórdão o seguinte trecho, em que 

essa questão fica nítida: 

A dependência financeira, mas, sobretudo, emocional do [L.], a quem mostra- 
se muito vinculada afetivamente, impede-lhe de sequer cogitar a possibilidade 
deste ser o abusador de sua filha. Não conseguiu ainda exercer a crítica ou ao 
menos certa dúvida. Reporta as suspeitas dos abusos à pessoas externas ao 
núcleo familiar. Sua expressão verbal mais intensa foi pedir que [L.] fosse 
solto, momento em que chorou.129 

 

Conforme abordado no tópico 3.3 deste trabalho, segundo as autoras Santos e 

Dell’Aglio, a vivência traumática do passado da genitora se estende ao longo de sua 

vida, de forma a intervir negativamente em suas relações, futuramente. As autoras 

colocam que essas mulheres vítimas de abuso sexual quando crianças procuram 

adaptar-se a relacionamentos afetivos reproduzindo padrões a elas ensinado, através 

da formação do trauma.130
 

Afirmam ainda que a negligência por parte da mãe em relação aos futuros 

filhos encontra estreita relação com o relacionamento amoroso mantido por ela com o 
129 Anexo A. 
130 SANTOS, Samara Silva dos; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Compreendendo as mães de 
crianças vítimas de abuso sexual: ciclos de violência. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em 16 mai 2019. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&amp;amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3BisAllowed=y
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abusador de sua prole, em razão da dependência cultivada pela mulher a ele. Dessa 

forma, agindo de forma omissa, a mãe acaba por permitir a continuidade da violência 

exercida pelo parceiro contra a criança. 

Importante enfatizar o motivo comum pelo qual mulheres que estejam nessa 

situação não acreditem nos relatos de seus filhos, abusados sexualmente. As autoras 

explicam que a manutenção do vínculo entre a genitora e o abusador é motivação 

para a ausência de amparo por parte da mãe à criança. 

É exatamente o caso do julgado analisado, em que se observa a dependência 

da genitora em relação ao abusador de sua filha, de tal modo que aquela recusa-se 

até mesmo a crer que a violência foi praticada pelo parceiro. Em seus relatos colhidos 

durante a instrução processual, a recorrente demonstrou não acreditar nas revelações 

feitas pela filha. 

Para exemplificar, extrai-se da manifestação feita pelo Procurador de Justiça e 

citada pelo relator, no acórdão: 

Colhe-se do relatório de atendimento psicológico e social de fls. 86-88: 
Referente à filha [N.], a mãe assume posição afirmando que a mesma é 
mentirosa e que tem problemas de memória. Diante disso, a equipe 
pergunta a [A.] o que ela faria caso, nesse momento, tivesse contato 
com [N.]. A mesma espontaneamente responde que “eu perguntaria a 
[N.] o porquê inventou tudo isso... se ela falasse que foi o [L.] eu 
dava uma coça… porque ela se joga nos meninos em troca de 
bala”, enfatiza a mãe. Nesse sentido, a equipe observa que tal 
relato de [A.] denota sentimento de defesa do [L.] e acusação 
sobre a filha [N.] pelo acontecido. 
A equipe também perguntou o que a [A.] faria; caso nesse momento 
tivesse contato com o esposo [L.]. Dessa forma, [A.] responde que: “eu 
perguntaria para ele [L.] se ele abusou de [N.] ou foi outra pessoa”, 
expõe. Para a equipe técnica tal expressão denuncia que a mãe 
busca acreditar que não foi o [L.] e sim outra pessoa que abusou 
de [N.], citando “alguém da escola ou alguém que visitava o pai de [L.] 
o tio [J.]”, também destaca que “não acredito no laudo do IML, nem 
na filha [N.]... aceito que [N.] fique com alguém que cuida bem dela 
como a [R. M. M.] (Madrasta de L. [padrasto]) e pai de L. [padrasto] (O. 
B. De O.).131 

Compreende-se do trecho transcrito o nítido posicionamento da mãe a favor do 

padrasto de N. B. da S., em detrimento do dever de proteção que deveria ter com 

relação à sua filha. 

Especificamente da última parte, em que a genitora diz aceitar que a criança 

permaneça sob os cuidados de terceiros, depreende-se sua total falta de afeto pela 

131 Anexo A. 
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menina. Nesse sentido, a própria interposição do recurso de apelação, que visa a 

reforma da sentença para que não seja destituído o poder familiar, resta questionável 

quanto à real intenção da mãe em ter consigo sua filha. 

Ademais, segundo relato da vítima supracitado, no sentido de que a mãe e o 

padrasto pediam para que ela mentisse acerca da identidade do abusador, e as 

provas processuais, pode-se concluir que a genitora, de fato, estaria agindo em 

conluio com o parceiro, como retirado da seguinte passagem dadecisão: 

Ainda sobre a questão fática, tem-se que a mãe e o padrasto de N. B. da S. pediam 
para que a menina imputasse a autoria do abuso sexual ao tio J. [tio materno]. 
Assim, nota- se o conluio entre ambos e o descaso da mãe para com a filha. 
Também do estudo social confeccionado em 03 de outubro de 2015, pela Assistente 
Social Ana Claudia Dubiella Scholl (fls. 55-62), extrai-se que a recorrente defende o 
seu companheiro, imputando a conduta delituosa a seu irmão J. [tio materno], que 
não os visita há aproximadamente dois anos. E até mesmo insinua a recorrente que a 
criança N. B. da S. manteria relações sexuais com um amigo de escola, chamado 
“Lídio”. Nota- se, aliás a utilização pela apelante de nome muito semelhante ao do 
padrasto da infante, provavelmente almejando ardilosamente confundir a pessoa 
do agressor e inocentar o seu companheiro.132 

 

Nesse ponto, unindo os fatos de que a mãe julga sua filha como mentirosa, 

defende o parceiro, duvidando de sua autoria quanto ao crime de violência sexual 

perpetrado contra a filha, e aponta terceiros como possíveis abusadores da criança, 

cabe concluir, como bem apontado no julgado, que A. L. da S. e L. B. de O. poderiam 

estar agindo em conjunto. É nítida a preocupação, demonstrada pela recorrente, tão 

somente quanto à absolvição das acusações na ação penal que responde ela e seu 

companheiro, sem sequer insinuar, de maneira alguma, afligimento com os eventos 

traumáticos aos quais sua filha foi exposta. 

Em razão de todo o suporte fático corroborado pelas provas documentais 

colacionadas aos autos, foi acertada a decisão em primeiro grau, mantida incólume 

pelo TJSC, que destituiu o poder familiar da genitora, visando sua recuperação do 

trauma e seu desenvolvimento saudável, à luz do melhor interesse da criança. 

 
4.2 DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO 

SUL A FAVOR DA MANUTENÇÃO DO PODER FAMILIAR MATERNO NO CASO 

 
 

132 Anexo A. 
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DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR SEU CÔNJUGE 

 
 

O segundo caso estudado, diferentemente do primeiro, obteve sentença 

favorável à mãe, concedendo-lhe a guarda unilateral de sua filha, em razão da clara 

assistência prestada por ela à criança. Neste caso, vislumbrou-se o devido exercício do 

poder familiar pela genitora, não havendo motivo para separá-la de sua filha. Por outro 

lado, seu companheiro foi afastado do convívio com a filha, conforme relatado a 

seguir. 

O acórdão analisado foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, publicado em outubro de 2018. A decisão julgou a Apelação Cível interposta por 

J. L. T. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial pelo 

Ministério Público, para decretar a perda do poder familiar do genitor em relação à sua 

filha, J. F. T., e deferir a guarda unilateral em favor da mãe da criança, M. M. F. 

Depreende-se do acórdão que o réu era cônjuge da genitora, convivendo com 

ela e suas três filhas, Je., M. e J., sendo apenas esta última filha de ambos. Ocorre 

que o parceiro da genitora foi condenado em ação penal pelo crime de estupro de 

vulnerável contra uma das enteadas, irmã unilateral de sua filha biológica, com pena a 

ser cumprida de 27 anos. 

Em razão de sua condenação e levando em consideração seu histórico de 

violência contra as meninas, o Ministério Público ajuizou ação objetivando a 

determinação da perda do poder familiar de J. L. T. no tocante à sua filha 

consanguínea. 

Extrai-se parte do acórdão que traz relato feito pela genitora: 
 

M. M. F., mãe de J., ouvida às fls. 316-318, contou que possui 03 (três) filhas, 
Je., M. e J., porém somente a última é filha do requerido. Contou que 
desconfiava do comportamento de sua filha mais velha, Je., em relação ao 
réu, e em razão disso decidiu observar melhor a situação. Em Dezembro, no 
Natal, pegou J. [réu] com a mão dentro das calças de J. [sua filha], e o 
expulsou de casa. Disse que levou suas filhas ao DECA para dar parte do 
ocorrido e fazer exames. Através dos laudos psicológicos obtidos, ficou 
sabendo que o réu abusava também de sua filha M.133 

 

Diante deste cenário violento, corroborado pela condenação criminal do réu, 

pelos relatos coletados nos autos da ação cível e pelas provas documentais 

133 Anexo B. 
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colacionadas através de parecer técnico e laudo psicológico, a sentença julgou 

procedentes os pedidos iniciais, motivo pelo qual o genitor recorreu por meio de 

Apelação. 

Na fundamentação do voto, o relator apontou a gravidade da medida de 

extinção do poder familiar por decisão judicial, uma vez que rompe os vínculos 

jurídicos entre pais e filhos. Nesse contexto, argumenta ser o caso dos autos, uma vez 

que o apelante se encontra detido, devendo cumprir 27 anos em cárcere, em razão da 

condenação criminal por estupro de vulnerável. 

Em que pese o apelante tenha argumentado que o processo crime somente 

implicaria na destituição do poder familiar caso tivesse sido condenado por crime 

doloso contra J. – sua descendente consanguínea, e não contra as enteadas –, o 

relator não entende nesse sentido, aduzindo que o genitor não possui condições 

mínimas necessárias “para cuidar da filha, ficando estampada a situação de risco, 

tornando-se imperiosa a destituição do poder familiar, de acordo com o disposto no  

art. 1.638, inc. III, do Código Civil”.134
 

Ademais, o desembargador assevera que o poder familiar não é uma 

autoridade instituída no interesse dos genitores e, sim, no interesse da criança. No 

sentido de respeitar as necessidades infantis, colhe-se dodecisum: 

Cumpre ressaltar que o exercício do poder familiar implica na obrigação de 
prestar cuidado existencial, proteção e zelo, o que se deve interpretar da 
forma mais abrangente possível, compreendendo aspectos de saúde, higiene, 
educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo. Mas tais 
obrigações foram totalmente descuradas. 
Deve-se buscar a possibilidade mais vantajosa para a formação e o 
desenvolvimento da infante, porquanto esse é o bem jurídico mais relevante a 
ser preservado.135 

 

Com relação ao deferimento de guarda unilateral à genitora, infere-se de seus 

relatos, os quais foram corroborados por provas documentais, correspondentes ao 

parecer técnico e laudo psicológico realizados ao longo da instrução processual, que 

desde o momento em que desconfiou de atitudes maliciosas pelo parceiro contra suas 

filhas, passou a observá-lo com mais atenção, de modo que, quando sua suspeita foi 

comprovada, a mãe das meninas o expulsou de casa. 
 

134 AnexoB. 
135 AnexoB. 
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Diante das fartas provas colhidas em juízo, a destituição do poder familiar 

paterno e o deferimento de guarda unilateral à genitora, em razão do melhor interesse 

da criança, foram as medidas adequadas a serem tomadas pelo Tribunal. 

 
4.2.1 Análise dos fundamentos que levaram à manutenção do poder 

familiar materno em detrimento da perda do poder familiar paterno 

 
De modo diverso do primeiro caso analisado, da análise deste julgado, é 

possível verificar os constantes esforços da mãe em proteger suas filhas contra 

violências cometidas por seu companheiro e, ainda, possíveis futuros abusos sexuais. 

Através das provas coletadas, especialmente do parecer técnico e laudo psicológico, 

em que foram analisados e destacados relatos da genitora por profissionais, observa- 

se a sua preocupação em afastar suas filhas da convivência com o agressor. 

Ademais, não há elementos que demonstrem preferência ao seu 

relacionamento com o abusador em detrimento da relação com as filhas, como 

verificado no primeiro acórdão. Em contato com a família, a conselheira tutelar Jurema 

L. A. conversou com a genitora sobre os abusos sofridos por suas filhas. Informou ao 

juízo que as meninas não foram expostas a nenhuma outra situação de risco, mesmo 

porque a mãe afastou-se do convívio com o abusador e não mantém contato com 

sua família. 

Nesse sentido, depreende-se do acórdão: 

 
Contou que após expulsar o réu de casa, ele fazia visitas assistidas à J. [sua 
filha], na casa dos avós paternos, porém, com a condenação criminal de J. 
[réu], proibiu a menina de visitá-lo. Relatou também, que atualmente a infante 
não tem contato com nenhum parente da família paterna, eles não procuram 
pela menina.136 

 

Cumpre relembrar o exposto pelas autoras Samara Silva dos Santos e Débora 

Dalbosco Dell’Aglio, que expuseram um estudo realizado por Pintello e 

Zuravin,concluindo que outra possibilidade de reação das mães que têm filha abusada 

sexualmente é acreditar no relato da criança e se afastar do abusador. As autoras 

apontam que um dos motivos para tal crença na criança seja a desconfiança prévia de 

 
136 Anexo B. 
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que o abuso já estivesse ocorrendo.137
 

Provas colhidas ao longo da fase de instrução processual mostram que foi 

exatamente o que a genitora fez, ao observar mais atentamente o comportamento do 

parceiro com suas filhas e ao longo do tempo e, posteriormente, flagrá-lo com a mão 

dentro das vestimentas inferiores de sua filha com o requerido, momento em que o 

expulsou de casa. 

Da análise do julgado, ficou evidente o cuidado, ao longo do processo, em 

atender ao melhor interesse da criança sob a perspectiva da Doutrina da Proteção 

Integral. Uma de suas peculiaridades, a qual foi observada no primeiro capítulo deste 

trabalho, diz respeito à nova visão sobre as crianças e adolescentes, de modo a 

buscar compreendê- los a partir de suas próprias perspectivas para, então, entender 

seus interesses e necessidades138
 

Extrai-se do acórdão trecho que evidencia essa preocupação: 
 

O parecer técnico às fls. 292-298, constatou que (...) J. não sente falta 
do pai, inclusive, não o mencionando em seus desenhos.139

 

 

É importante perceber que a criança é ouvida e seu entendimento sobre a 

situação é levado em consideração, afinal, está-se lidando com sua própria vida e 

sentimentos advindos de situações por ela sofridas. 

A compreensão do princípio do melhor interesse da criança como uma norma 

jurídica influenciou nas tomadas de decisões judiciais, fazendo do processo uma 

dinâmica cuja finalidade é o atendimento às necessidades do crescimento da criança 

e do adolescente. Este processo envolve a evolução familiar e do grupo social em que 

a criança está introduzida.140
 

Nesse contexto, foi observado que a reação da genitora diante do ocorrido e 

suas atitudes posteriores condizem com uma mãe que exerce de forma cautelosa e 

 
137 SANTOS, Samara Silva dos; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Compreendendo as mães de 
crianças vítimas de abuso sexual: ciclos de violência. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98576/000676773.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Acesso em 16 mai 2019. 
138 VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2015. p. 139. 
139 Anexo B. 
140 VERONESE, Josiane Rose Petry. Crianças Encarceradas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2015. p. 140. 
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protetiva o poder familiar. Ela não só se afastou do parceiro, como também levou a 

filha ao DECA, Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, para relatar a 

situação ocorrida e solicitar exames na criança. 

Além da manifesta preocupação da mãe em certificar-se de que sua filha 

estivesse bem e a salvo de qualquer violência, infere-se do acórdão o seguinte 

excerto: 

O parecer técnico às fls. 292-298, constatou que “a genitora está organizada 
no arranjo estabelecido com as filhas, dando conta e estando motivada com 
os cuidados delas. Mostra-se uma mãe afetiva e protetiva, com capacidade 
para continuar se responsabilizando pela prole”. 
[...] 
O laudo psicológico acostado à fl. 256, relatou que M. [genitora] buscou 
manter suas filhas protegidas e preservá-las o máximo possível dos problemas 
ocorridos. Relatou também a preocupação da genitora quanto aos riscos da 
aproximação entre J. e o requerido. 

 

Referidas provas documentais atestam o empenho da genitora em proporcionar 

um lar saudável para que suas filhas possam crescer e se desenvolver. É nítida sua 

preocupação com o bem-estar das crianças longe de ambientes em que exista a mais 

remota possibilidade de sofrimento e trauma, restando evidente o devido exercício do 

poder familiar, em respeito ao melhor interesse da criança, por parte da mãe. 

O fato de a genitora se manter alerta quanto ao comportamento de seu cônjuge 

e afastar a filha do convívio com ele ao primeiro sinal de violência demonstra sua 

única preocupação: proteger a criança. 

Quanto à alegação do genitor de que não deveria ser destituído seu poder 

familiar com relação à J., uma vez que não cometeu abuso sexual contra ela e, sim, 

contra a enteada, observa-se que o acórdão é enfático em sustentar que a 

condenação penal pelos atos perpetrados por ele contra a irmã de sua filha é bastante 

para ser reconhecido o perigo em que se encontra sua filha biológica, sob seus 

cuidados. 

Dessa forma, em razão da comprovada assistência que presta a genitora à filha 

e diante do contexto violento em que esta estaria inserida, sob os cuidados do pai, 

acertada foi a sentença, confirmada em segundo grau, que destituiu o poder familiar 

paterno e outorgou a guarda unilateral em favor da mãe. 

 
4.3 ANÁLISE FINAL DOS CASOS 
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Como visto até aqui, sabe-se que a destituição do poder familiar é medida 

excepcional. É determinada nos casos em que, a fim de obedecer ao princípio do 

melhor interesse da criança, não há outra possibilidade de ação, senão a retirada da 

criança ou adolescente dos pais que afrontam este princípio. 

Além disso, Fabrícia Alcantara Mondin assevera que é esperado do juiz uma 

formação multidisciplinar, na medida em que não deve se manter isolado em seu 

gabinete, alheio à realidade, ao julgar um caso. O magistrado deve ter a capacidade 

de assumir uma consciência crítica para proferir decisões fundamentadas que não se 

restrinjam exclusivamente ao texto legal, e sim, compreendam o contexto social.141
 

Nas palavras da autora: 

A justiça da Infância e da Juventude, para bem desempenhar suas funções, 
precisa, além de ter varas estruturadas, juízes preparados e vocacionados, 
estar respaldada por equipes técnicas interdisciplinares. Isso porque a 
complexidade das relações humanas, em especial, envolvendo crianças e 
adolescentes e suas famílias, não pode ser limitada à visão estritamente 
jurídica; deve compreender uma visão mais ampla, abrangendo áreas como a 
psicologia, assistência social, psiquiatria e pedagogia.142 

 

Desse modo, é esperado dos profissionais que atuam junto às varas da infância 

e da juventude que sejam críticos quanto às situações as quais enfrentam, 

“direcionando a sua ação cotidiana para o desvelamento do real motivo que leva uma 

pessoa a não desejar, a maltratar, a abandonar ou entregar o filho”, diz a autora.143
 

Tendo isso em vista, as provas documentais colhidas ao longo da instrução 

processual tornam-se peças fundamentais para chegar a uma decisão judicial. 

Importante salientar que o procedimento da tomada de provas, bem como a parte 

processual civil que o envolve não é o cerne da questão. A importância, de fato, está 

na capacidade das provas em demonstrar a realidade factual, evidenciando e 

comprovando o descumprimento do exercício do poder familiar por aqueles que o 

detêm. 

A necessidade de colher provas capazes de demonstrar o indevido exercício do 

 
141 MONDIN, Fabrícia Alcantara. A Construção da Decisão Judicial nas Ações de Destituição do 
Poder Familiar. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência Jurídica, Universidade do Vale do Itajaí, 
Itajaí, 2016. Cap. 3. pp. 125-126. 
142 Ibid., pp. 127-8. 
143 Ibid., p. 129. 
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poder familiar é um ponto importante a ser destacado, uma vez que a determinação 

da sua destituição é a última medida cabível, como explicado, nos termos do art. 19 

do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

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.144 

 

Ensina Josiane Rose Petry Veronese: 

Conforme a orientação traçada pelo art. 9º, nº 1, da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 20/11/89 e ratificada pelo Decreto nº 99.710/90, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente adotou a regra de que os filhos devem 
permanecer em companhia dos pais biológicos, sendo considerada a 
colocação em lar substituto uma medida excepcional, somente permitida em 
casos específicos, quando os direitos da criança ou adolescente forem 
ameaçados ou lesados, e desde que previamente submetida aos 
procedimentos legais cabíveis.145 

Nesse sentido, é necessário que os processos de destituição do poder familiar 

movidos contra os genitores tenham comprovações categóricas a respeito do 

descumprimento da previsão do art. 22 do Estatuto 146 , que dispõe os deveres 

inerentes ao exercício do poder familiar. Igualmente, as provas não podem deixar 

dúvidas acerca do preenchimento fático dos requisitos do art. 1.638 do Código Civil147, 

que versa sobre as possibilidades de suspensão ou perda do poder familiar. 

Relacionando a explanação da autora e os dois ordenamentos com os julgados 

analisados, foi possível notar essa importância atribuída às provas as quais cumprem 

a função de demonstrar o devido exercício (no segundo caso) ou não (no primeiro 

caso) das funções inerentes ao poder familiar pelos pais. Tanto no primeiro, quanto no 

segundo, não fossem os documentos comprobatórios, não haveria possibilidade de 

ser decretada a destituição do poder familiar. 

144 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
145 VERONESE, Josiane Rose Petry; GOUVÊA, Lúcia Ferreira de Bem; SILVA, Marcelo Francisco da. 
Poder familiar e tutela: À luz do novo Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Florianópolis: Oab/sc Editora, 2005, p. 57. 
146 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 01 jun. 2019. 
147 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Código Civil. Brasília, 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 01 jun. 
2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O crime de abuso sexual infantil é carregado por poder, coação ou sedução, 

como explorado ao longo do presente trabalho. É uma violência envolta em 

desigualdades, não costuma apresentar gênero, tampouco está restrita a nível social, 

econômico, religioso ou cultural. A violência doméstica é a retirada da individualidade 

do indivíduo, é a despersonalização enquanto ser humano digno de individualidade e 

liberdade sobre a própria vida. A modalidade sexual do crime, por sua vez, tem como 

vítima, de maneira comum, crianças e adolescentes. Configura-se como incesto, nas 

situações em que o abusador é um ente familiar, como nos casos analisados. 

Abuso sexual infantil nem sempre ocorre com penetração, como o voyeurismo e 

o exibicionismo. O voyeurismo, conforme abrangido no terceiro capítulo, é uma 

modalidade sexual que consiste na observação de uma pessoa no ato de se despir, nua 

ou realizando atos sexuais e que não sabe que está sendo observada. Já o 

exibicionismo é manifestado pelo simples desejo incontrolável de obter satisfação 

sexual no fato puro e simples de exibir os órgãos genitais a outros. 

Nesse contexto, o poder familiar exerce papel fundamental na proteção dos 

direitos da criança, sendo este um instituto caracterizado por uma série de direitos e 

deveres, o qual é atribuído aos pais para que exercitem esse poder com cautela, 

cuidado e visando a proteção dos filhos, de maneira responsável, a fim de evitar que 

as crianças sejam expostas à violência, dentre outras situações. 

É evidente a preocupação do Estado em legislar a fim de que a criança e o 

adolescente permaneçam na família de origem, sendo a decretação da perda do 

poder familiar a última medida adotada em situações de risco, sempre buscando 

atender o princípio do melhor interesse da criança, sob a luz da Doutrina da Proteção 

Integral. 

Todavia, foi observado que a maior parte dos casos de estupro de vulnerável 

ocorre dentro do ambiente familiar, sendo, portanto, necessário o estudo sob a 

perspectiva da Psicologia. No tocante aos ciclos transgeracionais da violência sexual, 

conforme elucidado ao longo deste trabalho, vários pesquisadores convergem no 

sentido de que o abuso sexual pode ser motivação para o surgimento de 
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psicopatologias graves, afetando a evolução psicológica, afetiva e  social  daquele  

que passou pelo trauma na infância ou adolescência, podendo até mesmo causar a 

perpetuação do abuso em gerações posteriores. Deste modo, observou-se a que a 

dependência emocional e financeira em seu parceiro, por parte da genitora, pode ser 

causa de negligência materna, de modo a facilitar a ocorrência de violência sexual 

contra seus filhos. 

As consequências psicológicas enfrentadas por uma criança vítima desse crime 

são, muitas vezes, decorrentes das condições em que ocorre a violência, como 

negligência materna, como, de fato, foi verificado no primeiro caso analisado. O grau 

de relacionamento da criança com o agressor ou agressora também é fato de 

importância, devido à relação de confiança que a criança pode ter desenvolvido com o 

abusador, uma vez que a maioria dos abusos sexuais ocorrem dentro do seiofamiliar. 

Com a análise dos casos julgados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ficou evidente a busca, no processo 

judicial, pela comprovação acerca do devido ou indevido exercício do poder familiar 

para que seja possível decretar a perda do instituto e a retirada da criança da família 

com quem vive. 

Foi possível constatar o extenso conteúdo probatório, através dos vários 

estudos psicológicos e sociais, a fim de confirmar o que, de fato, ocorre na prática. No 

primeiro caso, por exemplo, a dependência emocional evidenciada pela genitora em 

relação a seu parceiro estava presente até mesmo em seu discurso perante os 

profissionais que a entrevistaram e coletaram seu depoimento. A falta de preocupação 

com o bem-estar da filha, tanto passado, quanto atual e futuro ficou evidente quando a 

mãe foi questionada se gostaria de ter a filha consigo e a resposta obtida foi a de que 

preferia que ela permanecesse em abrigo institucional. 

É de se reconhecer que, nesses casos, em que claramente o princípio do 

melhor interesse da criança não está sendo minimamente respeitado, a decretação da 

perda do poder familiar é medida que se impõe. Não se nega a existência de vários 

aspectos influenciadores e até mesmo causadores do abuso sexual, que é um tema 

complexo e delicado. Todavia, à luz da Doutrina da Proteção Integral, recepcionada no 

ordenamento jurídico pátrio, não se pode permitir a exposição de uma criança a 

qualquer situação traumatizante como a explorada ao longo deste trabalho, mais 
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especificamente à violência sexual, ocorrida sob a negligência materna. Assim não 

resta outra alternativa ao Poder Judiciário, senão retirar a criança da mãe, destituindo 

seu poder familiar. 
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