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“Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse 
toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver 
amor, não sou nada”. (São Paulo, apóstolo) 
 
 
"Somos culpados de muitos erros e de muitas falhas, mas 
nosso pior crime é abandonar as crianças, desprezando a 
fonte de vida. Muitas coisas de que precisamos podem 
esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus 
ossos estão se formando, seu sangue é produzido, seus 
sentidos estão se desenvolvendo. Para ela não podemos 
responder “amanhã”. Seu nome é “hoje”.  
 

(Gabriela Mistral) 
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RESUMO 
 
 
No Brasil, o abandono de recém-nascidos e sua exposição a condições subumanas têm-se 
tornado uma realidade. Por razões diversas, os genitores rejeitam seus filhos desde a gestação, 
o que desemboca na falta de desenvolvimento adequado aos bebês, abandono clandestino e 
possível condenação desses seres indefesos à morte. Embora responsáveis parentais pela prole 
que colocam no mundo, não se pode cobrar afeto dos genitores, porque afeto não se exige, 
sente-se. Num contexto de consagração da afetividade como guia das relações familiares, a 
pesquisa dedica-se à análise da viabilidade de implementação do parto anônimo como política 
pública voltada à defesa da vida e à valorização da dignidade dos bebês abandonados. 
Conhecido, antigamente, como roda dos expostos, o instituto volta à cena brasileira em 
decorrência da oferta legislativa, no Congresso Nacional, de projetos de lei que intentam a sua 
regulamentação, os quais são analisados no presente estudo. A dissertação realiza uma análise 
histórica do instituto, assim como aprecia a condição da mulher-mãe e o significado do 
abandono ao longo dos anos. O trabalho examina também o arcabouço principiológico que 
fundamenta o direito de família atual, com especial atenção ao princípio da dignidade 
humana. Investiga, ainda, o parto anônimo face ao direito comparado, enfrentando, no 
capítulo final, os aspectos favoráveis e contrários ao instituto, com o uso do método crítico 
nos estudos teóricos. Por fim, a conclusão revela o posicionamento da autora sobre os 
questionamentos levantados, notadamente no que concerne à possível implementação do parto 
anônimo no país. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Abandono. Parto Anônimo. Afetividade. Dignidade Humana. 
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ABSTRACT 
 
 

In Brazil, the abandonment of newborns and their exposure to sub-human conditions have 
become a reality. For various reasons, the parents reject their children from pregnancy, which 
leads to the lack of adequate development to babies, abandoned underground and possible 
sentencing to death of these helpless beings. Although responsible parents by offspring who 
conceive, it can’t charge parents for affection, because affection is not necessary, comes from 
the heart. In the context of the consecration of affection as a guide to family relationships, the 
research devoted to examining the feasibility of implementation of anonymous birth as a 
public politic geared to the defense of life and promote the dignity of abandoned babies. 
Known formerly as foundling wheel, the anonymous birth back in the limelight due to the 
legislative provision, the National Congress of bills that attempt to its regulations, which are 
reviewed in this study. The dissertation presents a historical analysis of the institute, as well 
as enjoying the status of women and the significance of parent neglect over the years. The 
paper also examines the framework of principles that underlies the current family law, with 
special attention to the principle of human dignity. Investigate also the anonymous delivery 
under international law, facing the final chapter, the favorable and unfavorable aspects of the 
institute, using the critical method in theoretical studies. Finally, the conclusion shows the 
author's position on the questions raised, especially regarding the possible implementation of 
anonymous childbirth in Brazil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Abandonment. Anonymous birth. Affectivity. Human Dignity. 
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INTRODUÇÃO 
 

O abandono de crianças sempre foi um fato presente em diversas épocas, apresentando 

as mais variadas causas. No Brasil, as notícias sobre o desamparo aos recém-nascidos pelos 

genitores, de forma clandestina, têm-se intensificado nos últimos anos, tendo sido noticiados 

vários casos de abandono de bebês às margens de rios, banheiros públicos, latas de lixo e 

diversos locais degradantes (PEREIRA; SALES, 2008). 

Com a clandestinidade e o abandono selvagem, a vida dessas crianças é posta em 

risco, sendo, muitas vezes, condenadas à morte. Diante dessa realidade, em 2008, foram 

apresentados ao Congresso Nacional três projetos de lei objetivando a regulamentação do 

parto anônimo no Brasil. Desde então, a discussão sobre o instituto tem-se acentuado, 

especialmente, após o aumento na divulgação de casos de abandono clandestino de recém-

nascidos, constituindo uma problemática que se acentua a cada dia, atingindo a base da 

sociedade: a família, o que tem levado doutrinadores brasileiros e instituições da sociedade 

civil a discutirem acerca da sua legalização. 

Segundo relatos de Pereira e Sales (2008, p. 160), nos anos de 2006 e 2007, “diversos 

casos de abandono foram noticiados acerca de bebês jogados em latas de lixo, às margens de 

rio, ao longo de estrada, ferros velhos, banheiros públicos, em situações degradantes”. 

O parto anônimo é uma nomenclatura recente para uma prática originariamente 

realizada na Idade Média, conhecida por roda dos expostos ou roda dos enjeitados. A 

designação roda deu-se pelo fato de ser um artefato giratório de madeira no qual a criança era 

transferida para o interior das dependências das Santas Casas de Misericórdia, hospitais 

conventos. 

O instituto da roda foi resgatado por alguns países europeus na figura do parto 

anônimo. Embora tenha retomado a semelhança do anonimato e da entrega no lugar do 

abandono, passou a ser realizado em virtude de outros fundamentos e valores sociais?  

O presente estudo, pois, analisará a possibilidade ou não de implementação do 

instituto no Brasil, seja em forma legislativa ou pela execução de políticas públicas. Como 

substrato teórico, utilizar-ser-á o contexto de repersonalização por que tem caminhado o 

Direito de Família, que paulatinamente desprestigia a preocupação com os interesses de cunho 
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essencialmente patrimoniais, passando a valorizar a pessoa humana concreta, seus 

sentimentos e, acima de tudo, a sua dignidade. É nesse contexto de novos paradigmas da 

família atual e de repersonalização do Direito de Família que se estabelecem as bases para 

uma discussão acerca da afetividade nas questões de filiação e do instituto do Parto Anônimo. 

O instituto, no presente contexto social, seria alternativa ao abandono de recém-

nascidos, uma vez que já existe a criminalização da conduta tipificada como abandono? Seria 

suficiente para amenizar a celeuma ou, diante da não responsabilização da mulher, a situação 

social viria a se agravar, servindo de estímulo ao “descarte” irresponsável de bebês? A 

presente dissertação procurará, pois, apreciar se o parto em anonimato seria um instrumento 

para assegurar o direito à vida digna dos infantes abandonados.  

Sistematizando a abordagem do tema, divide-se o trabalho em cinco capítulos. 

Inicialmente, analisa-se o papel da mulher ao longo da História e as principais causas que a 

têm levado ao abandono de sua prole, bem como os aspectos históricos da Roda dos Expostos 

e sua correspondência com as características da sociedade tratada no Código Civil de 1916. É 

necessário compreender o papel da mulher ao longo dos anos, a fim de detectar o significado 

do abandono e, só então conhecendo as causas, passar à análise do instituto, suas 

características e conseqüências. 

Aprecia-se, em seguida, os princípios constitucionais que envolvem a matéria, com a 

abordagem dos princípios do melhor interesse da criança e especial atenção aos princípios da 

afetividade e da dignidade da pessoa humana. Reacende-se, então, a antiga discussão sobre 

sangüinidade versus afetividade nas relações de filiação.  

No terceiro capítulo, passa-se à abordagem do Parto Anônimo e o Direito Comparado, 

apreciando os projetos de lei brasileiros que intentam regulamentar o instituto e conhecendo 

como a prática é realizada em países como a França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. 

No capítulo quarto, abordam-se questões de planejamento familiar, aborto e saúde 

reprodutiva, avaliando-se se a liberdade de procriação feminina pode ser dissociada do mito 

do amor materno. 

Por fim e bastante relevante, parte-se ao enfrentamento das principais críticas tecidas 

ao instituto em comento, em especial a que o considera como desnecessário frente ao já 

existente instituto da adoção. Reflete-se se o parto anônimo viola o direito ao conhecimento 

das origens genéticas, bem como analisa-se a teoria tridimensional da condição humana e sua 

relação com o tema estudado.  

Destarte, a dissertação procura responder aos questionamentos que giram em torno da 

possível legalização do parto anônimo no Brasil, tratando das suas conseqüências jurídicas. 
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Em síntese, questiona-se se os genitores são livres para abdicar da maternidade e paternidade 

anonimamente; se a entrega anônima deve preponderar sobre o direito ao conhecimento das 

origens genéticas e se a legalização do instituto estimulará a prática do abandono. As 

considerações finais deixarão claro o posicionamento da autora sobre os questionamentos 

levantados, particularmente no que toca à constitucionalidade do instituto frente aos 

princípios da afetividade e dignidade humana. 
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CAPÍTULO 1: DA RODA DOS EXPOSTOS E O CONTEXTO DA 
SOCIEDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916: ASPECTOS HISTÓRICOS 
E SIGNIFICADO DO ABANDONO 

 

 

1.1 DA RODA DOS EXPOSTOS: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

O Parto Anônimo pode ser definido como o direito da mãe em permanecer 

desconhecida, sem qualquer imputação civil ou penal, na entrega da criança para adoção, 

podendo realizar todos os cuidados médicos antes, durante ou após o parto (FREITAS, 2008). 

Mas, muito embora possa ser assim identificado e configure uma prática realizada atualmente 

em alguns países, não se trata de um instituto recente, mas antigo, conhecido, no passado, 

como Roda dos Expostos. Uma análise, portanto, sobre o aspecto histórico da Roda dos 

Expostos torna-se necessária, a fim de se entender os fundamentos dos institutos em comento, 

que, embora de aspectos comuns, apresentam funções prestantes distintas, como se perceberá.  

Apreciando os aspectos históricos, constata-se que recém-nascidos e crianças sempre 

foram abandonados por seus genitores ao longo da História. Interessante observar que, 

embora os relatos históricos associem a origem do instituto à Idade Média, é possível 

observar a conexõ que também pode ser feita entre a mitologia grega e o abandono de filhos, 

embora sem ligação com as rodas dos expostos. Valdez (2004, p.11) comenta que: 
 

Na mitologia grega, os casos de crianças enjeitadas são inúmeros. Entre os 
mais conhecidos encontra-se a história de Édipo (que em grego significa 
“pés inchados”) que era filho de Jocasta e de Laio, rei de Tebas. Advertido 
pelo oráculo de Delfos de que um de seus filhos o mataria, Laio abandonou o 
menino no monte Citerão; porém, alguns pastores encontraram-no e 
batizaram-no Édipo por causa dos pés inchados. Outros como o deus da luz, 
Júpiter, os gêmeos Zeto e Anfion, o deus da água, Posêidon, a deusa Cibele, 
o poderoso Hércules, além de outros, foram também crianças abandonadas 
que, posteriormente, tornaram-se heróis, com um destino esplêndido. Na 
antiga Grécia, era consenso abandonar também as crianças que nasciam 
disformes. O poder do pai sobre os filhos era absoluto, ou seja, este poderia 
abandoná-los, matá-los ou vendê-los. A deformidade ou a pobreza 
justificava o abandono ou a morte da criança em um tempo em que o aborto 
e o infanticídio também faziam parte do quadro dessa sociedade e de outras 
da Antiguidade.  

 

Diante do abandono de crianças, em especial, na Idade Média, alguns países como 

Alemanha, Itália, Índia e Japão, aos poucos, vêm-se valendo da recente experiência do “Berço 
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de Moisés”, em alusão ao histórico instituto da Roda dos Expostos, na tentativa de evitar que 

bebês sejam mortos ou abandonados logo após o nascimento por seus pais biológicos.  

O nome da Roda, conforme relato histórico de Albuquerque (2010, p. 73), deu-se 

pelas suas características como era realizada a entrega: “um toque na campainha ou um badalar 

de sino era o sinal dado de que na “roda” havia uma criança e quem a colocou não queria ser 

identificada”. 

Em Roma (MARCÍLIO, 1998, p. 53), por intermédio do Papa Inocêncio III que, 

inconformado com as inúmeras mortes de recém-nascidos que eram jogados no rio Tibre e 

recolhidos constantemente por pescadores em suas redes pesqueiras, ordenou que se 

estabelecesse um “mecanismo onde crianças enjeitadas pudessem ser deixadas ao em vez de 

serem assassinadas”, surgiu a Roda dos Expostos ou dos Enjeitados. 

A forte carga religiosa presente na época, com crença no Purgatório, espalhou na 

comunidade cristã o dever de proteger crianças desvalidas, sob pena de receberem 

condenação. Destarte, entre os séculos XVII e XIX, a sociedade ocidental católica contou, 

como forma de assistência infantil, com a chamada Roda dos Expostos (TORRES, 2006, p. 

107). Era um local destinado a garantir a sobrevivência da criança enjeitada e preservar 

sigilosa a identidade da pessoa que abandonasse ou encontrasse abandonado um bebê.  

Visava, também, para aqueles que acreditavam, a garantir o sacramento do batismo 

aos recém-nascidos, protegendo-os da condenação ao purgatório e do aumento de casos de 

infanticídio nas cidades. Sobre esse medo da condenação, Torres (2006, p. 104) historia: 

O catolicismo lusitano era fundado na crença da danação das almas que 
faleciam sem receber o sacramento do batismo ou a assistência espiritual 
cristã (ficando no limbo, uma espécie de purgatório para crianças), portanto 
o abandono dos menores era fator de indignação para os católicos. A 
compreensão de alguns era de que os inocentes enjeitados que morriam sem 
receber o sacramento cristão não poderiam ser penalizados por erros e faltas 
cometidas pelos pais e que provocaram o seu abandono. 

A Roda, pois, trata-se de um sistema que precedeu ao Parto Anônimo, uma prática que 

existiu na Idade Média, quando se sofreu com a alta mortalidade dos enjeitados que estavam 

expostos às fortes epidemias. Tratava-se de um espaço giratório onde se colocava o bebê de 

um lado, girava-se para que se fosse retirado do outro lado, de forma secreta, sem que se visse 

quem depositou a criança, nem a pessoa que a retirou, após ter soado um sinal de alerta pelo 

som de uma campainha. A criança então seria encaminhada para um orfanato, ou seria 

entregue para adoção.  

Segundo Marcílio (1998, p. 35): 
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Tais rodas eram de forma cilíndrica e com uma divisória no meio, esse 
dispositivo era fixado no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro 
inferior da parte externa, o expositor colocava a criança que enjeitava, girava 
a Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante – ou 
Rodeira – que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se furtivamente 
do local, sem ser reconhecido. 

 

Esses artefatos foram bastante utilizados na França, onde existe uma longa tradição de 

abandono de recém-nascidos, para dar uma alternativa ao aborto, que é proibido pela Igreja 

Católica. Lá, as rodas dos expostos foram introduzidas por São Vicente de Paulo, padre 

francês, que, sensibilizado com a questão do abandono de crianças, promoveu uma ação 

revolucionária, um sistema de rodas, que recebia crianças que eram levadas, conforme se 

depreende do estudo de Iucksch (2009, passim), acerca do contexto social de acolhimento 

familiar na França: 
 
Na França, conhecemos a existência de instituições destinadas a acolher 
crianças abandonadas desde os séculos IV e V, sendo que no século XII, 
Idade Média, temos inúmeros relatos. Durante séculos a preocupação central 
era a organização e facilitação do acolhimento de crianças em risco de 
infanticídio ou de abandono e, nesse sentido, encontramos alguns textos 
desde o inicio do século XIV, nos quais o poder público já se preocupava 
com esse fenômeno. (..) Em meados do século XVII, a França passava por 
um período de grande miséria, como já conhecera inúmeras outras. São 
Vicente de Paulo, padre francês, sensibilizado pela questão das crianças, na 
maioria, « frutos do pecado », abandonadas, condenadas a morte, promoveu, 
uma ação revolucionária, criando toda uma formalização do acolhimento 
dessas crianças que se manteve, nas grandes linhas até os últimos anos. A 
organização proposta por ele era composta de dois pólos e de uma 
administração: O primeiro pólo, onde se acolhiam as crianças, teve vários 
nomes: « casa do parto », « hospício » e finalmente « hospital das crianças 
encontradas ». Ali ficava um grande numero de « nourrices », cujos critérios 
de recrutamento e remuneração, nunca foram facéis de definir ao longo das 
diferentes épocas. O modo de admissão mais comum das crianças era o 
sistema de « roda », uma espécie de cilindro que permitia as mães, parteiras 
ou qualquer outra pessoa que havia encontrado uma criança, de ali colocar o 
recém-nascido, sem que fosse vista e sua identidade revelada. Essa prática 
era bastante antiga e encontra-se registros do sistema de « roda » na Itália em 
787, onde alguns conventos a instalaram na entrada de suas casas. Na 
França, Napoleão organizou e generalizou o seu uso, no início do século 
XIX, impondo a instalação de « rodas » em todas as comarcas. O segundo 
pólo, na organização proposta por S. Vicente de Paulo, era constituído pelas 
« nourrices » que recebiam as crianças a partir desse primeiro lugar de 
acolhimento e que eram levadas pelas próprias mulheres, que vinham buscá-
las ou por pessoas que eram pagas para exercer essa função. 
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Já no Brasil, a primeira Roda surgiu na época da Colônia, quando o abandono de 

crianças era prática costumeira. A primeira Roda foi criada em Salvador, em 1726, com os 

recursos doados por um rico comerciante baiano, João de Mattos de Aguiar. A segunda foi 

instalada no Rio de Janeiro, em 1738, tendo por fundador Romão Duarte (TORRES, 2006, p. 

107). Venâncio (2007, p. 190), a respeito do abandono na época, relata: 

Os diferentes ritmos de crescimento do mundo colonial repercutiram 
fortemente na condição de vida das crianças. No campo, espaço das 
transformações lentas, o abandono raramente ocorria e vários enjeitados 
acabavam sendo adotados como filhos de criação ou agregados por famílias 
estruturadas; na cidade, o ritmo acelerado das transformações provocava 
desequilíbrios. Não havia casas para acolher todos os forasteiros, não havia 
mercado de trabalho livre suficientemente desenvolvido para absorver quem 
precisava sobreviver à custa do próprio suor. A cidade agregava os pobres e 
não sabia o que fazer com eles.  

 
Venâncio (2004, p. 46) relata, ainda, trecho do testamento do fundador da Casa de 

acolhimento do Rio de Janeiro, Romão Duarte, que expôs o motivo da criação da Roda 

naquela cidade, revelando o cunho religioso:  

Tendo em vista a lástima com que perecem algumas crianças enjeitadas 
nesta cidade, porque umas andam de porta em porta, aos boléus, até que 
morrem, e outras se acham mortas pelas calçadas, e praias, por não haver 
quem as recolha [concorro] com uma esmola e doação para a criação, 
alimento, e remédio desses inocentes, por atender que será do divino agrado 
esse sufrágio e benefício por sua alma. 

A Roda dos Expostos foi criada, pois, para assegurar o anonimato da expositora, que, 

muitas vezes, sem outro caminho para seguir, avistava a roda como uma alternativa para 

livrar-se de uma grande pressão social e ter a esperança de que seu filho se desenvolvesse 

em condições mais propícias, o que geralmente não acontecia. Surgiu na tentativa de acabar 

com o infanticídio e abortos que vinham acarretando indignação a uma grande parcela da 

população (MARCÍLIO, 1998, p.47). Surgiu sob o cunho religioso, mas, depois, foi bastante 

relevante pelo caráter social que adquiriu na acolhida de crianças abandonadas. Sobre o 

número de crianças entregues à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Torres (2006, 

p. 105) constata: 

A motivação inicial de caráter religioso, na densa formação espiritual 
católica que caracterizou a sociedade luso-brasileira, transcendeu a salvação 
das almas e obteve grande repercussão na atitude social perante o menor e o 
abandono. Somente os estabelecimentos da Santa Casa do Rio de Janeiro 
receberam mais de cinqüenta mil crianças enjeitadas entre os séculos XVIII 
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e XIX, o que assinala a dimensão do problema. Em alguns centros urbanos, 
no século XVIII, até 25% dos bebês eram abandonados e cerca de 70-80% 
faleciam antes de completar sete anos. 

 

Danneman (2006), por sua vez, conta que, em 1726, a cidade de Salvador, na Bahia, 

apresentava em torno de 30.000 habitantes, sendo um sério problema, na época, o abandono 

de crianças. Os corpos de recém-nascidos eram encontrados nas cidades e deteriorados por 

porcos e cães. A situação chegou a um ponto tão crítico que o vice-rei da época, Vasco 

Fernandes de Meneses, Conde de Sabugosa, entregou à Santa Casa a tarefa de criar uma Roda 

para receber bebês rejeitados, o que foi feito em 1734, com a criação da Roda do Asilo do 

Santo Nome de Jesus. E continua o autor: 

 
Consistia ela em uma espécie de armário cilíndrico com um de seus lados 
abertos, girando em torno de um eixo vertical. As mães e pais colocavam a 
criança neste receptáculo, faziam-no rodar, e depois puxavam uma cordinha 
com uma sineta, para avisar a vigilante da instituição que um bebê acabava 
de ser abandonado. Então, enquanto do outro lado alguém da instituição 
beneficente recolhia a pequena criatura, a pessoa que a levara até ali deixava 
o local furtivamente, sem ser identificada. A partir de 1862 a Roda foi 
transferida para a instituição erguida no Campo da Pólvora, na mesma 
cidade, com a finalidade de abrigar menores carentes. Foi assim que surgiu o 
Internato Nossa Senhora da Misericórdia, conhecido atualmente como 
Pupileira. Nesse lugar, ela permaneceu até 1935. O Arquivo Histórico da 
Santa Casa de Misericórdia mantém guardados cerca de trinta e cinco 
volumes manuscritos com os registros das crianças deixadas na Roda. Além 
de informações sobre o dia e horário em que a criança foi recolhida, e suas 
condições de saúde, estes valiosos livros reproduzem também cartas e 
bilhetes das mães, que normalmente acompanhavam os recém-nascidos 
abandonados. Entre instruções e informações relativas ao batismo da criança, 
a descrição dos seus objetos pessoais e promessas de volta para buscá-la, 
encontram-se comoventes depoimentos de mulheres oprimidas numa época 
em que uma mãe solteira era motivo de desonra para a família. Como no 
exemplo a seguir, publicado no site da entidade. 

 

Embora o arquivo histórico da Santa Casa de Misericórdia mantenha dados sobre as 

crianças deixadas na Roda, as fontes sobre o abandono do período colonial são escassas, mas 

a codificação do quantitativo de registros de batismo da Igreja Católica, que, na época, era um 

importante mecanismo de colonização, pode auxiliar no volume de crianças rejeitadas, já que 

o batismo constituía um rito de socialização da criança. Na época, a Igreja Católica repudiava 

a entrega do filho, conforme ensinamentos de Valdez (2004, p. 108): 

 
A importância do significado do batismo para a época justifica a busca 
dessas fontes na investigação sobre o abandono. O direito de ser batizado era 
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estendido a todas as crianças, sem distinção, até mesmo, as legítimas, filhas 
de relações chamadas ilícitas (ou não abençoadas pela Igreja Católica). 

 

Os filhos não advindos do matrimônio eram considerados filhos advindos das relações 

ilícitas porque a família brasileira, durante a época da Colônia, do Império e até da República 

estava sacramentada na relação matrimonial, sendo regida pelo chefe familiar, com uma 

moral comportamental muito forte, em especial, no que concerne à moral feminina. A entrega 

das crianças rejeitadas, portanto, acontecia, em geral, devido a questões morais, pois eram 

filhos frutos de relações espúrias, “a história do abandono de crianças é a história da dor 

feminina”, conforme ressalta Venâncio (2007, p. 189). 

Nos seus estudos, Venâncio (1999, p. 14), ao analisar as famílias de crianças de 

camadas populares nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador, nos séculos XVIII e XIX, 

mostra que essas famílias não viam o recurso à assistência como forma de desamor pela 

criança, mas como forma de amparo, de proteger do infanticídio. Inclusive a culpa sentida 

pelos pais era grande, tendo o autor analisado os bilhetes deixados pelos pais que entregavam 

seus filhos: 

 
Nos bilhetinhos, os familiares das crianças expunham os motivos que os 
levaram a procurar o hospital; neles, o abandono é apresentado como um 
paradoxal gesto de amor, uma maneira de proteger o menino ou a menina 
que corria risco de vida.[...] Os escritos guardam as angústias e os 
sofrimentos dos corações daqueles que eram obrigados a recorrer à casa da 
Roda.[...] Talvez os melhores exemplos do abandono como uma forma de 
amor sejam os de escravas que enjeitavam o próprio filho, na esperança de 
que ele fosse considerado livre.  

 

A prática, no entanto, entrou em desuso, por volta do século XIX (ALMEIDA, 2008, 

p. 27), pois, apesar de receber os expostos, as rodas não lhes oferecia condições de vida digna, 

acabando por serem desativadas no final do século XIX, conforme relato de Valdez (2004, p. 

114): “mesmo comprovando a ineficácia da roda – na Europa foram desativadas no final do 

século XIX –, o Brasil manteve-as até a metade do século XX, tendo sido a última desativada 

na década de 1950, em São Paulo”. Venâncio (2007, p. 197), ao apontar os impasses que 

levaram ao fim das Rodas, expõe: 

 
na residência dos criadores, o exposto, além de ser muitas vezes submetido à 
amamentação artificial, nem sempre recebia os mimos e atenções 
necessárias. Muitas amas impacientavam-se com a criança, misturando 
aguardente ao leite para acalmá-la mais rapidamente, prática de tal maneira 
difundida que levou à elaboração de uma lei prevendo trinta dias de prisão 
para quem assim procedesse. [...] Os índices de mortalidade dos expostos 
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eram assustadores e os médicos e administradores não se cansavam de 
apontar as mulheres como principais responsáveis. O médico português 
Manoel Abreu Rozado afirmou em seu parecer à Casa da Roda de Lisboa, 
em 1787, que os falecimentos das crianças decorriam de serem filhos “de 
péssimas mães, gerados de humores podres, corruptos e de má índole. 

 

Hoje, no entanto, embora a prática seja parecida, a função prestante é distinta da época 

passada, e a “nomenclatura adquirida é a de Parto Anônimo: ao invés dos cilindros de 

madeira, o bebê é colocado num berço através de uma janela que impede a identificação de 

uma pessoa que o colocou ali” (BUCHALLA, 2007, p. 73).  

As iniciativas de implementação do Parto Anônimo se dão, geralmente, para diminuir 

o alto índice de abortos ou homicídios infantis causados por mães (e pais) que não querem se 

vincular ao infante, haja vista o compulsório registro que há nos procedimentos normais de 

adoção. Para tanto, esse tipo de assistência de atendimento à criança abandonada, a qual não 

respondeu plenamente às expectativas esperadas no passado, surge novamente através do 

parto anônimo, mas agora com outro foco de atuação, entretanto, com melhores condições 

políticas e econômicas para sua organização e desenvolvimento. Uma maior comparação 

entre os motivos do abandono na época das rodas e no contexto do parto anônimo será feita 

no ponto que segue, posto que as causas relacionam-se muito com o papel social da mulher ao 

longo dos anos. 

 

1.2 DA CONDIÇÃO DA MULHER AO LONGO DOS ANOS: O SIGNIFICADO DO 
ABANDONO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

 

Tendo visto os aspectos históricos da Roda dos Expostos, convém situá-la no contexto 

da sociedade da legislação civil de 1916, a fim de se perquirir acerca dos possíveis motivos 

que têm levado a mulher a abandonar sua prole. Mister se faz estudar o perfil da mulher, na 

História, em diferentes épocas, a fim de se chegar à sociedade sob a égide do anterior Código 

Civil. 

Fazendo um grande retorno histórico-temporal, no período neolítico (entre 8.000 e 

4.000 anos atrás), começaram a ser definidos os papéis sociais para os homens e para as 

mulheres. Bessa (2007, passim) bem apresenta as características desse período que desemboca 

no modelo patriarcal: 

 

Assim, desde que o homem começou a produzir seus alimentos, nas 
sociedades agrícolas do período neolítico (entre 8.000 a 4.000 anos atrás), 
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começaram a definir papéis para os homens e para as mulheres. Nas 
sociedades agrícolas já havia a divisão sexual do trabalho, marcada desde 
sempre pela capacidade reprodutora da mulher, o fato de gerar o filho e 
de amamentá-lo. O aprendizado da atividade de cuidar foi sendo 
desenvolvido como uma tarefa da mulher, embora ela também participasse 
do trabalho do cultivo e da criação de animais. Surgem as sociedade 
humanas, divididas em clãs, em tribos e aldeias. Na fase pré-capitalista o 
modelo de família era multigeracional e todos trabalhavam numa mesma 
unidade econômica de produção. O mundo do trabalho e o mundo doméstico 
eram coincidentes. A função de reprodutora da espécie, que cabe à 
mulher, favoreceu a sua subordinação ao homem. A mulher foi sendo 
considerada mais frágil e incapaz para assumir a direção e chefia do 
grupo familiar. O homem, associado à idéia de autoridade devido a sua 
força física e poder de mando, assumiu o poder dentro da sociedade. Assim, 
surgiram as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe 
de família. (Destaque nosso) 

 

Como se percebe, já, nessa época, existia uma valorização da capacidade reprodutora 

da mulher, pois, biologicamente, a ela cabe a função de gerar e amamentar a criança, 

deixando com o homem papéis como a gerência da família. 

No aspecto histórico, às mulheres cabia um papel acessório, de preocupação com os 

afazeres domésticos, de costura, religião e cuidados com o marido e filhos, posição que não 

mudava muito com o matrimônio, já que, a partir do matrimônio, as mulheres saiam da 

guarda dos pais e passavam a adotar os costumes do marido, ficando subjugadas à sua 

autoridade. Além de enfrentar a submissão, a mulher enfrentava também o adestramento de 

sua sexualidade. “O adestramento da sexualidade, como parece claro, pressupunha o desvio 

dos sentidos pelo respeito ao pai, depois ao marido, além de uma educação dirigida 

exclusivamente para os afazeres domésticos” (ARAÚJO, 2007, p. 49-50).  

Assim, a sexualidade da mulher foi sendo cada vez mais submetida aos interesses do 

homem, tanto no repasse dos bens materiais, através da herança, como na reprodução da sua 

linhagem. A mulher passou a ser do homem, como forma dele perpetuar-se através da 

descendência. (BESSA, 1998). Na época colonial, a sexualidade feminina era controlada, “a 

mulher podia ser mãe, irmã, filha, religiosa, mas, de modo algum, amante” (ARAÚJO, 2007, 

p. 73). 

No Brasil, a família que imperava no século XVI seguia o modelo patriarcal, segundo 

o qual o pai era considerado o chefe da família, e a mulher e os filhos deviam-lhe obediência. 

Dependendo da classe social que se ocupava, a mulher poderia assumir diferentes papéis, 

quanto à administração do lar ou quanto à maternidade. Araújo (2008, passim), num estudo 

sobre o papel da maternidade na Colônia, assim analisa: 
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Diferentemente das mulheres de elite, na maioria das vezes, correspondentes 
ao estereótipo de mulher submissa e mãe dedicada (seguindo as normas de 
conduta difundidas pela Igreja e pela legalização do Estado), descrito 
anteriormente, as mulheres mais pobres, pertencentes às camadas populares, 
por outro lado, não correspondiam em sua grande maioria ao tipo de família 
que estudos e pesquisas encontram como tipologia. 

 

Nessa época, a existência de mães solteiras, vítimas de exploração sexual doméstica, 

era muito comum, o matrimônio era sinônimo de segurança e proteção, e a Igreja, que tinha 

forte influência sobre a sociedade, discriminava as formas de convívio não decorrentes do 

casamento, as relações concubinárias. De acordo com relato de Araújo (2008, passim), “uma 

ocorrência comum, em meio às relações concubinárias, era a incorporação pela família de 

filhos ilegítimos, que conviviam com os filhos legítimos, debaixo do mesmo teto.” 

Silva (1988, passim), analisando o perfil do abandono no período colonial, evidencia, 

como causa, a pressão social enfrentada pela mulher e relata que, embora as mulheres brancas 

sofressem mais com a pressão social, havia um edital na cidade de Recife revelando que as 

negras também abandonavam seus filhos:  

 
durante todo o período colonial, o abandono de recém-nascidos no Brasil 
tinha mais a ver com a honra das mães solteiras do que com as dificuldades 
enfrentadas por um casal pobre para criar os filhos, como ocorria no Reino. 
Pelos estudos até agora feitos é possível afirmar que a maioria dos expostos 
era de raça branca, pois as mães de cor não sofriam as mesmas pressões 
sociais em relação à honra a que estavam sujeitas as brancas. 
(...) por lei, qualquer criança exposta de cor era considerada livre. E o faziam 
apesar de toda a vigilância de seus senhores, que, tão logo, as viam grávidas, 
as mandavam vigiar de perto para não perderem o valor das crias. O edital 
afirma que as escravas pretas e pardas, na certeza de que seus filhos vão a 
ser libertos, fogem no tempo da gravidez, e os fazem recolher na casa dos 
expostos em prejuízo dos seus senhores 

 

A maternidade irregular era imensa, deixando as mulheres vítimas da necessidade de 

encontrar estabilidade e proteção para cuidar de seus filhos. Aquelas que não conseguiam um 

casamento estavam fadadas à extrema pobreza, levando à opção do abandono ou infanticídio, 

situação que se agravava quando ocorria nos centros urbanos, pois, no campo, os filhos 

rejeitados acabavam sendo adotados como “filhos de criação”, enquanto, nas cidades, em 

virtude do grau mais acelerado de desenvolvimento, já não existia espaço para acolher o 

crescente número de rejeitados.  

A raiz do abandono era diversificada, portanto. Mas, naquela época, o abandono era o 

retrato da entrega, já que a maioria das mulheres “dava” as crianças como forma de garantir 
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que elas teriam uma vida em melhores condições de sustento e educação. Venâncio (2007, p. 

193) constata: 

 
Na verdade, a origem dos enjeitados variava de caso a caso, como também a 
forma de se abandonar crianças guardava especificidades próprias. Na 
maioria das vezes, evitava-se deixar o bebê em calçadas e ruas. Mães, 
familiares ou simplesmente intermediários portadores de casa de expostos 
procuravam protegê-los dos perigos das ruas, da chuva e do frio da noite; 
evitavam, por assim dizer, o abandono selvagem. Muitos depositavam a 
criança na soleira da porta, fazendo barulho para chamar a atenção dos 
moradores e fugindo, em seguida, para os arrabaldes, onde se escondiam até 
terem certeza de que a criança fora bem acolhida. Outro método consistia em 
fazer das parteiras cúmplices, encarregando-as de levar o bebê a uma família 
interessada em recebê-lo. 

 

Paralelo à entrega a parteiras e a casa de famílias que acolhiam as crianças, com o 

aumento do número de enjeitados e abandonados, havia a entrega às Santas Casas, que 

intensificavam o trabalho de acolhimento, por meio das Rodas dos Expostos. A Roda, como 

visto no ponto anterior, buscava proteger a identidade da pessoa que entregava a criança, a 

fim de preservar-lhe a vida, conforme se depreende dos ensinamentos de Del Priore (2007, p. 

194): 
 
A Roda tinha por finalidade precípua não constranger pessoa alguma, nem 
quem levava a criança tampouco quem a recolhia. A sociedade acobertava o 
abandono, principalmente quando ele não adquiria feições selvagens, 
colocando em risco a vida do bebê. A ausência de processos, inquéritos, 
devassas e investigações detalhadas implica, muitas vezes, a multiplicação 
de enigmáticos silêncios. Por mais que estudemos o fenômeno, restará 
sempre uma aura de mistério envolvendo os protagonistas e as vítimas do 
abandono. 

 

Se, por um lado, a desonra na sociedade era uma causa da entrega dos filhos às Santas 

Casas, não era a única causa apontada no período colonial; também era motivo o aspecto 

econômico, posto que, devido à escravidão e à miséria exacerbante, a única forma de garantir 

sobrevivência às crianças fosse a entrega a parentes conhecidos ou nas casas de acolhimento, 

conforme pode se depreender da pesquisa de Araújo (2008, passim): 
 
 
No dia a dia, a realidade era outra e não se via no abandono uma prova de 
falta de amor, mas sim era tido como um verdadeiro gesto de proteção e 
ternura, frente às enormes dificuldades materiais da mãe, que, de forma 
alguma, poderia garantir um futuro promissor ao filho. 
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Outra razão para o abandono seria proteger as crianças das severas insalubridades do 

meio urbano, presença de subnutrição e alastramento de doenças variadas, o que fazia 

aumentar as taxas de mortalidade; a solução residia na entrega das crianças às Rodas dos 

Expostos. “Como visto, o instituto da roda dos expostos foi criado como mecanismo 

atenuante do número, cada vez mais crescente, de crianças que apareciam mortas ou em 

condições de abandono inadequadas à sobrevivência” (ALBUQUERQUE, 2010, p. 75). 

Acerca dos principais fatores, Venâncio (2004, p. 44) destaca: 

 
Os fatores que levavam ao abandono poderiam estar ligados à morte 
repentina dos pais, não existindo orfanatos para recém-nascidos no Brasil 
colonial. Outro fator era a grande mortalidade de mães no parto, as quais 
recebiam até a extrema-unção antes de darem à luz. A questão moral era 
um fator crucial, pois “quando uma mulher branca e solteira ficava grávida, 
tanto ela quanto o filho podiam ser mortos pelos pais ou irmãos. Nessas 
circunstâncias, a gravidez e o parto clandestinos, seguidos do abandono 
da criança, era uma alternativa à dura condenação da moral patriarcal. 
Já o fator econômico poderia levar ao abandono, tanto nos casos de órfãos 
como de filhos legítimos com pais vivos.Para uma família estruturada, mas 
de poucos recursos, o nascimento de uma criança com problemas físicos ou 
mentais significava perigo à sobrevivência econômica”com índices de 30% a 
60% de bastardia entre os livres e de 50% a 100% entre os escravos. Nos 
dois primeiros séculos da colonização, a regra era o envio das crianças órfãs, 
bastardas e carentes para famílias com mais recursos para sua sobrevivência 
e criação. (Destaque nosso) 

 

No entanto, as Santas Casas, sem assistência material e sem condições sanitárias 

adequadas para receber o crescente número de enjeitados, começaram a fechar, devido ao 

aumento expressivo de morte em massa de crianças lá entregues. Ao mesmo tempo, mudanças 

políticas anunciavam mudanças também na posição da mulher na sociedade. 

No final do século XVIII, o Estado Francês começou a perceber que a criança, até 

então considerada como um peso para a família, poderia ser lucrativa para o Estado, servindo 

de fonte de riqueza, como força de trabalho ativa no campo ou mão de obra no Exército, em 

tempos de guerra. Essa visão iniciou uma valorização da maternidade e da saúde das crianças 

da época, o que serviu para reduzir as taxas de mortalidade infantil daquele período 

(MARQUES 2009, p. 7). A mulher “boa mãe” passava a ser considerada uma “boa mulher”. 

Nas palavras de Marques (2009, p.7): 

 
Os médicos logo aderiram a esse discurso no sentido de priorizar a saúde da 
criança, reduzindo a mortalidade infantil e conscientizando as mães 
francesas da importância do aleitamento materno. Os homens abraçaram, 
também, esse mode de pensar, pois, no final do século XVIII, começaram a 
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surgir alguns movimentos feministas, que seriam abafados, à medida que a 
valorização feminina tivesse como ponto de referência o fato da mulher ser 
uma boa mãe, amamentando seu filho, cuidando do lar, vivendo em prol da 
família. 

 

No Direito brasileiro, o Código Civil de 1916 recebeu forte influência do poder 

patriarcal, pois regulava a família com base em um modelo autoritário e patrimonialista, 

inclusive, “dos 290 artigos da parte destinada ao direito de família, 151 tratavam de relações 

patrimoniais e 139 de relações pessoais” (LÔBO, 2008, p. 8). A família deveria ser 

constituída unicamente pelo matrimônio, numa visão de família discriminatória, que impedia 

a sua dissolução e trazia discriminação quanto às pessoas unidas sem casamento e aos filhos 

dessa relação. As referências feitas aos vínculos extra-matrimoniais e aos filhos ilegítimos 

eram punitivas, o que impunha um rígido comportamento de conduta à mulher, conforme 

relata Albuquerque (2010, p. 75): 

 
O contexto social impunha um rígido comportamento de conduta à mulher e 
sua inobservância gerava uma enorme pressão social, gestar um filho na 
condição de mãe solteira já seria uma desonra e mais grave ainda se fosse 
fruto de uma relação extra-matrimonial. Fatos que tornavam a mulher 
indigna da convivência familiar e alvo de discriminação e vergonha no meio 
social. 

 

Essa discriminação à mulher começa a ser amenizada no início do século XX, quando 

ela começou a ganhar espaço na indústria têxtil, sendo sua mão-de-obra largamente utilizada. 

Enquanto as mulheres das classes sociais menos abastecidas financeiramente eram 

domésticas, passadeiras, lavadeiras, costureiras, as mulheres de classe média dedicavam-se às 

atividades de enfermagem, medicina ou magistério. Com a conquista do espaço feminino no 

meio profissional, as bases do patriarcalismo já passavam a não ser tão fortes. 

Esse breve histórico do papel feminino torna-se relevante para que se investigue 

acerca da condição da mulher ao longo dos anos em seu papel de mãe e mulher, a fim de que 

se possa cogitar sobre as possíveis causas que têm levado a mulher ao abandono. 

Antigamente, a mulher abandonava por questões morais e econômicas, na maioria dos casos.  

Diante desse quadro, quais seriam as reais causas do abandono no contexto do Código 

Civil de 1916? Primeiramente, pode-se falar em questões morais, os filhos ilegítimos eram 

rechaçados pela comunidade. A esse respeito, Albuquerque (2010, p. 75) ratifica que a 

desonra enfrentada pelas mulheres tidas como indignas acabava repercutindo na negação da 

maternidade, a fim de preservar a “paz doméstica”, o que levava-as a optar pela Roda dos 

Expostos como alternativa no lugar do abandono. Senão vejamos: 
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O ônus era muito alto para a criança, pois a esta seria impingida a mácula da 
quebra da suposta estrutura familiar, aliado ao fato de sobre ela recair o 
signo da ilegitimidade ou bastardia da filiação, já que prevalecia na lei civil 
o estatuto da desigualdade. Mais adequado à moral social e à manutenção da 
paz domestica seria imputar àquela mulher a negação do direito à 
maternidade, ou o sofrimento da privação do amor materno. Para remediar 
tal escândalo e salvaguardar a honra, as mulheres valiam-se da “roda”, ou 
seja, esta acabava desempenhando uma função prestante à realidade social e 
à opção legislativa da época.  

 

Venâncio (2007, p. 198), indagando acerca dos reais motivos que levariam as mães a 

abandonarem seus filhos nos séculos passados, ratifica, como causa, dentre outras, a questão 

moral: 
 
Quais motivos levariam mães a abandonarem seus filhos? Em que medida é 
possível conhecer um pouco da sensibilidade feminina nos séculos passados 
através da história do abandono de crianças?[...] Uma interpretação bastante 
conhecida consistem em atribuir o abandono à dupla moral comum às 
famílias brasileiras. Entre a população branca, o comportamento austero era 
regra imposta e fiscalizada. A mulher branca que assumisse o filho ilegítimo 
ficava sujeita à condenação moral. (...) A instalação da Roda procurava 
evitar os crimes morais. A instituição protegia as brancas solteiras dos 
escândalos, ao mesmo tempo, que oferecia alternativa ao cruel infanticídio.  

 

É inegável que o quadro histórico mudou, a realidade se transformou, mas será que as 

causas de abandono permanecem as mesmas? Embora hoje não haja a mesma pressão social 

de repúdio a mulheres que engravidam fora do casamento e este não seja a única forma de 

constituir família, a sociedade permanece rotulando e reforçando a imagem da “mãe-mulher” 

que deve gerar filhos e proporcionar-lhes amor. 

No contexto do Código Civil de 1916, o abandono existia para proteger as crianças e 

mulheres de desonra moral, por necessidade econômica ou, até mesmo, por falta de amor e 

rejeição. No entanto, o quadro de discriminação à mulher foi-se modificando com a afirmação 

do movimento feminista, com as conquistas das mulheres e, em especial, com o advento da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a qual assegurou a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e instituiu a família democrática, diminuindo fortemente as 

pressões sociais sofridas pelas mulheres, o que foi realmente modificado em 1988, quando a 

Constituição Federal trouxe valores sociais novos, fincados na carga axiológica 

compromissada com a dignidade humana.  

Com essas transformações, pode dizer que, contemporaneamente, a realidade é a 

mesma? Vive-se numa realidade onde o divórcio é permitido, as uniões fora do casamento 
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ainda continuam sendo rechaçadas pela sociedade, a união estável consolida-se, cada vez 

mais, como forma de constituição de família e as uniões homoafetivas têm conquistado seu 

espaço. Houve avanços, sem dúvidas, os quais fazem diferencial quanto à realidade passada. 

No entanto, apesar dos avanços, hoje, a mulher vive realidades diferentes, dependendo 

da região, do país, do grau de instrução ou da situação econômica que enfrente. Se, antes, sua 

maior preocupação era com a maternidade, hoje a mulher tem conquistado espaço profissional 

e pessoal, direitos políticos, independência econômica.  

Rago (2004, p. 31) revela: 

 
Ser mulher, até o final dos anos 1960, significava identificar-se com a 
maternidade e a esfera privada do lar, sonhar com um “bom partido” para 
uma casamento indissolúvel e afeiçoar-se a atividades leves e delicadas, que 
exigissem pouco esforço físico e mental. 

 

Mas, se, por um lado, a mulher tem conquistado espaços antes só ocupados por 

homens, tais conquistas ainda abarcam um número pouco expressivo de mulheres, pois a 

maioria ainda não tem acesso aos meios educacionais e vive à dependência econômica do 

marido.  

Marques (2009, p. 10) analisa essa disparidade: 
 

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho fez aumentar a 
sua contribuição nos rendimentos familiares, com o intuito de superar a linha 
da pobreza ou melhorar as condições de vida da família. Considerou-se, 
mais, que, como foi dito anteriormente, no Brasil, existe uma disparidade 
social muito grande, a maioria da população não tem acesso à educação, a 
curso superior, a computador e a internet. 

 

Dizer não à maternidade hoje ainda é um fato difícil para as mulheres, que continuam 

sendo rejeitadas quando se opõem a uma gravidez indesejada. Tanto que o aborto continua 

sendo criminalizado em alguns casos. Dias (2007, passim), analisando a questão do aborto no 

Brasil, embora esse não seja o foco de nosso estudo, ratifica que a gravidez ainda continua 

tendo uma carga moral forte entre as mulheres:  

 
Porém, independente do conteúdo punitivo de natureza penal a 
criminalização do aborto não tem caráter repressivo, porque nem toda 
gravidez decorre de uma opção livre. Basta ver os surpreendentes índices da 
violência doméstica e da violência sexual. Para quem vive sob o domínio do 
medo, não há qualquer possibilidade de fazer a sua vontade prevalecer. Por 
isso as mulheres conciliam fé, moral e ética com a decisão de abortar. 
Imposições outras limitam a liberdade feminina. A situação de submissão 
que o modelo patriarcal da família ainda impõe à mulher não lhe 
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permite negar-se ao contato sexual. Persiste ainda a infundada crença de 
que o chamado débito conjugal faz parte dos deveres do casamento. A 
vedação de origem religiosa ao uso de métodos contraceptivos submete a 
mulher à prática sexual sem que possa exigir o uso da popular camisinha. 
Diante de todas essas restrições, imperativo é reconhecer que a gravidez não 
é uma escolha, havendo a necessidade de admitir-se sua interrupção. 
(Destaque nosso). 

 

A pressão moral sobre o estigma da mulher associada à figura da mãe ainda é forte em 

nossa sociedade. Precisa-se ouvir mais as mulheres sobre suas necessidades e seus desejos, 

sobre suas vivências de abandono pessoal, da rejeição por não quererem seus filhos, da culpa 

pelo abandono ou do alívio pela entrega.  

Nem todas as mulheres desejam ser mães. Badinter (1985, p. 255) objeta o “caráter 

inato do sentimento materno e o fato que seja partilhado por todas as mulheres”. O discurso 

da “mulher-mãe” pode ser capaz de causar estragos à vida de seus filhos, caso a mulher 

resolva permanecer obrigada num papel de mãe que não traz felicidade nem a si nem à 

criança. A autora bem faz essa constatação, ao analisar o impacto que o papel da mãe ideal 

causou a muitas mulheres do século XIX: 

 
Por outro lado, os discursos tão peremptórios e autoritários pronunciados 
sobre a condição materna criaram em outras mulheres uma espécie de mal 
estar inconsciente. A pressão ideológica foi tal que elas se sentiram 
obrigadas a ser mães sem desejá-lo ser realmente. Assim viveram sua 
maternidade sob o signo da culpa e da frustração. Talvez tenham feito o 
máximo esforço para imitar a boa mãe, mas, não encontrando nisso a própria 
satisfação, estragaram sua vida e a de seus filhos. Aí está, provavelmente, a 
origem comum da infelicidade e, mais tarde, da neurose, de muitas crianças 
e de suas mães. 

 

A discriminação às mulheres que abandonam seus filhos é inegável. Não se pode 

deixar de ressaltar que o abandono não se confunde com a entrega, a partir do momento que 

se considera que a dimensão de ambos difere quanto à preservação da dignidade do filho. 

Enquanto, no abandono, a mulher não revela certa preocupação com a integridade física e 

psíquica da criança; na entrega, ela não “fica” com a criança por diversos motivos, mas a 

preocupação com a proteção da criança é presente e geralmente vem acompanhada de um 

sentimento de culpa ou remorso. Albuquerque (2010, p. 81) ratifica a diferença existente, ao 

salientar que “tanto a entrega como o abandono propriamente dito são espécies do gênero 

abandono, mas cada qual apresenta dimensões distintas e reflexos no tocante à integridade 

psíquica do filho”. Motta (2007, p. 251), por sua vez, explica essa diferenciação 
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O conceito de abandono, por sua vez, vem normalmente acoplado ao de 
adoção e é comumente compreendido como enjeitar, não aceitar, recusar, 
desprezar, repudiar, repelir. Com a assunção desse princípio nos esquecemos 
de que muitas entregas são protetivas da criança e algumas se configuram 
em verdadeiro ato de amor da mãe pela criança. Temos que as próprias 
mulheres, criadas nessa mesma cultura, não conseguem se “autoriza” a 
afazer a entrega de seu filho livres de culpa ou remorso. Para muitas, o temor 
do castigo, advindo do companheiro, da família, da sociedade, de um modo 
geral, é mais forte que o seu receio de deixar seu filho num banco de praça. 
Para outras, com condições psicológicas já precárias, livrar-se do filho 
anônima e rapidamente é a única alternativa possível. 

 

Portanto, diante dessas realidades e do papel da mulher ao longo da História, é 

possível traçar um quadro do abandono do passado e do presente. No passado, as mulheres, 

sem liberdade conquistada e sob a custódia da figura do pai ou do marido, com pouca 

educação sexual, abandonavam por pressão moral e social, por questões econômicas e até por 

controle de natalidade. Hoje, a independência financeira feminina está em ascensão, a 

liberdade é conquistada a cada dia, e a lei de planejamento familiar está em vigor, no entanto, 

os números de abandono crescem, juntamente aos de aborto e infanticídio.  

Embora a questão do aborto seja tratada no capítulo 4, referente ao planejamento 

familiar, é de se constatar aqui que, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Aborto1 

(PNA), apresentada em maio de 2010, revelou-se que 1 em cada 7 mulheres de até 40 anos já 

realizou aborto; se consideradas apenas as mulheres de 35 a 49 anos, esta relação cai para 1 

em cada 5 mulheres. Esta pesquisa foi conduzida por pesquisadores da Universidade de 

Brasília e pelo instituto de pesquisa Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero 

e abriu a pauta da mídia brasileira na divulgação de mais dados sobre outras pesquisas e 

estudos nacionais sobre o tema. No dia 1º de julho, o Ipas participou do Seminário Direitos 

Reprodutivos e Experiências junto ao Ministério Público, organizado pela Cunhã Coletivo 

Feminista, na ocasião em que foi feito o lançamento do dossiê "Impactos da ilegalidade do 

abortamento na saúde das mulheres e nos serviços de saúde da Paraíba". Já no dia 28 de 

junho, na Universidade de Brasília, foram apresentados os resultados de estudos realizados 

em 5 estados brasileiros: mulheres negras morrem muito mais em consequência de abortos 

inseguros, quando analisada a variável raça/cor;  mulheres que tiveram complicações por 

aborto estão entre as pacientes mais negligenciadas quanto aos cuidados de promoção da 

saúde reprodutiva e não são encaminhadas a serviços e profissionais capacitados; há 

predominância de mulheres jovens, entre 20 e 29 anos, nos diagnósticos de aborto espontâneo 

e aborto por razões médicas; nos cinco estados, a intervenção mais utilizada para assistir 
                                             
1 Dados disponíveis em: http://www.abrasco.org.br/cienciaesaudecoletiva/artigos/artigo_int.php?id_artigo=5593. 
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mulheres que abortaram é a Curetagem Pós-aborto (CPA), procedimento mais caro e que 

oferece riscos que estão relacionados à perfuração uterina e maior tempo de permanência nos 

hospitais para reverter infecções com antibióticos; na contramão da indicação do Ministério 

da Saúde de  utilizar a Aspiração Manual Intra-uterina (AMIU). Em Salvador (BA) e 

Petrolina (PE), o aborto inseguro foi a primeira causa de morte materna (UNE, 2010). 

A mulher, com a conquista financeira, não tem conquistado também educação em 

termos de saúde reprodutiva? Como se verá em ponto próprio, a educação sexual ainda não 

está ao alcance da maioria das mulheres, que enfrentam, na prática, falta de acesso eficaz a 

meios contraceptivos, falta de empregos dignos e violência doméstica cada vez mais 

acentuada nos lares. Assim a realidade do abandono é outra, mas os fins são similares: 

garantir a oportunidade de vida digna às crianças. E as causas, apesar dos avanços, não se 

modificaram muito. 

Ao realizar uma interessante “síntese cronológica” do abandono, em quatro séculos de 

história de abandono de crianças no Brasil, Venâncio (2004, p. 46) constata que, apesar da 

chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda é mantida a “perversa estrutura 

institucional herdada de décadas passadas”: 

 
Entre 1550 e 1650, as crianças eram abrigadas em casas de famílias. Os 
meninos maiores de sete anos eram enviados para Colégios Jesuíticos. Entre 
1650 e 1700, além do abrigo das casas de família, havia o auxílio domiciliar 
mantido pelas Câmaras municipais. Os meninos maiores de sete anos 
continuavam a ser mandados para Colégios Jesuíticos. Entre 1700 e 1750, 
passa a ser adotado também o auxílio domiciliar mantido pela Casa da Roda 
dos Expostos das Santas Casas da Misericórdia. Além dos Colégios 
Jesuíticos, os meninos maiores de sete anos vão para Seminários Diocesanos 
de Meninos Órfãos. As meninas maiores de sete anos passam a ser enviadas 
para os Recolhimentos de Meninas Órfãs. Entre 1750 e 1800, os meninos 
maiores de sete anos passam a ser enviados também para os Arsenais da 
Marinha. Entre 1800 e 1850 são instituídas as Casas Pias e Companhias de 
Aprendizes Marinheiros e de Aprendizes Artífices dos Arsenais da Marinha. 
Entre 1850 e 1900 surgem os primeiros orfanatos. Meninos e meninas com 
mais de sete anos começam a ser mandados para Manufaturas. As meninas 
também são enviadas a Conventos de Órfãs e os meninos a Colégios 
Agrícolas. Entre 1900 e 1926, se estabelecem Creches (Dispensários) e 
generalizam os Orfanatos, pondo fim ao sistema de auxílio domiciliar. Os 
meninos maiores de sete anos vão para Manufaturas, Colégios Agrícolas, 
Casas Pias, Colônias Correcionais, Abrigos de Menores Delinqüentes e 
Companhias de Aprendizes Marinheiros e de Aprendizes Artífices dos 
Arsenais da Marinha. Entre 1927 e 1940, é criado o Código de Menores. As 
Rodas dos Expostos das Santas Casas da Misericórdia começam a ser 
fechadas. O sistema de abrigo em asilos se generaliza e o trabalho infantil é 
proibido. Entre 1941 e 1964, são criados o Serviço de Assistência ao Menor 
(SAM) e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem). O 
problema da criança abandonada passa a ser visto como de segurança 
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nacional, havendo ampliação das instituições correcionais de menores 
infratores. Em 1990, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
vinculado à luta pela ampliação da cidadania e dos direitos humanos. 

 

É necessário, pois, que se conceda um novo instrumento que possibilite amenizar o 

abandono. A Roda dos Expostos cede lugar ao parto em anonimato, como alternativa, como 

possibilidade de garantia de vida no lugar do desprezo e do abandono trágico. Uma velha 

prática, uma nova realidade. Percebendo-o como alternativa, é necessário analisar, pois, com 

que princípios jurídicos o parto em anonimato se deparará, no ordenamento jurídico 

brasileiro, se ele está de acordo ou vai de encontro à carga axiológica e aos novos paradigmas 

de Direito de Família existentes na atualidade.  
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CAPÍTULO 2: DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – A VIRADA 
QUE OS NOVOS PARADIGMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA 
REPRESENTAM 
 

 
2.1 A TRILHA DA FAMÍLIA NO BRASIL: DO PATRIARCALISMO À 
REPERSONALIZAÇÃO 

 

A análise de temas que envolvam a relação materno-filial, bem como as relações de 

família atuais, deve ser ancorada e compreendida sob o novo contexto em que o Direito de 

Família está inserido, face às recentes transformações advindas com a repersonalização do 

Direito Civil, a qual impôs uma nova base hermenêutica para a compreensão de tais 

mudanças. Destarte, a ocorrência dos conflitos advindos do parto em anonimato materno está 

inserida num quadro de novos paradigmas que a família atual assume e faz com que 

operadores do direito e magistrados atentem para a discussão entre consangüinidade e 

afetividade, passando-se a questionar quais são os parâmetros hermenêuticos necessários para 

prestigiar princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, na resolução de 

suas celeumas. 

Deve-se vislumbrar que a família advinda da aceitação do parto anônimo é aquela 

formada por laços de afeto, elemento inerente à formação da dignidade humana. Portanto 

cabe, aprioristicamente, quebrar qualquer discriminação quanto à possibilidade de constituição 

de família baseada unicamente no afeto. Para tanto, faz-se uma breve abordagem da trilha da 

família no Brasil, ao longo dos anos. 

A família tem sofrido profundas mudanças no decorrer do século XX, em especial, 

após o advento do Estado social, passando, sobretudo, por transformações que alteraram a 

função precípua do clã familiar. 

Trata-se de um instituto que antecedeu a qualquer norma jurídica, tendo assumido 

contornos diversos, dependendo do determinado momento histórico, cultural, moral e 

econômico da sociedade. Fachin (1999, p. 14) ratifica essa existência inicial da família, que 

transcende, antecede e sucede o jurídico: 

 
A família como fato cultural, está antes do Direito e nas entrelinhas do 
sistema jurídico. Mais que fotos nas paredes, quadros de sentido, 
possibilidades de convivência. Na cultura, na história, prévia a códigos e 
posterior a emoldurações. No universo jurídico, trata-se mais de um modelo 
de família e de seus direitos. Vê-la tão só na percepção jurídica do Direito de 
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Família é olhar menos que a ponta de um “iceberg”. Antecede, sucede e 
transcende o jurídico, a família como fato e fenômeno. 

 

Um fenômeno social que não passou apenas por momentos de amadurecimento e 

desenvolvimento, mas enfrentou crises quando da mudança de modelos, como a queda do 

patriarcado.  

Alguns autores procuraram explicar a forma primitiva do grupo social. Pereira (1997, 

p. 19) aponta o patriarcado como uma das formas iniciais, em que a autoridade do chefe era 

exercida discricioriamente sobre o grupo, estando todos os membros sujeitos ao poder 

ilimitado do pater. Esse sistema predominou e, embora a família tenha evoluído em sua 

concepção, até hoje influencia a família moderna. O poder do chefe da família, no Direito 

Romano, era tão grande que poderia até ser comparado ao poder estatal: “a analogia é 

realmente profunda pela sujeição dos membros da família a uma só soberania e jurisdição, 

podendo igualar-se a manus e potestas com a autoridade do rei” (COELHO, 1956, p.16). É 

curioso observar que, nessa época, não havia preocupação com afeto ou com o biologismo, 

pois ao mesmo tempo em que não havia igualdade de filiação, também não se proibia a 

adoção, conforme se pode depreender dos ensinamentos de Coulanges (2006, p. 45), ao 

afirmar que “os historiadores romanos, observando com acerto que nem o nascimento nem o 

afeto foram alicerces da famíla romana, julgaram que tal elemento deveria residir no poder 

paterno ou no do marido”. 

O patriarcalismo, no Brasil, durou até pouco tempo atrás, quando ainda havia uma 

relação de subordinação entre o homem e a mulher, bem como diferença entre os direitos de 

ambos. Segundo Marques (2009, p. 15), “apesar da independência brasileira, o país continuou 

a ser regido pelas Ordenações Filipinas, vigentes por mais de três séculos, que traziam em seu 

bojo o caráter patriarcal.” 

O Código Civil de 1916 retratava essa sociedade patriarcal, considerava a mulher 

semi-incapaz e com menos direitos do que o homem, até que, em 2002, com o Código Civil, a 

igualdade entre o homem e a mulher foi finalmente consagrada. Nesse sentido, Dias (2005, p. 

23): 
 
O Código Civil de 1916 era uma codificação do século XX, pois em 1899 
Clóvis Beviláqua foi encarregado de elaborá-lo. Retratava a sociedade da 
época, marcadamente conservadora e patriarcal. Só podia consagrar a 
superioridade do homem. Transformou seu poder pessoal em autoridade, 
outorgando-lhe o comando exclusivo da família. Por isso, a mulher ao casar 
perdia sua plena capacidade, tornando-se relativamente capaz, como os 
índios, os pródigos e os menores. Para trabalhar, precisava da autorização do 
marido. 
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A família de cunho patrimonialista, modelo adotado pela legislação civil brasileira 

desde a Colônia, entrou e crise e decaiu juridicamente, após a introdução de novos valores 

advindos com a Constituição de 1988. Há, pois, concepções pré e pós Constituição Federal de 

1988. Antes da Carta Magna, conforme ensinamentos de Bevilaqua (1943, p. 16), a família 

podia ser entendida como o “conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade, 

cuja eficácia se estende ora mais larga, ora mais restritamente, segundo as várias legislações.” 

Com a crise, perderam-se os fundamentos do patrimonialismo e biologismo e vieram novas 

bases para estruturar a família: os laços de afetividade. Lôbo (2008, p. 1) bem aponta essa 

mudança: 
 
Como a crise é sempre a perda dos fundamentos de um paradigma em 
virtude do advento de outro; a família atual está matrizada em paradigma 
que explica sua função atual: a afetividade. Assim, enquanto houver affectio, 
haverá família, unida por laços de liberdade e responsabilidade, e desde que 
consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão de vida. 

 

Na verdade, não se trata de decadência da família patrimonialista, mas de mudança de 

paradigma. Essa mudança de paradigma não deixa de ser reflexo da superação da dicotomia 

direito público-privado a caminho da constitucionalização do Direito Civil, pois, como salienta 

Ramos (1998, p. 11), quando a Constituição inseriu em seu bojo temas que outrora eram 

típicos de direito privado, ela mexeu com muitos ramos do Direito Civil, dentre eles, o Direito 

de Família, levando a um repensar dos valores ideologicamente consagrados no ordenamento 

jurídico, com a inserção de outros valores, como a abolição da desigualdade entre os filhos e a 

valorização da dignidade da pessoa humana. Portanto hoje não é possível mais analisar temas 

de Direito Civil, afastando-se dos preceitos constitucionais. 

A evolução familiar é bem dividida por Roudinesco (2003, p. 19), que apresenta a 

família em três grandes momentos: tradicional, moderna e pós-moderna. 

 
Podemos distinguir três grandes períodos de evolução da família. Numa 
primeira fase, a família dita “tradicional” serve acima de tudo para 
assegurar a transmissão de um patrimônio. Os casamentos são então 
arranjados entre os pais sem que a vida sexual e afetiva dos futuros esposos, 
em geral, unidos em idade precoce, seja levada em conta. Nessa ótica, a co 
mundo imutável e inteiramente submetida a uma autoridade patriarcal, 
verdadeira transposição da monarquia de direito divino. Numa segunda fase, 
a família dita “moderna”, torna-se o receptáculo de uma lógica afetiva cujo 
modelo se impõe entre o final do século XVIII e meados do XX. Fundada no 
amor romântico, ela sanciona a reciprocidade dos sentimentos e os desejos 
carnais por intermédio do casamento. Mas valoriza também a divisão do 
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trabalho entre os esposos, fazendo, ao mesmo tempo, do filho um sujeito 
cuja educação sua nação é encarregada de assegurar. A atribuição da 
autoridade torna-se então motivo de uma divisão incessante entre o Estado e 
os pais, de um lado, e entre os pais e mães de outro. Finalmente, a partir dos 
anos 1960, impõe-se a família dita contemporânea – ou pós-moderna –, 
que une ao longo de uma duração relativa, dois indivíduos em busca de 
relações íntimas ou realização sexual. A transmissão da autoridade vai se 
tornando então cada vez mais problemática à medida que divórcios, 
separações e recomposições conjugais aumentam. (Destaque nosso) 

 

A família retratada como tradicional tinha como fonte exclusiva o casamento, e 

somente os filhos provenientes dessas uniões matrimonializadas eram considerados legítimos. 

Havendo situações que ameaçassem a sua segurança, eram elas ignoradas pelo ordenamento 

jurídico. A família pós-moderna tem no afeto e na pluralidade suas maiores conquistas, num 

espaço onde “proles diversas convivem e não se estranham. Filhos aprendem a partilhar com 

os enteados dos pais ou da mãe os seus espaços, seus pertences e seu tempo” (NALINI, 2009, 

p. 399). E, embora, estejamos num contexto de família contemporânea, as famílias tradicionais 

e moderna não simplesmente sumiram, elas coexistem, ainda mais hoje, quando se tem o 

pluralismo das entidades familiares, em que “cada entidade familiar submete-se a estatuto 

jurídico próprio, em virtude dos requisitos de constituição e efeitos específicos, não estando 

uma equiparada ou condicionada aos requisitos da outra” (LÔBO, 2008, p. 60). 

A família contemporânea, além de se constituir por essa pluralidade de entidades 

familiares, hoje é locus de valorização da personalidade de cada pessoa humana que a integra 

e de realização da dignidade de cada membro, ou seja, a família como “instrumento de tutela 

da dignidade da pessoa humana” (TEPEDINO, 2004, p. 404), onde o afeto é o elemento 

aglutinador das relações entre os membros familiares. 

O fenômeno da repersonalização das relações familiares, portanto, tira o foco do 

patrimônio e o leva para a pessoa em si e sua dignidade, o que se reflete não somente nas 

relações afetivas constituidoras de família, como também nas relações paterno-filiais, que 

deixam de reconhecer apenas os filhos de sangue, passando a valorizar os filhos do coração. 

Ao reconhecer a unicidade de filiação, garante-se o reconhecimento dos filhos biológicos e 

também da filiação fundada em algo maior: a afetividade. Garante-se, a todos os filhos, o 

direito à paternidade, pois aqueles que biologicamente não são filhos são igualmente 

considerados juridicamente como tais. 

Desse modo, o Direito de Família vem sendo modernizado e humanizando, assumindo 

novos paradigmas. Com o advento do Código Civil de 2002 em consonância direta com os 

ditames constitucionais, a mudança de paradigma se torna mais acentuada, devido à 
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modificação do individualismo para a solidariedade social, para a realização pessoal de cada 

membro componente da família, o que não significa que a família é desprovida de todo e 

qualquer valor patrimonial, mas é que a realização afetiva de cada membro passa a ser mais 

aguçada. Albuquerque (2010, p. 38) analisa essa mudança advinda com a constitucionalização 

do direito civil: 

 
O fenômeno da constitucionalização do direito civil impôs uma 
hermenêutica interpretativa diferenciada às relações jurídicas privadas, e 
quiçá o direito de família tenha sido o ramo do Direito mais instado a olhar 
sob novas perspectivas os desafios sociais. Perante o texto constitucional, a 
família é a base da sociedade, independentemente do tipo de arranjo familiar 
em que se revela. A Constituição é uma regra de inclusão, e a família, na 
atualidade, tem como função presente a realização e o desenvolvimento 
de todos os seus membros, na condição de sujeito de direito, dotados de 
dignidade. (Destaque nosso) 

 

O desenvolvimento de cada membro, portanto, passou a ser o objetivo da família, em 

atendimento à dignidade da pessoa humana e não apenas à manutenção da paz familiar. Para 

Lôbo (2008, p. 11), ao converter-se em lugar de realização da afetividade humana, a família 

deslocou-se para uma nova função, num fenômeno jurídico-social denominado 

repersonalização das relações civis. 

Com a repersonalização, a pessoa passa a constituir o centro da tutela jurídica, e a 

família passa a ter como protagonistas de valorização não mais apenas a figura do homem ou 

dos filhos havidos com o casamento, mas também a figura da criança, do adolescente, do 

idoso, da mulher, da companheira, e dos filhos havidos simplesmente pelos laços de afeto. A 

solidariedade e a vontade de conviver com o outro passam a ser o norte das relações 

familiares, e o Direito Civil adota um novo princípio como norteador das suas relações de 

filiação: a afetividade, que passa a ensejar novos questionamentos: pai é quem gera ou quem 

cria, dá amor, afeto e carinho? É só pelo fato de um exame de DNA apontar o pai biológico 

que este adquirirá automaticamente o poder familiar? É suficiente que exame genético afaste o 

liame biológico, para que alguém tenha extirpada a sua função de pai? Não há que se falar 

mais, pois, em sobreposição da verdade biológica sobre a socioafetiva. 

Na discussão e embate das verdades biológica e socioafetiva, parece que o melhor 

caminho é aquele que atende aos interesses maiores da criança, preservando, sempre, a sua 

dignidade como pessoa humana. Mister se faz, então, conjugar a afetividade à dignidade da 

pessoa humana, quando se está diante da defesa da aplicação da filiação socioafetiva. 
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A afetividade, hoje, como visto anteriormente, não é mero guia das relações de 

filiação, mas, sobretudo, é princípio norteador e determinante, já que impõe deveres e 

obrigações aos membros da família, independentemente de ainda existir o sentimento do afeto. 

Entender e acolher essa nova visão é fundamental para que possamos discorrer sobre a família 

advinda da adoção decorrente do anonimato de parto. 

Os princípios constitucionais da igualdade, da cidadania, da supremacia do interesse 

dos filhos, da proibição da não discriminação entre a filiação e da dignidade da pessoa humana 

não permitem mais que se discuta sobre a origem da filiação. O artigo 227, § 6º da 

Constituição Federal de 1988 disciplina que "os filhos, havidos ou não da relação de 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação". 

A família paulatinamente caminhou para tornar-se uma “democracia afetiva”, onde os 

laços de respeito e afeto passaram a ser o elo de ligação entre os membros, no lugar da figura 

da autoridade, como podemos extrair das lições de Carbonera (1998, p. 291) , ao afirmar que 

“da família matrimonializada por contrato chegou-se à família informal, precisamente porque 

afeto não é um dever e a coabitação uma opção, um ato de liberdade”. 

A família, pois, com a Carta Maior de 1988, ganhou vida nos sujeitos que a compõem, 

passando a prestigiar os pactos afetivo-jurídicos que se celebra com as comunidades do afeto, 

a exemplo das famílias decorrentes de adoção e do parto em anonimato, como se verá adiante. 

 

2.2 A CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988 

 

A Constituição de 1988 trouxe uma série de avanços, dentre eles, a consagração dos 

princípios. 

Segundo Marques (2009, p. 32-33): 
 

A palavra princípio vem do latim principium e quer dizer início, começo, 
ponto de partida. Etimologicamente, pode-se dizer que o vocábulo português 
princípio está ligado a três substantivos latinos bastante próximos 
semanticamente. Um deles é usado somente no plural, principes (sem o 
acento gráfico, inexistente em latim), termo que designava os soldados 
romanos que se postavam na primeira linha de batalha. O outro é princeps, 
que se traduz por partícipe ou princesa e pode ser usado também como 
adjetivo, no sentido de primeiro ou principal. Por fim, precipium significa 
origem, começo ou princípio. 
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 Os princípios passaram a ser o norte normativo das questões jurídicas, especialmente 

após a Constituição de 1988. É pertinente aqui inserir uma breve distinção entre as regras e os 

princípios, antes de começar a discorrer sobre os princípios que permeiam a matéria do parto 

em anonimato. 

Para Canotilho (2000, p. 1215), os princípios significam normas de natureza ou com 

papel de fundamental importância no ordenamento jurídico brasileiro devido à sua posição 

hierárquica no sistema das fontes ou à sua característica de ser base estruturante do sistema 

jurídico. Para o autor, as regras, por sua vez, são normas que prescrevem imperativamente 

uma exigência que é ou não cumprida. Enquanto a convivência dos princípios seria conflitual, 

a das regras seria antinômica; estas excluem-se, aqueles coexistem. 

Já Ávila (2005, p. 70) traz uma distinção interessante das regras e dos princípios 

quanto ao critério da medida de contribuição para a decisão e, após a análise, apresenta 

conceitos de cada um: 
 
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja 
aplicação se exige a avaliação da correspondência sempre centrada na 
finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 
axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição 
normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas 
completamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 
avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta.  

 

Interessante a definição que Ávila traz por apresentar os princípios como normas 

finalísticas, o objetivo a ser atingido como orientação prática, o alcance de uma situação, 

embora não signifique o ponto final, mas o conteúdo desejado. E é nesse sentido que aqui se 

analisa os princípios a serem estudados, os quais permeiam a questão do parto anônimo, ou 

seja, a dignidade humana e o melhor interesse da criança como algo que se busca alcançar, 

não apenas por serem meros valores, mas normas de comportamento necessárias para 

promover o fim devido: a preservação da vida digna das crianças abandonadas. “Os princípios 

constituem o dever de adotar comportamentos necessários à realização de um estado de 

coisas, ou inversamente, instituem o dever de efetivação de um estado de coisas pela adoção 

de comportamentos a ele necessários” (ÁVILA, 2005, p. 72). 

Tal dever de efetivação de um estado de coisas advindo da força dos princípios ganhou 

relevo, especialmente, após a Constituição Federal de 1988. Os princípios, após o advento da 
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Carta Magna, adquiriram carga normativa, deixaram de ter eficácia superficial passando a ter 

força normativa própria, conforme ensino do professor Lôbo (2008, p. 34): 

 
Um dos maiores avanços do direito brasileiro, principalmente após a 
Constituição de 1988, é a consagração da força dos princípios 
constitucionais explícitos e implícitos, superando o efeito simbólico que a 
doutrina tradicional a eles destinava. A eficácia meramente simbólica 
frustrava as forças sociais que pugnavam por sua inserção constitucional e 
contemplava a resistente concepção do individualismo e do liberalismo 
jurídicos, que repugnavam a intervenção dos poderes públicos nas relações 
privadas – especialmente as de natureza econômica -, inclusive do Poder 
Judiciário.  

 

Essa força normativa passou a refletir, com grande expressão, na seara do Direito de 

Família, especialmente com a constitucionalização do direito privado, pois a Carta Magna 

atual trouxe uma revolução ao Direito de Família, ao prestigiar princípios como a igualdade 

entre todos os filhos ou o princípio da igualdade entre o homem e a mulher, dentre outros, o 

que tornou o Código Civil de 2002 e o Direito de Família atual muito mais humanizados e 

com orientação axiológica que valoriza o ser em detrimento do ter, já que a pessoa passou a 

ser o foco da tutela jurídica, conforme contribui doutrinariamente Almeida (2003, p. 66): 

 

Na medida em que a pessoa se torna objeto da tutela máxima da ordem 
jurídica – seja sob o olhar público ou privado da tutela jurídica, isto é, 
estando frente a uma relação jurídica em face do Estado ou em face de outro 
particular - o Direito Civil tratou de definir a configuração dogmática e, para 
tanto, socorreu-se da previsão constitucional e das leis especiais que, de 
forma pontual, fornecem elementos normativos capazes de permitir sua 
configuração dogmática. 

 

Ao socorrer-se da previsão constitucional da Carta Magna, o Direito Civil apagou 

alguns antigos princípios e deu lugar a outros, sem os quais hoje não se pode mais debater 

acerca das questões familiares. 

Lôbo (2008, p. 37) divide os princípios jurídicos aplicáveis ao Direito de Família em 

dois grupos: o dos princípios fundamentais (onde estariam o da dignidade da pessoa humana e 

o da solidariedade) e os princípios gerais (são os da igualdade, liberdade, afetividade, 

convivência familiar e melhor interesse da criança).  

Dos princípios apontados por Lôbo, discorrer-se-á apenas acerca daqueles elencados 

como necessários num contexto de debate acerca do parto em anonimato: o princípio maior da 

dignidade humana, o do melhor interesse da criança e o princípio da afetividade. 
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2.3 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Na discussão do Parto Anônimo, não se pode deixar de analisá-lo à luz do princípio-

matriz que rege o Direito e a nossa sociedade: o princípio da dignidade humana. Não é 

possível hoje a denegação da dignidade humana, devendo a todos ser assegurada.  

Embora, hoje, pareça clichê discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana e colocá-lo como fundamento em estudos de vários âmbitos, não se pode negar que, 

sempre que houver ofensa ao direito à vida, acabar-se-á afrontando a dignidade humana, até 

porque, diante da constitucionalização do Direito Privado, não se pode mais dissociar a 

análise de temas relevantes na seara privada à luz dos princípios consagrados na nossa Carta 

Magna.  

A Constituição Federal proclama, em seu artigo 1º, III2, a dignidade da pessoa como 

um dos fundamentos da República, atributo do ser humano, direito inalienável, de valor 

supremo. Tal princípio já aparecia consignado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, ao preconizar que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e 

direitos”, sendo “dotadas de razão e consciência e devem agir uma às outras com espírito de 

fraternidade”3. Por sua vez, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos reconhece, em 

seu preâmbulo, a dignidade inerente a todos os membros da família humana, sendo que os 

direitos iguais e inalienáveis do homem derivam dessa mesma dignidade. 

Tratando-se de princípio constitucional, a dignidade ocupa posição de superioridade 

nos horizontes do sistema jurídico, apresentando uma dupla concepção, sendo direito 

individual protetivo em relação ao Estado e aos demais cidadãos, como também um dever de 

tratamento igualitário dos demais seres humanos. E deve-se ir mais além, pois é tamanha a 

força da dignidade humana que ela deve ser vista, no atual sistema constitucional, como 

cláusula geral de onde se irradiam todos os demais direitos fundamentais, sendo um princípio 

que se encontra vinculado a cada indivíduo pelo simples fato de existir, independentemente de 

sua situação social, raça, crença religiosa, convicção filosófica ou política, em respeito às 

características próprias da pessoa humana, seja ela um adulto ou um recém-nascido, como no 

objeto do presente estudo. 

                                             
2 Art. 1º: A república federativa do Brasil ,formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III – a dignidade da pessoa humana; (...). 
3 No mesmo sentido, a Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica) – Art. 11. 
Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de 
sua dignidade. 
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De conceito muito amplo, a dignidade é utilizada para embasar diversos temas 

jurídicos envolvendo o ser humano em suas relações em sociedade, o que tem levado a tornar 

o termo, muitas vezes, impreciso e com grande amplitude semântica. No entanto, deixando de 

lado a diversidade de significados e interpretações, um fato é certo: nossa Constituição adotou 

a dignidade humana como princípio relevante, fundamento do nosso Estado democrático, 

como símbolo de exigência de respeito mútuo entre os seres humanos. Destarte protegê-la é 

resguardar o próprio direito à vida.  

O princípio em análise é a base, o alicerce, o fundamento da modernização, 

socialização e humanização do Direito. O parto em anonimato, ao buscar a proteção do direito 

à vida e da personalidade humana, segue a esteira de que, independente da atitude que se 

tome, é um dever de todos manter uma luta constante em favor do respeito à dignidade do 

homem, aos princípios e valores fundamentais previstos em nossa Carta Magna.  

A dignidade foi recepcionada pela Constituição pátria de 1988, não como simples 

princípio, mas como fundamento do Estado Democrático de direito e como princípio 

inspirador de todo ordenamento jurídico. Sua aclamação como princípio jurídico e sua 

inserção em vários textos constitucionais do mundo deu-se a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial, tendo sido a Constituição Alemã de 1949 a primeira Constituição a inseri-la em seu 

texto constitucional. 

Há uma tamanha correlação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais que não se pode deixar de tecer considerações acerca de alguns pontos de 

convergência entre eles, antes de abordar o que hoje se entende por direito à vida e à 

liberdade. 

Sarlet (2009, p. 93) salienta que a relação entre ambos é tão indissociável que, até 

naquelas ordens normativas onde falta referência expressa à dignidade, esta é aceita na 

condição de valor informador de toda a ordem jurídica, desde que nesta estejam reconhecidos 

e assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Para o autor, “em cada 

direito fundamental se faz presente um conteúdo ou, pelo menos, alguma projeção da 

dignidade da pessoa”. Essa abordagem inicial é relevante para que se compreenda a relação 

entre o parto em anonimato, a dignidade humana e o direito fundamental à vida. 

O direito à vida está consagrado no rol da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em seu artigo III, o qual proclama que “toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 

e à segurança pessoal”. A Carta Magna brasileira, por sua vez, prevê, em seu artigo 5º, uma 

série de direitos e deveres fundamentais, a partir do pressuposto do direito à vida. Mas qual 

seria a natureza desse e o modo mais seguro para garantir esse direito?  
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Para Moraes (2000, p. 61), o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos e 

constitui-se pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. Já Diniz (2001, 

p. 22) aduz: 

 

O direito à vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais 
direitos da personalidade. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 
caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a integralidade 
existencial, consequentemente, a vida é um bem jurídico tutelado como 
direito fundamental básico desde a concepção, momento específico, 
comprovado cientificamente de formação da pessoa. Se assim é, a vida 
humana deve ser protegida contra tudo e contra todos, pois é objeto de 
direito personalíssimo. O respeito a ela e aos de,ais bens ou direitos 
correlatos decorre de um dever absoluto erga omnes por sua própria 
natureza, ao qual a ninguém é lícito deseobedecer. (...) Garantido está o 
direito à vida pela norma constitucional em cláusula pétrea, que é intangível, 
pois contra ela nem mesmo há o poder de emendar. (...) A vida é um bem 
jurídico de tal grandeza que se deve protegê-lo contra a insânia coletiva, que 
preconiza a legalização do aborto, a pena de morte e a guerra, criando-se 
normas impeditivas da prática de crueldades inúteis e degradantes. 

 

Após a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida não 

abarca somente o aspecto do direito à sobrevivência, de ser bem jurídico protegido contra 

tudo e contra todos. Esse direito avançou e deve ser entendido hoje como “direito à vida 

digna”, seguindo o entendimento de Moraes (2000, p. 61), ao salientar que “a Constituição 

Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla 

acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida 

digna quanto à subsistência.” 

É nesse sentido que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe a proteção à vida, 

pois, em seu artigo 7º preconiza que “a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. A ligação entre o 

direito à vida e à dignidade é, portanto, íntima e indissociável. 

Os projetos de lei que tentam implementar o parto em anonimato condizem com essa 

perspectiva de defesa da vida, pois visam à sua garantia, a partir do momento em que 

garantem ao nascituro o direito à existência e à integridade física, evitando que a criança seja 

abandonada pelo genitor que não deseja firmar a parentalidade. 

A partir do momento em que se vive quando se tem dignidade, como resguardar esta 

num lar onde não existe afeto, mas exclusão por parte dos próprios genitores? O respeito do 

parto em anonimato à vida é amplo, visa à sua proteção em dois sentidos: no direito da 
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criança à subsistência, pois evita o abandono trágico e conseqüente morte, bem como no seu 

direito a existir com dignidade, ao permitir a inserção da criança em um lar de afeto. 

A dignidade deve ser o ponto de partida para as respostas que se busca na análise do 

parto anônimo. No estudo do tema, deve haver uma análise multidisciplinar que envolva 

também aspectos psicossociais, pois o ser humano há de ser apreciado, em suas relações 

intersubjetivas, levando-se em consideração seus sentimentos, suas emoções, sua própria 

vontade de permanecer numa relação jurídica originada e fundada no afeto. A desumanização 

causada a recém-nascidos abandonados precisa ser amenizada e, em seu lugar, ser concedida a 

dignidade sem a qual a criança não se tornará um ser humano pleno. 

Do outro lado do abandono, reside a face de muitos que querem adotar uma criança e 

abarcá-la de afeto, elemento essencial, sob o ponto de vista sociológico e jurídico, para a 

concretização do princípio da dignidade humana, visto numa perspectiva de íntima relação 

com os direitos da personalidade, ou melhor, a dignidade como fonte dos direitos da 

personalidade e consequentemente como fonte de valorização dos valores inerentes ao ser 

humano.  

A partir do momento em que o Brasil adotou a dignidade da pessoa humana como 

fundamento de seu Estado Democrático de Direito, a inserção de qualquer instituto em seu 

meio social ou jurídico deverá estar calcada sob esse fundamento. Quando nos encontramos 

diante dos casos de abandono que ocorrem em nossa sociedade, a eles se deve responder com 

alternativas que venham valorizar o princípio maior de nosso ordenamento jurídico, como 

forma de garantir, àqueles que foram abandonados, o direito à convivência familiar digna. 

Após a constitucionalização do Direito de Família, o núcleo familiar passou a ser o 

lugar maior de realização da dignidade, que deve ser buscada acima de tudo e conforme se 

pode extrair do entendimento de Rocha (2000, p. 72), ao explanar que “a dignidade humana 

independe de merecimento pessoal ou social. Não se há de ser mister ter de fazer por merecê-

la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é um direito pré-estatal”. 

Cabe ao Direito promover ações no sentido de evitar ofensas à integridade física e 

personalidade de seus membros. Nessa esteira, Sarlet (2009, p. 140) considera que “a 

dignidade engloba a necessidade de preservar e respeitar a vida humana, por mais sofrimento 

que se esteja a causar com tal medida”. Se a sociedade continua apresentando, dia a dia, o 

crescente número de crianças abandonadas, algo está errado e precisa ser corrigido. A entrega 

anônima configuraria, pois, como uma dimensão positiva, no sentido de efetivar condições de 

existência a partir do momento que insere a criança rejeitada num seio familiar que a envolve 
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de afeto e garante-lhe o direito à convivência familiar. Sarlet (2009, p. 151-152) bem ensina 

acerca dimensão positiva da dignidade da pessoa humana: 
 
Para além dos aspectos já referidos, convém não esquecer a dupla dimensão 
negativa e positiva da dignidade da pessoa. Assim, se na sua condição de 
direito de defesa não se deverá jamais aceitar uma violação da dignidade 
pessoal (ou, pelo menos, de seus elementos nucleares), mesmo em função de 
outra dignidade, pelo prisma positivo (ou prestacional), verifica-se que não 
há como deixar de admitir – inclusive em se tratando de direitos subjetivos a 
prestações – a existência de uma larga margem de liberdade por parte dos 
órgãos estatais a quem incumbe a missão, para além de respeitar (no sentido 
de não violar), de proteger a dignidade de todas as pessoas, bem como de 
promover e efetivar condições de vida digna para todos. 

 

A proteção da dignidade de todo ser humano deve ser buscada sempre, principalmente 

quando se trata de crianças alvo de humilhações e situações de desumanidade, lançadas à 

própria sorte pelas mães, as quais têm tolhida a possibilidade de desenvolvimento de sua 

personalidade. Sarlet (2009, p. 120), ainda ao analisar os sentidos positivo e negativo da 

dignidade da pessoa humana: 

 
Com efeito, de acordo com a lição de Perez Luno, a dignidade da pessoa 
humana constitui não apenas a garantia negativa de que a pessoa não será 
objeto de ofensas ou humilhações, mas implica também, num sentido 
positivo, o pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo (...) 
em outras palavras, aqui considerando a dignidade como tarefa, o princípio 
da Dignidade da Pessoa Humana impõe ao Estado, além do dever de respeito 
e proteção, a obrigação de promover as condições que viabilizem e removam 
toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as pessoas de viverem com 
dignidade. Da dupla função, segue também o dever de implementar medidas 
de precaução procedimentais e organizacionais no sentido de evitar uma 
lesão da dignidade e dos direitos fundamentais. 

 

A dignidade da pessoa humana, pois, alçada à condição de princípio basilar do nosso 

ordenamento jurídico, à medida que volta seus olhos para a pessoa humana em si, no sentido 

de pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo e enquanto cláusula geral para 

a efetivação dos direitos fundamentais, passa a ter íntima relação com o propósito da 

instituição do Parto Anônimo no Brasil, o qual aparece como alternativa para resguardar a 

dignidade e a integridade física e psíquica de crianças abandonadas pelas mães, como forma 

de colocação em família substituta, garantindo, dessa forma, o direito ao convívio familiar, 

inserindo a criança numa família onde a afetividade é mola propulsora, num contexto de 

direito hoje que não mais admite a desigualdade entre filhos biológicos e afetivos. 
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2.4 DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 
 

A doutrina da proteção integral à criança tem origem na Declaração de Genebra, de 26 

de março de 1924, tendo sido acolhida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 

1948, bem como pela Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança e Convenção 

sobre os Direitos da Criança, de 1959 e 1989, respectivamente. 

Para Azambuja (2010, passim), a doutrina da proteção integral está assim assentada: 

 
(...) está alicerçada em três pilares: a) a criança adquire a condição de sujeito 
de direitos; b) a infância é reconhecida como fase especial do processo de 
desenvolvimento; c) a prioridade absoluta a esta parcela da população passa 
a ser princípio constitucional. 
 

Alicerçada sob esses pilares, a doutrina da proteção integral é responsável por uma 

mudança de paradigma no que se refere à população infanto-juvenil, porque veio substituir a 

antiga doutrina do “menor em situação irregular”, preconizada pelo antigo Código de 

Menores, que considerava as crianças objetos de direito, sem valorizar a vontade própria de 

cada uma, pois cabia ao magistrado aplicar a decisão que considerasse mais justa em cada 

caso concreto. A mudança que se operou mediante a revogação do Código de Menores teve 

cunho semântico, mas sua maior transformação não foi a mera substituição do termo “menor” 

pelo termo “criança e adolescente”, mas foi a prioridade com que se passou a tratar as 

crianças, tornando-as sujeitos de direitos e não apenas objetos de situações em que elas 

estavam envolvidas. 

Em nosso ordenamento jurídico, a doutrina da proteção integral da criança foi adotada 

pela Constituição em seu artigo 2274, que preconiza pela proteção especial e prioritária à 

                                             
4 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: I - aplicação 
de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; II - criação de programas 
de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para 
o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. § 2º - A lei disporá sobre normas de construção 
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.§ 3º - O direito à proteção especial abrangerá os 
seguintes aspectos: I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, 
XXXIII; II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; III - garantia de acesso do trabalhador 
adolescente e jovem à escola; IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; VI - estímulo do Poder 
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criança pelo Estado, pela família e pela sociedade, posto que a criança se encontra em fase de 

formação de seu caráter e personalidade, devendo receber garantias pela proteção de sua 

dignidade. 

Em consonância com a doutrina de conferir proteção integral à criança, está inserto o 

princípio do melhor interesse, que, para ter, realmente, seu significado definido, dependerá da 

situação concreta. A proteção integral da criança não se encontra apenas no artigo 227 da 

Carta Magna, mas também está prevista no artigo 3º5 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990). Pela proteção integral da criança, entende-se que 

primeiramente à família e supletivamente ao Estado e à sociedade cabem a co-

responsabilidade em ofertar à criança todas as medidas que lhe oportunizem um 

desenvolvimento físico, psíquico e social necessário e satisfatório à defesa e promoção de 

seus direitos, de maneira diferenciada, global e especializada. 

Não se pode deixar de analisar o princípio do melhor interesse à luz da grande 

mudança de paradigma ocorrida na família com a abertura de espaço para a afetividade, pois o 

seio familiar passou a ser lugar de desenvolvimento e realização de seus membros, mulheres, 

homens, tios, avós e, acima de tudo, crianças. Essa mudança de paradigma, de alteração do 

foco patrimonial para o pessoal remete ao processo de repersonalização da família, tão 

essencial para entender as questões familiares hoje, já discutida em ponto próprio. 

Com o reconhecimento do afeto como princípio jurídico norteador das relações de 

filiação e a necessidade de se conferir valorização e pleno desenvolvimento da criança e sua 

personalidade, o parto em anonimato constitui uma efetivação da doutrina da proteção integral 

da criança, à medida em que lhe garante a possibilidade de ser inserida em uma família, 

oferecendo-lhe vida com dignidade, evitando a mácula do abandono trágico, a tentativa do 

infanticídio ou o aborto criminoso, garantindo-lhe, enfim, o seu melhor interesse. 

Albuquerque (2010, p. 83) bem revela a necessidade de enfrentar o parto anônimo como uma 

política pública voltada ao melhor interesse da criança: 

                                                                                                                                           
Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a 
forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; VII - programas de prevenção e atendimento 
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. § 4º - A lei 
punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.§ 5º - A adoção será 
assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 
estrangeiros. § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. § 7º - No atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204. 
5 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 
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É necessário enfrentar o parto anônimo não apenas como uma alternativa 
para evitar o aborto a assegurar o anonimato da mãe, mas sim como uma 
política pública de proteção à criança abandonada, voltado à constituição do 
direito ao estado de filiação e à convivência familiar solidária e democrática, 
de modo a realizar o melhor interesse da criança e garantir sua integridade 
física e psíquica, ou seja, compreender o instituto como um plexo 
principiológico funcionalizado aos ditames constitucionais previstos no 
artigo 227 da CF/88. (Destaque nosso) 

 

Tendo garantida a oportunidade de ser inserida em um lar, a criança poderá ter 

assegurado seu desenvolvimento físico, mental, moral, a preservação da sua integridade física 

e psíquica e a abertura de um espaço de autodeterminação. E esses são os objetivos 

encampados na doutrina da proteção integral, conforme se pode extrair do posicionamento de 

Teixeira (2010, p. 50): 

 
(...) não podemos chegar a outra conclusão de que o compromisso 
encampado no art. 3º do ECA de assegurar a crianças e adolescentes todas as 
oportunidades e facilidades, para que alcancem o desenvolvimento físico, 
mental, moral e espiritual, em condições de liberdade e de dignidade, 
significa, em boa parte, respeitar a vontade e os espaços de autodeterminação 
desses infantes, desde que haja discernimento para que possam atuar de 
maneira autônoma. (...) Nessa mesma tendência, o art. 17 do ECA afirma 
que o menor tem direito ao respeito, que consiste na inviolabilidade da 
integridade física/psíquica e moral da criança, “abrangendo preservação da 
autonomia, valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.  

 

Verifica-se, pois, que a justificativa do parto em anonimato é legítima, pois prima pela 

efetivação do princípio do melhor interesse6 e implica em concretizar as medidas e os fins 

almejados pela doutrina da proteção integral do sujeito em formação. 

O melhor interesse da criança não deve ser utilizado para fundamentar valores 

culturais ultrapassados, como o que determina a convivência do filho com a mãe biológica a 

todo custo, sob pena de se distorcer o sentido do melhor interesse. Se, em uma época 

                                             
6 Salienta-se que o princípio do melhor interesse da criança está explicitamente abarcado pela Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, em seu artigo 3º : 1- Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito 
por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 
legislativos, devem considerar, primordialmente, o melhor interesse da criança. 2- Os Estados Partes 
comprometem-se a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários ao seu bem-estar, levando  
em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, 
com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 3- Os Estados Partes 
certificar-se-ão de que as instituições, os serviços e os estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção 
das crianças cumpram os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, especialmente no que diz 
respeito à segurança e à saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal e à existência de 
supervisão adequada.” (Destaque nosso) 
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histórica, à mulher cabia o papel de procriadora e de dever permanecer com o filho a todo 

custo, hoje os olhos se voltam para a criança, para o seu bem-estar, que significa a inserção 

em uma família fundada no afeto e na valorização da dignidade humana, pois hoje o princípio 

do melhor interesse da criança e toda a problemática que envolvê-la deverá ser analisado à 

guisa do fundamento maior de nosso Estado. 

 

 

2.5 DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Visto que a atual tendência do direito de família é a sua constituição e manutenção 

baseada nos laços afetivos, uma nova figura vem sendo discutida e inserida no seio do Direito 

de Família: o afeto como princípio jurídico, um tema que ganhou dimensão jurídica 

significativas nos últimos anos. 

A presença do afeto nas relações jurídicas familiares é indiscutível, mas teria sido a 

afetividade alçada à condição de princípio jurídico? A Constituição Federal de 1988 faz 

menção expressa a alguns princípios aplicáveis às relações de família, como o princípio já 

discorrido da dignidade humana (artigo 1.º, III), o da solidariedade (artigo 3º, I), convivência 

familiar (artigo 227), igualdade (artigo 5º, caput), dentre outros. No entanto, a afetividade não 

é proclamada expressamente. Seria isso suficiente para excluir a afetividade do leque 

principiológico constitucional?  

Tartuce (2006, passim) salienta que “mesmo não constando a palavra afeto no Texto 

Maior como um direito fundamental, podemos dizer que o afeto decorre da valorização 

constante da dignidade humana”. Perlingieri (2002, p. 244), por sua vez, ao analisar a 

formação dos laços familiares da atualidade, assim se pronuncia: 

 
O sangue e os afetos são razões autônomas de justificação para o momento 
constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e 
espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de 
qualquer núcleo familiar. O merecimento de tutela da família não diz 
respeito exclusivamente às relações de sangue, mas, sobretudo, àquelas 
afetivas que se traduzem em uma comunhão espiritual e de vida. 

 

A filiação decorrente da afetividade pode ser entendida como uma relação jurídica de 

amor e de respeito entre os entes ligados pela relação paterno-filial. Afetividade é o liame 

jurídico que une duas pessoas em razão do parentesco ou de outra fonte constitutiva da 
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relação de família, não se confundindo, no entanto, com afeto; conforme demonstra didática 

distinção de Lôbo (2008, p.48): 

 
Por outro lado, a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde 
com o afeto, como fato psicológico ou anímico, este de ocorrência real 
necessária. O direito, todavia, converteu a afetividade em princípio jurídico, 
que tem força normativa, impondo dever e obrigação aos membros da 
família, ainda que na realidade existencial entre eles tenha desaparecido o 
afeto. 

 

Ponto significante extraído dos ensinamentos acima é que o Direito passou a 

reconhecer a afetividade como princípio jurídico, portanto, com força normativa, e impondo 

dever de conduta, o que refletiu, em especial, nas relações de filiação. 

Não é pelo fato de carecer de previsão literal que ele deixe de ser extraído de vários 

pontos do ordenamento jurídico pátrio. Lôbo (2000) alerta para o fato de que a afetividade, 

como princípio jurídico, não é mera petição de princípio, encontrando-se, na Constituição 

Federal, fundamentos essenciais do princípio da afetividade:  

 

Encontra-se na Constituição Federal brasileira três fundamentos essenciais 
do princípio da afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da 
família, máxime durante as últimas décadas do Século XX: a) todos os filhos 
são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, 
como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de 
direitos (art. 227, §§ 5º e 6º);c) a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de 
família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º). 

 

Fora esses três fundamentos apontados pelo referido professor, encontra-se, ainda, a 

carga axiológica da afetividade no Código Civil, em seu artigo 1.584, ao dispor que, quando 

for observado que os filhos não devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, o juiz 

deferirá a sua guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, levando 

em consideração o grau de parentesco e relação de afinidade e “afetividade”, nos termos da 

legislação específica. 

Fujita (2009, p. 110), seguindo entendimento de Lôbo, também aponta o instituto da 

adoção como fundamento do princípio a afetividade, e faz menção especial aos artigos 19, 25 

e 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais prescrevem: 

 
Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.  
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Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. 
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela 
ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei. 

 

Ou seja, não é apenas um, mas vários os fundamentos em que a afetividade ganha 

espaço em nossa legislação e passa a ter uma importância jurídica cada vez mais crescente, 

sendo dotada de eficácia jurídica. Fachin (2003, p. 317-318) aponta para um “direito ao 

refúgio afetivo”, como novo modo de definir o direito de família, calcado no tripé da 

comunhão, da tolerância e da afeição: 
 

Na transformação da família e de seu Direito, o transcurso apanha uma 
‘comunidade de sangue’ e celebra, ao final deste século, a possibilidade de 
uma ‘comunidade de afeto’. Novos modos de definir o próprio Direito de 
Família. Direito esse não imune à família como refúgio afetivo, centro de 
intercâmbio pessoal e emanador da felicidade possível [...]. Comunhão que 
valoriza o afeto, afeição que recoloca novo sangue para correr nas veias do 
renovado parentesco, informado pela substância de sua própria razão de ser e 
não apenas pelos vínculos formais ou consangüíneos. Tolerância que 
compreende o convívio de identidades, espectro cultural, sem supremacia 
desmedida, sem diferenças discriminatórias, sem aniquilamentos. Tolerância 
que supõe possibilidade e limites. Um tripé que, feito desenho, pode-se 
mostrar apto a abrir portas e escancarar novas questões. Eis, então, o direito 
ao refúgio afetivo. 

 

Interessante também é o posicionamento de Teixeira (2010, p. 176), para quem o afeto 

exerce não somente uma situação de princípio dentro do ordenamento jurídico, pois 

configura também como uma relação. Na posição de princípio, ele seria um vetor de conduta 

a orientar a convivência familiar. A esse respeito, assim expõe: 
 

Pensamos que o afeto pode se revelar como duas situações distintas dentro 
do ordenamento jurídico: como um princípio e como uma relação. Por um 
lado, há o princípio da afetividade, corolário do próprio princípio da 
dignidade humana. Enquanto princípio, como será profundamente exposto 
no Capítulo 9 deste livro, nosso entendimento é de que funciona como um 
vetor que reestrutura a tutela jurídica do Direito de Família: hoje nos 
preocupamos mais da qualidade dos laços travados nos núcleos familiares do 
que com a forma através da qual eles se estabelecem. Todavia, asseveramos 
que o princípio da afetividade não comanda o dever de afeto, porquanto de 
trata de conduta incoercitível pelo Direito. (...) Uma vez que esse princípio é 
um vetor de tutela, ele pode qualificar certos laços e condutas como 
juridicamente eficazes. (Destaque nosso) 
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Como relação social, é um meio capaz de gerar eficácia jurídica quando serve de 

fundamento para comportamentos típicos de uma convivência familiar. E assim Teixeira 

(2010, p. 176) continua: 
 

Aqui, podemos tratar da segunda intersecção entre direito e afeto: uma 
relação social que importa para o Direito na medida em que certas relações 
vivenciadas por duas ou mais pessoas, fundadas na afetividade, são 
geradoras de eficácia jurídica. Afinal, como frisamos inicialmente, com o 
auxílio de Beviláqua, Ihering e Perlingieri, o Direito é uma ciência social, 
cuida de relações sociais. Com base nesse raciocínio, o desamor não é 
conduta antijurídica que mereça reparação ou sanção. O Direito apenas 
consegue alcançar condutas externas e objetivas, socializadas entre 
indivíduos. 

 

A igualdade entre filhos biológicos e adotivos acabou com a obrigatoriedade da 

família fundada apenas na origem genética. A partir do momento em que se passa a admitir 

constitucionalmente a concepção plural de família, os laços de afeto passam a ser 

determinantes na constituição de família, 

O próprio Código Civil admite e prevê a possibilidade de constituição familiar 

fundada nos laços de afeto, ao prever, no seu artigo 1593, que o parentesco será o natural ou o 

civil, conforme resulte da consaguinidade ou outra origem. Tal dispositivo constitucional 

constitui, pois, a base infraconstitucional da paternidade firmada sob os laços de afeto, ou 

paternidade socioafetiva. 

Assim, em meio a tantos princípios que orientam nosso ordenamento jurídico, já não 

resta mais dúvida de que, em face de uma possível colisão entre os vínculos biológico e 

socioafetivo, o princípio da afetividade deverá nortear as decisões judiciais no que tange à 

filiação e prevalecer para fins de determinação de paternidade, dada a carga axiológica que 

contém, servindo como bússula das atuais relações de família e filiação. Em ponto posterior, a 

análise da afetividade será retomada sob novo enfoque, o de como equacionar o parto 

anônimo com os novos paradigmas das relações familiares. 
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CAPÍTULO 3: DO PARTO ANÔNIMO E DIREITO COMPARADO 
 

 

3.1 ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI BRASILEIROS QUE INTENTAM 
REGULAMENTAR O PARTO ANÔNIMO 

 

Apesar das “rodas dos expostos” ou “rodas dos enjeitados” terem sido desativadas há 

mais de cinqüenta anos, a celeuma do abandono permanece na realidade brasileira. Valdez 

(2004, p. 126), com muita propriedade, assevera que o problema do abandono persiste sob 

nova roupagem: 

 
Muita coisa mudou, a história é lenta, porém dinâmica, e, em relação ao 
olhar destinado à criança, pode-se deparar com inúmeras conquistas. O 
Brasil conta hoje com uma legislação específica para a criança e o 
adolescente: o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1991. 
O compromisso com a criança, sujeito de direitos, já está posto na legislação, 
porém ainda há muitas delas ocupando os espaços das ruas para denunciar 
que algo não vai bem. A infância abandonada, fenômeno milenar, 
naturalmente persiste, pois essas crianças são filhas de famílias que 
também foram abandonadas e de gerações que foram excluídas de 
qualquer direito básico. A situação ainda existe, porém com outra cara: não 
há mais a roda dos expostos, agora é a roda viciosa da pobreza que continua 
expondo crianças e adolescentes a inúmeras situações de  riscos. Uma 
grande parte da sociedade reage contra isso, insistindo que “lugar de criança 
é na escola, na família e na comunidade.” O importante é não aceitar o 
abandono como algo normal e que faz parte de uma sociedade com 
grandes diferenças sociais. (Destaque nosso) 

 

A prática do parto anônimo hoje, portanto, teria um duplo condão: “evitar, ou, ao 

menos, mitigar, primeira e diretamente, o abandono violento dos bebês pelas mães em locais 

não adequados e que lhes coloquem a vida em risco; e segundo, e de forma indireta, diminuir 

também o número de abortos” (GOZZO, 2006, p.125). Os abortos clandestinos são uma 

preocupação crescente, em especial, na sociedade brasileira, onde passa de 5 milhões o 

número de abortamentos já realizados, conforme será analisado no capítulo referente ao 

planejamento familiar.  

Em relatório sobre a Saúde Pública e o número de abortos no Brasil, produzido por 

pesquisadores das Universidades de Brasília e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, concluiu-se predominantemente que 

“os abortos são realizados por adolescentes entre dezessete e dezenove anos, dependentes 
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economicamente da família ou do companheiro, as quais não planejaram a gravidez e abortam 

com misoprostol” (BRASIL, 2008). 

Os números expressivos de aborto clandestino, na medida em que trazem risco de vida 

para a mulher que o realiza, configuram como uma das preocupações do parto anônimo, que 

tem o condão de amenizar o aumento dos casos de abandono bárbaro de recém-nascidos. Eis, 

portanto, a sua função prestante na atualidade. Deve ser preocupação do Estado assegurar a 

vida digna de abandonados, que não são surpresa para a sociedade e garantir apoio médico-

psíquico às mães que desejam entregar seus filhos. 

Notícias recentemente divulgadas pela imprensa atestam que o abandono de bebês é 

uma realidade recorrente em vários estados brasileiros: 
 
31 de outubro de 2007 - Pais abandonam bebê em hotel junto com 45 kg de 
maconha em Orocó (PE) - Uma criança de aproximadamente três meses foi 
abandonada pelos pais em um hotel de Orocó (595 km de Recife, 
Pernambuco) junto com 45 kg de maconha. Os pais estão foragidos. 
11 de outubro de 2010 – Um recém-nascido foi encontrado em uma casa 
vazia, no bairro Aparecida, em Jaboticabal (interior de SP), na tarde do 
último sábado. O bebê, provavelmente com dois dias de vida, foi 
abandonado na porta do imóvel, do lado de fora. [...] 29 de setembro de 
2010 - Um recém-nascido foi encontrado na tarde de ontem em um terreno 
baldio no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O bebê foi abandonado na 
quadra 114, em baixo de uma árvore.[...] 19 set. 2010 - Bebê é abandonado 
dentro de sacola em lanchonete. Um bebê recém-nascido foi encontrado no 
começo da noite deste sábado em uma lanchonete no centro de Piranguinho, 
no Sul de Minas Gerais. A menina de no máximo dois dias de vida estava 
enrolada em um lençol e dentro de uma sacola. Ela foi colocada entre a porta 
da lanchonete e uma cerca baixa de madeira que guarda a entrada do 
estabelecimento. [...] 26 de julho de 2010 - Um recém-nascido foi 
encontrado dentro de uma lixeira na tarde desta segunda-feira, em 
Guarulhos, na Grande São Paulo. Não há informação sobre o estado de 
saúde da criança. Um pedestre viu o bebê no lixo em uma rua no Jardim 
Moreira e acionou a Polícia Militar, por volta das 17h40. O menino, que 
ainda estava com o resto da placenta e com o cordão umbilical, foi levado 
para a maternidade do Hospital Maternidade Jesus, José e Maria, na região, 
onde terá atendimento médico. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial 
da cidade (Destaque nosso) (ESTADÃO, 2010). 

 

As notícias veiculadas na mídia demonstram que, embora a Roda dos Expostos tenha 

sido extinta há mais de cinqüenta anos, o problema do abandono de recém-nascidos persiste. 

O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM (2008) atesta essa problemática: 

 
As estatísticas sobre os casos de abandono ou morte provocada de bebês 
recém-nascidos refletem que, apesar de uma enorme variedade de 
contraceptivos existentes no mercado e da legalização do aborto, que em 
alguns países pode ser realizado num prazo determinado, os filhos não 
desejados continuam sendo um problema na sociedade. (Destaque nosso) 
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A constatação dessa celeuma tem levado a sociedade a buscar alternativas de 

prevenção, ou, pelo menos, amenização da situação de abandono que tem envolvido recém-

nascidos, o que levou à apresentação, à Câmara dos Deputados, de três projetos de lei 

tentando a implementação do instituto, os quais estão anexos ao final deste trabalho. O projeto 

de lei n.º 2747/2008, em 11 de fevereiro de 2008, pelo Deputado do Partido dos 

Trabalhadores de Rondônia, Eduardo Valverde, dispõe sobre o instituto do Parto Anônimo, 

com o fim de criar mecanismos para coibir o abandono materno. Contando com 12 artigos, 

esse projeto de lei autoriza a qualquer mulher, independentemente de classe, raça, etnia, idade 

ou religião, realizar, em sigilo, o acompanhamento pré-natal e o parto no Sistema Único de 

Saúde, podendo ser reveladas as informações referentes às origens biológicas do nascente em 

caso de pedido do interessado e conseqüente autorização judicial. Os parentes biológicos do 

nascente poderão reivindicar a criança num prazo de até 08 semanas. 

O projeto referido é o principal, mas foram apensados a ele, posteriormente, outros 

dois projetos de lei, a seguir abordados. O primeiro foi o projeto de lei n.º 2834/2008, 

apresentado pelo deputado do Partido Democrático brasileiro do Mato Grosso, Carlos 

Bezerra, em 19 de fevereiro de 2008, almejando a instituição do Parto Anônimo no Brasil, por 

meio de introdução de alteração no artigo 1638 do Código Civil Brasileiro, que passaria a 

prever a possibilidade do parto anônimo como mais uma possibilidade judicial de suspensão 

ou extinção do poder familiar. 

Foi intentado, ainda, por sua vez, outro apenso ao projeto inicial: o projeto de lei n.º 

3220/08, em 09 de abril de 2008, pelo deputado do Partido dos Trabalhadores da Bahia, 

Sérgio Barradas, que recebeu apoio do Instituto Brasileiro de Direito de Família, com o 

objetivo também de implementar e regulamentar o instituto do Parto Anônimo no Brasil, o 

qual consiste em dar assistência médica à gestante e, quando a criança nasce, ela é 

"depositada" anonimamente em um hospital, preservando a identidade da mãe e isentando-a 

de qualquer responsabilidade civil ou criminal. Depois a criança é entregue, também 

anonimamente, para adoção. Este projeto apresenta mais artigos e abordagens do que os 

projetos anteriores, pois preocupou-se em discorrer, durante o período da gravidez, ou até o 

dia em que deixar a unidade de saúde, após o parto, sobre a possibilidade da mulher não 

assumir a maternidade da criança que gerou, conferindo-lhe as garantias do sigilo. Seguindo a 

linha adotada pelo projeto principal, também permite que os dados biológicos sejam revelados 

a pedido do interessado mediante decisão judicial, embora a criança seja registrada pelo 

Juizado da Infância e da Juventude, com um registro civil provisório. A figura do genitor não 
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foi esquecida, posto que a mulher deverá prestar informações sobre a figura do genitor 

paterno e das origens da criança, nos termos do artigo 6º do projeto. 

Embora sofram profundas críticas, especialmente no que se refere à inadequada 

técnica legislativa, os projetos de lei abordados permitem pensar numa alternativa para o 

quadro de abandono que hoje existe, já que a criminalização do aborto e o processo de adoção 

atual não são suficientes para imprimir uma barreira ao abandono. Eles se assentam no 

respeito à vida digna e ao direito de liberdade da genitora não ser mãe, conforme se apresenta 

a justificativa do projeto de lei 3.220/2008, anexo ao final deste estudo: 

 
O abandono de recém-nascidos é uma realidade recorrente. Em todo Brasil é 
crescente o número de recém-nascidos abandonados em condições indignas 
e subumanas. A forma cruel com que os abandonos acontecem chocam a 
sociedade e demandam uma medida efetiva por parte do Poder Público. A 
mera criminalização da conduta não basta para evitar as trágicas ocorrências. 
A criminalização da conduta, na verdade, agrava a situação, pois os 
genitores, por temor à punição, acabam por procurar maneiras, as mais 
clandestinas possíveis, para lançar "literalmente" os recém-nascidos à 
própria sorte. É essa clandestinidade do abandono que confere maior 
crueldade e indignidade aos recém-nascidos. A clandestinidade do abandono 
feito "às escuras" torna a vida dessas crianças ainda mais vulnerável e 
exposta a sofrimentos de diversas ordens. Já adotado em países como 
França, Luxemburgo, Itália, Bélgica, Holanda, Áustria e vários estados dos 
Estados Unidos, o parto anônimo surge como uma solução ao abandono 
trágico de recém-nascidos. O instituto afasta a clandestinidade do abandono, 
evitando, conseqüentemente, as situações indignas nas quais os recém-
nascidos são deixados. Há a substituição do abandono pela entrega. A 
criança é entregue em segurança a hospitais ou unidade de saúde que irão 
cuidar de sua saúde e em seguida irão encaminhá-la à adoção, assegurando a 
potencial chance de convivência em família substituta. Por sua vez, a mãe 
terá assegurada a liberdade de abrir mão da maternidade sem ser  condenada, 
civil ou penalmente, por sua conduta.O que se pretende não é esconder a 
maternidade socialmente rejeitada, mas garantir a liberdade à mulher de ser 
ou não mãe do filho que gerou, com amplo acesso à rede pública de saúde. 
As crianças terão, a partir de então, resguardados o seu direito à vida, à 
saúde e à integridade e potencializado o direito à convivência familiar. Se 
colocarmos numa balança o direito à vida e a identidade do nascituro, o 
primeiro, inquestionavelmente, deverá preponderar. Tendo em vista que a 
afetividade se sobrepõe ao critério biológico, se opor ao parto anônimo em 
virtude de uma possível mitigação do direito à identidade, é uma atitude 
inaceitável.  

 

Apesar da justificativa compatível com a principiologia do ordenamento jurídico 

brasileiro, os projetos, na Comissão de Constituição e Cidadania, receberam, por 

unanimidade, o pedido de seguimento negado, em 16 de abril de 2009, por ocasião do 
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deputado paraibano e relator da Comissão, Luiz Couto, que exarou o parecer de negativa de 

seguimento nos seguintes termos7: 

 

Da mesma maneira que o Estado pode divulgar o parto anônimo, poderia 
criar amplas campanhas contra o abandono nas ruas, publicizando a forma 
correta de encaminhamento do bebê ao Juizado da Infância e Adolescência. 
A não responsabilização criminal e civil da mãe certamente contribuiria 
ainda mais para que houvesse casos de violência e abuso dos incapazes. 
Assiste, quanto ao mérito, total razão quanto ao parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família, ao qual nos remetemos. 

 

Com esse parecer, de força terminativa quanto à constitucionalidade e juridicidade da 

matéria, cabe recurso ao Presidente da Câmara, nos termos dos artigos 568 e 58 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados.  

Mesmo que venha a ser rejeitada toda e qualquer legislação específica acerca do parto 

em anonimato, a realidade de alguns juizados da Infância e Juventude tem sido de abertura de 

mentalidade ao apoio que deve ser dado à gestante que não deseja assumir a maternidade da 

criança. Como exemplo, a 1ª Vara da Infância e Juventude, em João Pessoa, na Paraíba, 

implantou o “Projeto Acolher: assumindo responsabilidades parentais”, que, diante do quadro 

de abandono de crianças nos hospitais e da ausência de acompanhamento às gestantes no pré-

natal, visa a proporcionar assistência psicossocial aos genitores biológicos, identificando 

aqueles que não desejam permanecer com seus filhos, bem como as causas geradoras da 

vontade de entrega, a fim de encaminhá-los aos recursos sociais existentes, de forma a 

diminuir possíveis vulnerabilidades indutoras da doação, bem como localizar familiares com 

disponibilidade e condição psico-econômica favorável para assumir crianças e adolescentes, 

quando esgotadas as possibilidades de permanência com seus genitores, manter um cadastro 

com os genitores que desejam doar seus filhos e acionar o setor de adoção quando esgotados 

                                             
7 A íntegra do parecer pode ser encontrada no site da Câmara dos Deputados, em 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/648240.pdf>. 
8 Art. 54. Será terminativo o parecer: I - da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, quanto à 
constitucionalidade ou juridicidade da matéria; II - da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação 
financeira ou orçamentária da proposição; III - da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as 
preliminares. 
Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados a 
publicação e remetidos à Mesa até a sessão subseqüente, para serem anunciados na Ordem do Dia. § 1º Dentro 
de cinco sessões da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso de que trata o art. 58, § 2º, I, 
da Constituição Federal. § 2º Durante a fluência do prazo recursal, o avulso da Ordem do Dia de cada sessão 
deverá consignar a data final para interposição do recurso. § 3º O recurso, dirigido ao Presidente da Câmara e 
assinado por um décimo, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria 
apreciada pelas Comissões, o que será objeto de deliberação do Plenário. § 4º. Fluído o prazo sem interposição 
de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final pela Comissão competente, o projeto de lei 
tornará à mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da República, conforme o caso, no 
prazo de setenta e duas horas. 
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todos os recursos de permanência da criança e adolescente no seio de seus genitores 

biológicos ou família estendida. 

Pioneira em um projeto semelhante, a 1ª Vara da Infância e Juventude do Distrito 

Federal desenvolve, desde 2006, o “Programa de Acompanhamento a gestantes”, que se trata 

de um serviço de acolhimento e orientação às gestantes que não desejam ou têm dúvidas em 

assumir seus filhos e pretendem entregá-los à adoção. Possibilita que a gestante decida por 

assumir seu filho ou entregá-lo por meio judicial, evitando expor a criança a risco, ao se valer 

de meios escusos ou ilícitos, tais como aborto, abandono, comércio, infanticídio ou adoção à 

margem da legalidade. Após dar à luz e obter alta hospitalar, a genitora pode confirmar a 

intenção de entregar o filho, caso em que a criança é colocada para adoção (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). 

Percebe-se que, embora não se tenha realizado a regulamentação legal do parto 

anônimo no país, algumas varas de infância e juventude já percebem e constatam a 

necessidade de conceder à mulher a possibilidade de entrega da criança não desejada, como 

forma de resguardar a vida do infante, evitando sua colocação em situação de risco e 

abandono. É importante ressaltar que, embora com fins louváveis e práticas eficazes, os 

projetos mencionados distinguem-se do parto em anonimato, porque este garante à mulher a 

possibilidade de realizar a entrega de forma anônima, podendo sua identidade ser revelada em 

situações específicas. Embora seja prática parecida com a realizada no estado do Distrito 

Federal, sua peculiaridade de ser realizado de forma sigilosa garantiria acesso a um maior 

número de mulheres, porque abarcaria também aquelas que desejam fazer a entrega sem ser 

identificadas. Sem falar que o apoio psicológico multidisciplinar ofertado à gestante também 

parece ser maior no parto anônimo, oferecendo-lhe ajuda antes, durante e após o parto, 

conforme bem explica Gozzo apud IBDFAM (2010): 

 
Para mim o parto anônimo é a concessão de uma oportunidade que se daria à 
mulher para, após ter dado à luz, poder refletir sua decisão, como está 
previsto no anteprojeto. Às vezes, depois de passada a tempestade, essa mãe 
poderá constatar que terá condições, bem ou mal, de criar seu filho. Nesse 
sentido, um acompanhamento psicológico é de extrema importância para a 
conscientização do ato que esta mulher praticará. 

 

Deveras os dois programas referidos são inovadores e condizentes com o princípio da 

afetividade, porém resta saber se essas políticas surtirão efeito naquelas mulheres que desejam 

ter o sigilo de suas condutas preservado. Só os dados, com o decorrer do tempo, mostrarão. 

[U1] Comentário: Apud significa 
(citado por) 
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Por enquanto, resta acompanhar as experiências de países onde o Parto Anônimo já é 

permitido legalmente. 

 

3.2 DO DIREITO COMPARADO 

 

3.2.1 O Parto Anônimo na França 

 

Diante da realidade do abandono, alguns países regulamentaram o instituto em estudo, 

sendo da França o primeiro registro da sua institucionalização. Bélgica, Itália, Luxemburgo, 

Áustria e 28 dos 50 Estados da América do Norte também adotaram o procedimento. Já a 

Alemanha não possui o instituto de forma oficial, no entanto, há prática semelhante apoiada 

pela Igreja Católica, chamada de "Janela de Moisés", como ocorre também no Japão, onde 

berços aquecidos recebem centenas de crianças todos os anos. 

Por apresentar um número expressivo de tráfico de crianças, a França adotou o Parto 

em anonimato, lá conhecido como accouchment sous x ou parto bajo equis, que se refere à 

possibilidade de a mãe não revelar a sua identidade no momento do nascimento da criança, 

constando, na certidão de nascimento, um X no lugar do nome da mãe da criança (ARPEN, 

2010). Isso significa concretamente que a criança não conhecerá, em princípio, o nome de sua 

mãe biológica, já que a lei prevê, sob condições estritas, a capacidade de quebrar o sigilo. A 

mãe pode deixar seu nome em um papel de envelope lacrado, que, em caso de morte durante o 

parto, facilita a escrita do atestado de óbito. A França é um dos poucos países que permite o 

apagamento dos traços de identidade da mãe, o que levou ao desenvolvimento de um 

movimento de caráter social objetivando a busca das origens pessoais daqueles filhos que 

tinham sido entregues em decorrência do parto em anonimato. 

Motivações para o parto em anonimato, na França, são variadas: falta de condições 

financeiras dos pais, psicológica ou de assistência social para a criança, falta de vontade de 

educar a criança, filho nascido fora do casamento ou nascidos de estupro, a ausência do pai, 

levando à gestação de muitas mães solteiras, dentre outras.  

Segundo Gozzo (2006, p. 126), em 02 de setembro de 1941, ocorreu a regulamentação 

da Roda dos Expostos na França, recebendo o nome “nascimento anônimo”, e, em 15 de abril 

de 1943, assegurou-se que, em cada prefeitura, deveria haver uma maternidade de 

acolhimento. Em 1993, o Código Civil Francês regulamentou expressamente a matéria, em 

seu artigo 341-1, que se encontra ainda vigente. 
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Hoje, as mulheres estão autorizadas a dar à luz anonimamente em hospitais e deixar 

seu bebê lá, tendo a seguinte legislação aplicável: o artigo 57, n.º 1 e n.º 2 do Código Civil, 

que possibilita a entrega anônima e está em vigor desde 01 de julho de 2006; o artigo 326 do 

Código Civil possibilita à mãe não revelar sua identidade durante o parto; o artigo 226-6, § 1º 

do Código de Ação Social e Família, que admite que se preserve o sigilo da sua identidade 

por uma unidade de saúde, sendo informada sobre as consequências jurídicas da presente 

demanda e importância para qualquer pessoa conhecer as suas origens e história. A mulher 

que não deseja mais a criança tem, inclusive, a possibilidade de atribuir à criança um nome 

provisório. Em sua maioria, a criança pode legalmente ter acesso às informações deixadas 

pelos seus pais.  

Um movimento de acesso às origens biológicas foi iniciado, no intuito de busca ao 

direito de acesso às origens pessoais, contra a prática do parto em anonimato. A esse 

movimento aderiram os nascidos de parto anônimo, mães que deram à luz em anonimato, pais 

adotivos, políticos, estudiosos da área de saúde e da área jurídica, tendo-se iniciado uma 

pesquisa e colheita de dados biológicos daqueles que tinham sido doados em anonimato, que 

saíram em busca de suas raízes. 

De acordo com a Associação de Registro de Pessoas Naturais (ARPEN, 2010)9, o 

referido movimento não foi capaz de por fim ao parto anônimo, que, inclusive, teve sua 

constitucionalidade ratificada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que confirmou 

a legalidade do instituto no julgamento do caso Pascale Odièvre, o qual será abordado no 

capítulo seguinte. Esse caso teve uma grande repercussão na mídia e serviu de precedente, 

pois, em virtude de seu julgamento, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu pela 

legalidade do Parto Anônimo na França face à Convenção Européia de Direitos Humanos, 

caso adiante retomado. 

 

3.2.2 Projeto bebê Moisés – exemplo de que a prática da entrega pode dar certo 

 

Em Vitória, cidade localizada no Texas, Estados Unidos, funciona o Projeto Bebê 

Moisés, uma fundação criada para enfrentar um aumento alarmante de recém-nascidos sendo 
                                             
9 “O movimento conseguiu instaurar, em 2002, um direito "condicional” de acesso às próprias origens, os pais 
biológicos podendo registrar sua identidade enquanto segredo reversível; mas o parto anônimo não foi abolido. 
A coleta de dados de identidade dos pais biológicos e o direito de acesso ao conhecimento das origens pessoais 
apareceriam, de acordo com os integrantes do movimento, como uma das condições que garantem o fundamento 
ético da adoção. Seria preciso reconsiderar a adoção em termos de aceitação de uma multi-paternidade, de 
desenvolvimento de "laços sociais em torno do nascimento" e mesmo de uma forma de solidariedade. A 
coerência jurídica levaria a modificar o conceito de adoção plena e a questionar o anonimato na doação de 
gametas.” 
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abandonados em locais perigosos. A missão do projeto é fornecer um refúgio seguro para os 

mais vulneráveis, os recém-nascidos. Seu objetivo é fornecer proteção aos recém-nascidos e 

anonimato para as mães que escolhem como alternativa responsável a entrega de seus bebês 

(PROJETO BEBÊ MOISÉS, 1999)10. 

O bebê, com até sessenta dias de vida, pode ser levado a qualquer hospital ou posto de 

bombeiros do Texas e será entregue a uma pessoa que trabalha em uma dessas instalações, 

devidamente identificada. A mulher que doa preenche uma ficha com suas informações 

médicas e as do bebê, as quais poderão ajudar a responder questões importantes de saúde no 

futuro. Se o bebê for entregue ileso, a mãe não será processada por abandono ou negligência. 

O departamento do Texas responsável por questões atinentes à Família e Serviços de Proteção 

(TDFPS) assume a custódia inicial da criança; após, as responsabilidades legais serão 

cumpridas pelo TDFPS, e o bebê será colocado em uma família substituta. 

Assim como no Brasil, lá, todos os dias, inúmeras mulheres enfrentam a realidade de 

uma gravidez não planejada. Um pequeno número dessas mulheres esconde ou nega o fato de 

que estão grávidas, desse modo, elas carregam seus bebês, dão à luz em segredo e, depois, por 

medo, vergonha, confusão, desespero ou egoísmo, abandonam seus recém-nascidos de 

alguma forma trágica, na esperança de que a gravidez nunca será descoberta. Até 

recentemente, a questão do abandono de recém-nascidos foi praticamente despercebida, no 

entanto, quando a primeira legislação regulamentando o “bebê Moisés” foi posta em prática, 

vários outros estados começaram a adotar práticas semelhantes. 

Apesar da falta de estatísticas oficiais sobre o número de recém-nascidos encontrados 

abandonados, um estudo realizado pelos principais jornais da imprensa daquele Estado relatou 

que, de 108 bebês encontrados abandonados, 33 morreram. Diante da gravidade e extensão do 

problema, em 1999, o então governo de George Bush determinou a primeira legislação de 

entrega de recém-nascidos do Texas.  

Membros do projeto reconhecem que será impossível chegar a todas as mães 

desesperadas, mas cada mãe desesperada que eles acolhem faz com que o esforço faça valer à 

pena o trabalho. No início, os membros afirmaram que, se pudessem salvar um recém-

nascido, o esforço seria um sucesso. O projeto tem surtido efeito, sendo possível perceber os 

benefícios naquela localidade, segundo os participantes do projeto, os quais, diante das 

críticas sofridas acerca da impossibilidade desses bebês conhecerem sua origem, esclarecem 

que “is better to have a baby safely delivered to an EMT with no medical history, than a baby 

                                             
10 Salienta-se que todas as informações aqui constantes acerca do referido projeto foram retiradas do sítio virtual 
http://www.babymosesproject.org/. 
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found in a trash can with no medical history.” Tradução livre: é melhor ter um bebê entregue, 

com segurança, a um posto de salvamento sem histórico médico do que um bebê encontrado 

em uma lata de lixo sem histórico médico. 

O projeto bebê Moisés apóia todos os esforços para evitar uma gravidez indesejada e o 

abandono de recém-nascidos. Embora ainda não existam números oficiais de quantas crianças 

o projeto já ajudou a acolher, é um exemplo de que a prática pode dar certo, se realizada sob o 

manto de garantir dignidade e vida aos que precisam. 

 

3.3.3 O Parto Anônimo e o panorama internacional 

 

Tendo sido analisada a experiência do Parto Anônimo na França e no Texas, convém 

tecer um panorama de sua aplicação em outros países do mundo. Os autores dos projetos de 

lei brasileiros, apreciados anteriormente, defendem sua regulamentação, apresentando, como 

justificativa, dentre outros motivos, o fundamento de que o instituto apresenta-se como 

alternativa ao abandono de recém-nascidos em vários países, como França, Luxemburgo, 

Itália, Holanda, Bélgica, Áustria e alguns estados dos Estados Unidos, segundo Carneiro 

(2008). 

Visto que o instituto é prática decorrente do que inicialmente se denominou Roda dos 

Expostos, a Itália foi uma das pioneiras na criação da Roda, tendo sido praticada desde 787, 

com a instalação na entrada de alguns conventos, conforme relato de Iucsch (2010):  

 
O modo de admissão mais comum das crianças era o sistema de roda, uma 
espécie de cilindro que permitia as mães, parteiras ou qualquer outra pessoa 
que havia encontrado uma criança, de ali colocar o recém-nascido, sem que 
fosse vista e sua identidade revelada. Essa prática era bastante antiga e 
encontra-se registros do sistema de roda na Itália em 787, onde alguns 
conventos a instalaram na entrada de suas casas (Destaque nosso). 

 

No fim do século XIX, o Hospital Santo Spirito, próximo ao Vaticano, foi um dos 

primeiros a utilizar a “roda”, chegando a receber cerca de três mil bebês abandonados por ano. 

Sobrenomes comuns de famílias italianas teriam origem na "roda dos enjeitados". Entre eles, 

Esposito, que vem de "exposto" e Innocenti, como alusão à inocência infantil (CASTRO, 

2008). Pereira (2007), analisando a situação do parto anônimo perante a ordem jurídica 

internacional, cientifica que o instituto vigora na Itália desde 1997. 

Embora não tenha instituído o Parto Anônimo, a Alemanha já teve protocolados, em 

seu Parlamento, diversos projetos de lei tentando implementar que a mulher pudesse dar à luz 
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sem que seu nome fosse revelado (ARPEN, 2010). Mesmo sem a regulamentação, o país 

adotou o chamado “babyklappe” (portinhola para bebês), uma espécie de incubadora 

interligando o interior e o exterior do hospital, onde a mãe pode deixar a criança sem ser 

prévia ou posteriormente identificada, conforme atesta Gozzo (2006, p. 130): 

 
(...) desde o ano de 2000, até onde se tem conhecimento, muitas cidades 
alemãs voltaram a ter a chamada babyklappe – no Brasil, mais conhecida 
pelo nome de roda. Trata-se de uma prática levada a cabo por uma 
instituição que tem por intuito recolher bebês que lhe sejam entregues de 
forma anônima, e, como ocorre na França, tal como acima mencionado, 
encaminhando-os posteriormente para adoção. Garante-se à mulher, desse 
modo, a possibilidade de levar avante sua gravidez. Pois ela é consciente de 
que não precisará ficar com a criança, podendo entregar a essa instituição 
sem ter de identificar-se. [...] Pela babyklappe ou roda, além de se procurar 
evitar o aborto, busca-se impedir a prática do infanticídio ou do abandono da 
criança pela mulher. A realidade fática alemã, na tentativa de salvar vidas, 
não se constitui só de rodas espalhadas pelo país. Aos poucos, e 
principalmente com o apoio da Igreja Católica alemã, alguns hospitais 
começaram a oferecer à mulher a possibilidade de um parto anônimo. Dessa 
forma, a mulher dirige-se a essa instituição, informa que deseja manter-se 
incógnita por ocasião do nascimento do bebê e sua vontade é respeitada. 
Após o parto, a direção do hospital encaminha o bebê para as autoridades 
competentes, a fim de que ele seja registrado, sem que haja qualquer 
indicação sobre quem seja a mãe. 

 

A realidade da Alemanha, portanto, é o funcionamento ilegal das rodas, o que 

contraria os textos civil e constitucional. Para Gozzo (2006, p. 130), “não se descarta a idéia 

de que dessa tolerância poderá nascer a concordância para a elaboração de um novo projeto de 

lei sobre o tema”. 

Nos Estados Unidos, “desde 1999 até hoje, mais de trinta e cinco estados 

promulgaram leis que permitiram a legalização dos assim chamados “self-havens”, lugares 

seguros onde bebês poderiam ser entregues” (PRATA, 2008, p. 102).  

Conforme dados da pesquisa de Versiani (2010) nos Estados Unidos da América 

(E.U.A), o abandono seguro é, em verdade, o mesmo mecanismo utilizado pela portinhola de 

bebês. Não há obrigatoriedade do registro de informações mínimas acerca da origem genética 

e história médica da criança submetida a essa prática. Esse registro só ocorre caso o pai e/ou a 

mãe, ou alguém por eles e mediante autorização dos mesmos, o fizer de forma espontânea. 

Em Wyoming, por exemplo, se a criança não demonstra qualquer sinal de maus tratos ou 

abuso, nenhum nome ou informação são necessários. Entretanto, caso o pai e/ou mãe ou 

responsável esteja(m) disposto(s) a fornecer informações acerca da saúde, data de nascimento 
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e local do nascimento do bebê ou histórico médico dos pais, a equipe do programa procederá 

ao registro dos dados a fim de que, mais tarde, estes sejam úteis ao recém-nascido. 

O Japão, por sua vez, seguindo o exemplo das “portinholas para bebês” da Alemanha, 

em 2007, divulgou uma proposta de construção de artefatos em hospitais para receber recém-

nascidos não desejados pelas mães. São espécies de incubadoras devidamente aquecidas para 

receber anonimamente os bebês. Hoje, o país utiliza as “janelas de Moisés” para evitar o 

abandono trágico (PEREIRA; SALES, 2008, p. 166). 

Versiani (2010) comenta ainda que, na Áustria, Suíça, Filipinas, África do Sul, 

Paquistão e Luxemburgo também instituíram a portinhola de bebês ou baby hatches para 

salvaguardar a vida e dignidade dos recém-nascidos não desejados. Já a Hungria e a Índia 

também adotaram o mecanismo nos anos de 1996 e 1994, respectivamente, sendo que a Índia 

adota a particularidade do mecanismo ter sido instituído primeiramente no estado de Tamil 

Nadu, com o intuito de minorar o número de mortes dos bebês do sexo feminino. 

Visto o panorama internacional, seja como parto anônimo, portinhola de bebês, roda 

dos enjeitados, babyklappes, ou janelas de Moisés, mundialmente, de forma legalizada ou 

não, a preocupação com a rejeição de recém-nascidos remete à alternativa da substituição do 

abandono pela entrega, como forma de assegurar a vida de crianças, evitando que elas sejam 

expostas a situações de risco e até à própria morte. 
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CAPÍTULO 4: FILHOS NÃO QUERIDOS: O ABANDONO COMO 
REFLEXO DA FALTA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR  
 
 

Apesar de toda a mudança paradigmática advinda com o reconhecimento do afeto no 

seio familiar, muitos filhos hoje continuam não queridos, não sonhados, não programados por 

mães e pais que não desejam lhes prover de afeto. Na face oposta do afeto, reside o desafeto, 

o querer expulsar física ou emocionalmente a criança. Na sociedade em que se vive hoje, com 

suas características econômicas e de apoio estatal escasso, seria, pois, o abandono um querer 

ou uma decorrência da ausência ou precariedade das políticas públicas de planejamento 

familiar? 

Antes de se examinar a questão do planejamento familiar, necessário se faz 

compreendê-lo sob uma perspectiva de direito fundamental à liberdade de procriação e à 

saúde reprodutiva. 

A liberdade de procriação é reflexo do direito fundamental à liberdade que todo ser 

humano tem de viver em sociedade e constituir sua família, sem a imposição de regras estatais 

quanto ao número de filhos que deva obrigatoriamente ter. No entanto, em toda sociedade 

organizada constitucionalmente, a liberdade individual de um ser humano encontra limites na 

liberdade dos demais indivíduos e em todos os dispositivos normativos e determinantes das 

condutas em comunidade social. 

E na nossa sociedade? Está na seara do direito à liberdade a liberdade dos genitores de 

não assumirem a paternidade? De não serem pais? E se eles têm essa liberdade, ela pode ser 

exercida anonimamente? 

Inicialmente convém lembrar que a liberdade trata-se de um direito fundamental de 

primeira geração, constitucionalmente inserto no caput no artigo 5º da Carta Magna. Por ser 

direito fundamental, está dogmatizado como cláusula pétrea, não podendo ser objeto de 

reforma constitucional. A liberdade é inerente ao homem, precede a sociedade e o Direito, 

tendo sido concebida ao homem desde a sua formação, passando a ser reconhecida, regulada e 

restringida pelo Estado. 

Está intimamente ligada à questão da autonomia de vontade e autodeterminação, pois, 

na modernidade, ser livre é ter autonomia sobre o desenvolvimento da personalidade, 

conforme ensinamentos de Fachin (2003, p. 26): 
 
(...) o sujeito moderno é concebido como ser que se autodetermina, que 
decide livremente sobre a sua vida, com vistas ao desenvolvimento 
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autônomo da personalidade, já que este possui capacidade de dominar a si e 
à natureza por meio da razão. 

 

Silva (2002, p. 236), por sua vez, relaciona liberdade à felicidade ao asseverar que 

liberdade consiste na “possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à 

realização da felicidade pessoal”.  

Seria ínsita à liberdade da mulher a possibilidade de entregar a criança para que esta 

possa conviver em um lar afetuoso? Pelos projetos de lei em estudo, os quais prevêem a 

entrega da criança, o legislador confere uma liberdade positiva à mulher e aos demais 

familiares que não desejam o fruto biológico. Trata-se de uma liberdade positiva, pois a 

possibilidade da entrega anônima só se perfaz se a lei vier a ser publicada ou se for 

implementado um programa de políticas públicas que permita à mulher à possibilidade de não 

ser mãe, desvinculado os papéis “mãe” e “mulher”. Badinter (1885, p.353), analisando que a 

maternidade não é necessariamente uma característica inata da mulher, questiona acerca de 

uma possível pressão social para que a mulher tenha que ser mãe: 

 
Que vem a ser esse instinto que se manifesta em certas mulheres e não em 
outras? Em vez de instinto, não seria melhor falar em uma fabulosa pressão 
social para que a mulher só possa se realizar na maternidade? Como saber se 
o desejo legítimo da maternidade não é um desejo em parte alienado, uma 
resposta às coerções sociais? Como ter certeza de que esse desejo de 
maternidade não seja compensação de frustrações diversas? 

 

Em pesquisa americana, realizada pela Universidade da Califórnia, concluiu-se que 

“as mulheres não amam instintivamente seus filhos, a genética apenas predispõe as fêmeas a 

gerar seus filhos, o instinto materno e o amor incondicional de mãe para filho não existem 

como uma determinação genética inevitável” (VOMERO, 2001, p. 77). Não ser mãe, 

portanto, pode ser aspecto inerente à liberdade feminina. 

Fazendo um paralelo com a liberdade que a mulher tem ao aborto legal, este é 

permitido, em casos de gravidez que coloque a vida da mãe da criança em risco ou de 

gravidez decorrente de estupro, casos em que a mulher terá sua liberdade de interromper a 

gravidez garantida, e a vida da criança será encerrada. No primeiro caso, a liberdade da 

mulher interromper a gravidez é garantida, pois estão em debate dois “direito à vida”, o da 

mãe e o do nascituro; relativiza-se o direito à vida do nascituro em detrimento do direito à 

vida da gestante. No segundo caso, o direito à vida é relativizado face à liberdade da mulher 

não querer continuar a gravidez, devido à conservação de sua integridade física, psicológica e 

moral.  
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Ora, se a liberdade é capaz de se sobrepor, nesses casos, ao direito à vida, percebe-se 

que o direito à vida não é absoluto. O projeto de lei 3220/08 almeja priorizar não apenas a 

liberdade da genitora de não se tornar mãe, como também confere proteção à criança e à sua 

dignidade. Por que não permitir uma conduta de entrega anônima da criança, a qual visa a 

preservar a integridade física e moral da criança? Nesse caso, a liberdade da mulher em não 

continuar a gravidez ainda está dotada de maior altruísmo: a manutenção da vida. 

A liberdade, pois, é também a opção da mulher enquanto escolha afetiva; ela poderia 

ter evitado, sim, a concepção da criança, mas, nem sempre, a mulher tem acesso aos métodos 

contraceptivos, de modo a evitar a gravidez, ela, então, diante de um filho não desejado, 

torna-se prisioneira de si, ao ter que acolher a criança por uma questão de “satisfação à 

sociedade” ou porque tem que esperar a burocracia da entrega para adoção. Seguir na 

formação do vínculo materno-filial de forma obrigada fere a sua liberdade no aspecto de ser 

livre a dar ou não afeto. Welter (2009, p. 173) explora, em seus estudos, a liberdade des 

(afetiva), de ser livre ou não enquanto ser afetivo: 

 
A liberdade tem origem genética, (des) afetiva e ontológica, visto que essa 
tridimensionalidade agasalha, ao mesmo tempo, a igualdade, a liberdade e a 
diversidade humana. A liberdade é genética, porque faz parte da evolução e 
reprodução da espécie humana; a liberdade é des(afetiva), porquanto é 
livre e não-livre, vez que o ser humano é afetivo e desafetivo, 
conduzindo sua sociabilidade nesse binômio, fazendo com que vele e 
desvele a liberdade e a diversidade do outro ser humano; a liberdade é 
ontológica à medida que cada ser humano tem a sua própria liberdade, 
individualidade, suas circunstâncias pessoais, seu mundo pessoal, endógeno, 
a conversação consigo mesmo, significando que não existe uma liberdade 
única, universal, mas, sim uma história de bilhões de liberdades humanas a 
serem desveladas em cada caso concreto. (Destaque nosso) 

 

Imana da liberdade humana escolher livremente sobre a maternidade. Se a população 

tivesse educação suficiente e políticas públicas eficientes em termos de um planejamento 

familiar adequado, o número de gravidez indesejada, gravidez na adolescência (O GLOBO, 

2008)11 e abortos clandestinos certamente não estariam no montante expressivo em que se 

encontra.12 Como a conduta abortiva é considerada criminosa, a não ser nos casos vistos 

anteriormente, diante da mulher que não deseja sua criança, uma alternativa viável seria a 
                                             
11 Uma em cada cinco mulheres que ficaram grávidas no país em 2007 tinha entre 15 e 19 anos, segundo a 
pesquisa “Estatísticas do Registro Civil", divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
índice médio de gestações nesta faixa etária foi de 19,3% no país. Mas nos estados do Maranhão e do Pará essa  
taxa chegou a 25%, o equivalente a um em cada quatro partos”. 
12 Segundo a Folha de São Paulo, de março/2007, cerca de 1 milhão de abortos clandestinos são realizados por 
ano e representa a 4ª causa de mortalidade feminina (IBGE – Síntese dos Indicadores Sociais 2007 – uma análise 
das condições de vida da população brasileira) 
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substituição do abandono pela entrega, por meio do instituto do parto anônimo. Sarmento 

(2007, p. 40) apresenta entendimento ainda mais radical, pois admite que à mulher não se 

pode dar o ônus de prosseguir numa gravidez que comprometa sequer sua saúde psíquica: 

 

Em que pese a tese constitucional conferida à vida pré-natal, não é razoável 
impor à mulher o ônus de prosseguir numa gestação que pode lhe 
comprometer a saúde física ou psíquica. Devidamente comprovado o risco, 
deve ter a gestante o direito de optar pela interrupção da gestação, no afã de 
salvaguardar sua própria higidez física e psíquica. Isto porque, como foi 
assentado anteriormente, a proteção constitucional ao nascituro não tem a 
mesmo intensidade do que a assegurada pela Lei Maior aos indivíduos 
nascidos. 

 

O autor defende, pois, o aborto, em casos de risco à saúde da gestante. A discussão 

neste estudo não se refere à legalização do aborto, mas procura-se mostrar que o parto em 

anonimato seria alternativa até para evitar futuros abortos e garantir à mulher a sua liberdade 

inicial de procriação e de saúde reprodutiva. A liberdade de procriação é, pois, direito da 

mulher, mas esta deve exercê-la de acordo com os ditames da Lei de Planejamento Familiar 

adotada no Brasil, sob uma perspectiva de direito fundamental à liberdade de procriação e à 

saúde reprodutiva. Mas o que se entenderia por saúde reprodutiva? 

Albuquerque (2010, p. 78), ao expressar a conceituação do Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo sobre o que se deve entender por saúde reprodutiva, transcreve: 

 

Por saúde reprodutiva entenda-se um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social em todas as matérias concernentes ao sistema reprodutivo, 
suas funções e processos, e não a simples ausência de doença ou 
enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa 
possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo a capacidade de 
reproduzir e a liberdade sobre quanto e quantas vezes deve fazê-lo. Está 
implícito, nessa última condição, o direito de homens e mulheres de serem 
informados e de terem acesso aos métodos eficiente, seguros, aceitáveis e 
financeiramente compatíveis de planejamento familiar, assim como a outros 
métodos de regulação de fecundidade a sua escolha e que não contrariem a 
Lei, bem como o direito de acesso a serviços apropriados de saúde que 
propiciem às mulheres as condições de passar em segurança pela gestação e 
parto, proporcionando aos casais uma chance de melhor ter um filho sadio. 

 

Para Albuquerque, pois, “deste conceito de saúde reprodutiva se extraem várias 

dimensões, a saber: planejamento familiar, acesso à informação, educação sexual, saúde 

sexual e reprodutiva e o direito à autodeterminação reprodutiva”. Gama (2003, p. 708) 

entende o direito à reprodução como “uma das manifestações dos direitos fundamentais e, 

desse modo, essencial ao respeito à integridade físico-psíquica da pessoa humana”, revelando-
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se, para o autor, como uma vertente do planejamento familiar, conforme se depreende da 

postura a seguir: 

 
O direito à reprodução deve ser reconhecido no âmbito constitucional como 
direito fundamental – a princípio, como reflexo – ou uma das manifestações 
- do princípio e direito à liberdade, daí a procriação natural em que o homem 
e a mulher, na esfera do mais privado dos interesses - resolvem manter 
relação sexual e, responsavelmente, concebem um novo ser dentro do 
projeto parental que decidiram concretizar. 

 

Como visto, portanto, são aspectos que se interligam, as dimensões da saúde 

reprodutiva, apresentada pela professora Albuquerque e o direito reprodutivo como 

manifestação do direito à liberdade, ambos devendo seguir as linhas orientadoras do 

planejamento familiar. Mas em que sentido o planejamento familiar no Brasil, hoje, auxilia a 

mulher no seu direito à liberdade e à saúde reprodutiva? Como afirma Albuquerque (2010, p. 

79), “será que esta política pública chega ao sujeito de direito concreto, ao sujeito de direito 

juridicamente vulnerável e, às vezes, destituído de um patamar mínimo de direitos e da 

própria dignidade?” 

O direito ao livre planejamento familiar encontra-se previsto no artigo 226, § 7º da 

Constituição Federal, que assim dispõe: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (..) 
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 

 

O direito ao planejamento familiar está firmado no compromisso com a dignidade da 

pessoa humana, devendo o Estado intermediar para que ele possa ser efetivamente posto em 

prática, concedendo recursos na área de educação sexual e oferecendo o acesso a meios 

contraceptivos adequados para o livre exercício desse direito fundamental. Mas será que esse 

tem sido o papel das políticas públicas em saúde ofertadas pelo Estado ao longo dos últimos 

anos? Um breve panorama das políticas públicas é pertinente para se entender o caráter atual 

por que passa o acesso à saúde hodiernamente. 

A história da medicina social originou-se durante a Revolução Francesa, no século 

XVIII, tendo os primeiros mecanismos para torná-la uma política de Estado sido criados pela 

Inglaterra, conforme esclarece Meneghel (2004, p. 3): 
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A medicina social originou-se no século XVIII, na Europa, em um amplo 
processo de rearticulação social da prática médica que Foucault denominou 
de nascimento da medicina social. indicando que o capitalismo socializou o 
corpo como força de produção e de trabalho, e este fato iria se consolidar por 
meio da medicina. A medicina, como estratégia biopolítica, tomaria, daí por 
diante, o espaço da sociedade como seu objeto de trabalho. 

 

No Brasil, na década de sessenta, houve uma forte pressão do governo americano, a 

fim de que nosso país adotasse um controle da política demográfica como pressuposto para a 

aquisição de empréstimos estrangeiros (PACHECO, 1981, p. 27). Como o Brasil dependia do 

capital internacional, rendeu-se às entidades americanas de planejamento familiar, facilitando 

o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos, através de distribuição gratuita. 

A década de 60, no Brasil, foi caracterizada pela conquista da mulher no mercado de 

trabalho e a chegada dos métodos anticoncepcionais, divulgados como imprescindíveis para a 

formação da consciência feminina, passando a dissociar os conceitos de sexualidade e 

procriação. 

No entanto, segundo Xavier (1989, p. 204), as mulheres logo constataram que o acesso 

aos meios contraceptivos não conseguiu fazer com que deixassem de ser consideradas cidadãs 

e trabalhadoras de segunda categoria, os métodos estiveram cada vez mais sob controle 

médico, a oferta foi limitada, precária e sem assistência adequada, comprometendo a saúde.  

Nos anos 80, por sua vez, houve uma crise na saúde e na educação, com a 

reivindicação de políticas sociais que assegurassem direitos de cidadania. Segundo Correa 

(1993, p. 2), as mulheres interviram, nessa época, no debate sobre o planejamento familiar, 

“instituindo-se a noção de que a assistência à contracepção deveria compor uma política 

ampla de saúde reprodutiva, passando a questão reprodutiva a ser vista como decisão ética 

individual e um direito social”. E a autora continua: 

 
As feministas sustentaram, desde então, o princípio de que as decisões da 
esfera reprodutiva devem se orientar pelo livre-arbítrio do indivíduo, em 
especial, das mulheres, uma vez que reprodução biológica se viabiliza 
através do corpo feminino. Inscreviam esta premissa no contexto mais amplo 
de luta pela ampliação da cidadania das mulheres e da responsabilidade do 
Estado pela sua saúde. 
 

Em 1988, com o advento da Constituição Federal, houve o reconhecimento, no artigo 

19613, da saúde como “direito de todos e dever do Estado” e a descentralização dos serviços 

                                             
13 Constituição Federal – “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
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de saúde, através dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que, apesar de ter sido 

criado para que toda a população brasileira tivesse acesso aos meios de saúde, apresenta-se 

com serviços precários e que precisam ser melhorados. Coelho (2000, p. 10), em pesquisa 

acerca das políticas públicas brasileiras de planejamento familiar, demonstra seus resultados: 

 
Tratando especificamente do direito à regulação da fertilidade e 
considerando o contexto histórico em que foram elaboradas as políticas de 
planejamento familiar no Brasil, é possível afirmar que, atualmente, ainda 
existe uma contracepção controlada por interesses econômicos 
internacionais, a rede hospitalar privada, a medicina de grupo e as 
instituições de planejamento familiar, que facilitam a mercantilização da 
contracepção, privilegiando métodos de estrito controle médico, como a 
pílula e a esterilização. Finalmente, o planejamento familiar, embora 
representando um passo decisivo em direção à construção da cidadania 
feminina, na prática, reflete interesses contraditórios que se confrontam 
numa luta entre as instâncias políticas, econômicas e ideológicas de poder.  

 

Não apenas a Constituição Federal apresenta normas de compromisso com o 

planejamento familiar; o acesso a esses serviços está também preconizado na Convenção para 

a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, ratificada pelo Brasil 

em 1984, cujos artigos 12 e 16 assim prevêm, respectivamente: 

 
Artigo 12 - 1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos, a 
fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o 
acesso a serviços médicos, inclusive referente ao planejamento familiar. 
(Destaque nosso) 
Artigo 16 - 1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas adequadas 
para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos 
relativos ao casamento e às relações familiares e, em particular, com base na 
igualdade entre homens e mulheres, assegurarão: a) o mesmo direito de 
contrair matrimônio; b) o mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e 
de contrair matrimônio somente com o livre e pleno consentimento; c) os 
mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de 
sua dissolução; d) os mesmos direitos e responsabilidades como pais, 
qualquer que seja seu estado civil, em matérias pertinentes aos filhos. Em 
todos os casos, os interesses dos filhos serão a consideração primordial; e) os 
mesmos direitos de decidir livremente as responsabilidades sobre o 
número de filhos e sobre o intervalo entre os nascimentos e a ter acesso 
à informação, à educação e aos meios que lhes permitam exercer esses 
direitos; f) os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à tutela, 
curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos, quando esses 
conceitos existirem na legislação nacional. Em todos os casos, os interesses 
dos filhos serão a consideração primordial; g) os mesmos direitos pessoais 
como marido e mulher, inclusive o direito de escolher sobrenome, profissão 
e ocupação. h) os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de 
propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens, 
tanto a título gratuito quanto a título oneroso. (Destaque nosso) 
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Também outros compromissos foram assumidos pelo Brasil na seara da saúde sexual e 

reprodutiva das mulheres, em âmbito internacional, visto que o Brasil participou das 

Conferências Internacionais do Cairo, em 1994 e Quarta Conferência Mundial das Mulheres, 

em Pequim, no ano de 1995, assumindo o compromisso de tomar as medidas apropriadas para 

assegurar os direitos humanos acerca das saúdes sexual e reprodutiva, sendo, portanto, dever 

do Estado oferecer os meios necessários para a consolidação desses objetivos. Se há dez anos, 

o quadro era de informação e escolha de anticoncepcionais limitada, altas taxas de aborto de 

risco, falta de acompanhamento necessário de exames em período pré-natal, o quadro hoje 

parece não ter melhorado.  

O alto índice de gravidez na adolescência pode ser apontado como fator preocupante 

de políticas públicas pouco eficazes em termos de sexualidade, conforme pode se depreender 

dos dados que seguem. Segundo Ballone (2003), no Brasil, a cada ano, cerca de 20% das 

crianças que nascem são filhas de adolescentes, número que representa três vezes mais 

garotas com menos de 15 anos grávidas que na década de 70. A grande maioria dessas 

adolescentes não tem condições financeiras nem emocionais para assumir a maternidade e, 

por causa da repressão familiar, muitas delas fogem de casa e quase todas abandonam os 

estudos. A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, de 1996, mostrou um dado alarmante; 

14% das adolescentes já tinham pelo menos um filho e as jovens mais pobres 

apresentavam fecundidade dez vezes maior. Entre as garotas grávidas atendidas pelo SUS no 

período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos casos de meninas grávidas entre 10 e 

14 anos. Nesses cinco anos, 50 mil adolescentes foram parar nos hospitais públicos devido a 

complicações de abortos clandestinos. Quase três mil na faixa dos 10 a 14 anos. (Destaque 

nosso) 

Deve-se atentar seriamente para esses números expressivos de gravidez na 

adolescência, pois há certa relação entre a gravidez na adolescência e suicídio e depressão, o 

que pode afetar não só a vida das mães como dos inocentes bebês envolvidos na situação. 

Trata-se de uma questão que, se não resolvida, pode acabar levando à rejeição dos bebês por 

parte de suas imaturas mães.  

Freitas e Botega (2001) abordam um estudo na UNICAMP sobre ideação de suicídio 

em adolescentes grávidas, foram analisadas 120 adolescentes grávidas (40 de cada trimestre 

gestacional), com idades variando entre 14 e 18 anos, atendidas em serviço de pré-natal da 

Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Do total das adolescentes estudadas, foram 

encontrados: casos de ansiedade em 25 (21 %) e casos de depressão em 28 (23%). Desses, 12 

(10%) tinham ansiedade e depressão. A ideação suicida ocorreu em 19 (16%) das pacientes, 
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não tendo sido encontradas diferenças nas prevalências de depressão, ansiedade e ideação 

suicida nos diversos trimestres da gravidez. As tentativas de suicídio anteriores ocorreram em 

13% das adolescentes grávidas e tiveram associação significativa com o grau da depressão, 

bem como com o estado civil das pacientes, que geralmente eram solteiras, sem namorado. 

A respeito de planejamento familiar e gravidez indesejada, Albuquerque (2010, p. 80) 

faz um levantamento, com base em dados da Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE de 

2005 e 2007, e apresenta situações alarmantes de falta de planejamento familiar: 

 
Ex-gari, 40 anos, foi submetida à laqueadura depois de ter tido o 18º filho, 
mas, na verdade, passou por 27 gestações, sendo a primeira gestação aos 11 
anos. 12 de seus filhos ficaram em Alagoas com familiares, quando ela 
deixou o estado, 09 abortos espontâneos (out/07). [...] IBGE/Pesquisa 2005 – 
Mães precoces. Em 2000, no estado de Alagoas, 18,5% das mães com 18 
anos já possuíam, ao menos, dois filhos nascidos vivos. (...) Jovens 
engravidam e deixam estudos. De 96 a 2006, a única faixa que cresceu de 
fecundidade foi a de adolescentes entre 15 e 17 anos. Como resultado, há o 
perfil da jovem, infelizmente, em sua maioria, nordestina, que não rompe o 
ciclo da pobreza, predestinada a gravidez precoce, ausência de uma política 
de prevenção à gravidez e o impacto emocional e econômico da adolescente 
grávida em idade escolar. 

 

Quanto ao aborto, por sua vez, apesar dos dados hoje não serem precisos, devido à 

enorme parcela de abortos clandestinos, recente reportagem do Jornal Fantástico14, acerca do 

número de abortos no Brasil, revela que 1 (uma) em cada 40 (quarenta) mulheres aos quarenta 

anos já realizou prática abortiva, passando de 5 milhões e 300 mil mulheres o número de 

mulheres que já abortaram. Algumas clínicas clandestinas foram visitadas, revelando a 

facilidade com que se consegue marcar o procedimento, bastando à gestante apresentar o 

resultado da ultrassonografia comprovando a gravidez.  

Em trecho da reportagem, revela-se: “de acordo com Ana Paula, é preciso chegar cedo 

ao estabelecimento, pois o atendimento é feito por ordem de chegada, e a fila fica cheia todos 

os dias”. A notícia revela que a curetagem custa, em média, R$ 800,00 (oitocentos reais) a R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais), levando à morte por hemorragia em alguns casos. 

“Conhecemos uma clínica que é um verdadeiro feirão do aborto. Nenhuma outra clínica no 

Rio de Janeiro tem tanto movimento. Às seis da manhã, começam a chegar pais, irmãos, 

maridos, noivos, namorados, todos acompanhados das pacientes”, revela a reportagem, que 

                                             

14 A reportagem, na íntegra, pode ser encontrada no sítio virtual do Jornal Fantástico, de 01 de agosto de 2010. 
Disponível em:< http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,MUL1610471-15605,00.html.> 
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divulga, ainda, que, entre 1995 a 2007, a curetagem, depois do procedimento do aborto, foi a 

cirurgia mais realizada pelo SUS: 3,1 milhões de registros contra 1,8 milhão de cirurgias de 

correção de hérnia, o que causa um grande impacto na saúde pública brasileira.  

Será que se pode falar, no Brasil, em políticas públicas de planejamento familiar 

eficazes, diante de tais dados assustadores? Se essas mulheres optam por realizar abortos de 

forma clandestina, talvez se lhes fosse permitido fazer a entrega de forma anônima, esses 

dados, certamente, diminuiriam, aliado à implementação de políticas públicas preventivas de 

planejamento familiar, como acesso a métodos anticonceptivos, preservativos, cirurgias de 

esterectomia, “pílulas do dia seguinte”, vasectomia, ciclos de debate e educação à população 

de zonas urbanas e rurais, especialmente as de baixa renda, informando acerca do exercício do 

direito reprodutivo. Barcellos (2005, p. 90), ao analisar o papel do Estado na implementação 

de políticas públicas, assim se posiciona: 

 
(...) compete à Administração Pública efetivar os comandos gerais contidos 
na ordem jurídica e, para isso, cabe-lhes implementar ações e programas dos 
mais diferentes tipos, garantir a prestação de determinados serviços, etc. 
Esse conjunto de atividades pode ser identificado como “políticas públicas”. 
É fácil perceber que apenas por meio de políticas públicas o Estado poderá, 
de forma sistemática e abrangente, realizar os fins previstos na Constituição 
(e muitas vezes detalhados pelo legislador), sobretudo no que diz respeito 
aos direitos fundamentais que dependam de ações para sua promoção. 

 

Além da dificuldade na efetivação de tais políticas públicas, conforme bem ressalta 

Albuquerque (2010, p. 79), “os fatos demonstram que a sexualidade é descoberta 

precocemente pelos jovens, mas, se de um lado, eles têm a seu favor a informação rápida e em 

tempo real, de outro, são descobertas permeadas de insegurança”. E continua: 

 
Quem detém a informação, em tese, tem autonomia sobre seus corpo, sobre 
sua sexualidade e compreende o significado do que seja paternidade 
responsável e planejamento familiar, mas o problema reside exatamente no 
fato de que há uma massa de pessoas à margem de qualquer traço denotativo 
de dignidade e de cidadania. Excluídas de um patamar mínimo de direitos, é 
o retrato da miserabilidade. Como então imaginar que as informações, o 
acesso aos métodos contraceptivos, ao controle efetivo de natalidade, e, 
portanto, ao planejamento familiar atinja esta camada de excluídos. 
(Destaque nosso) 

 

Portanto, como acusar de criminosas essas mães que não têm acesso aos meios 

adequados que devem ser fornecidos pelo Estado como política de planejamento familiar 

eficaz? A sociedade tem adotado uma postura de preconceito a essas mulheres, porque 
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infelizmente ainda reina o perfil da mulher que “nasceu para ser mãe”, sem perceber que a 

mulher que abandona, muitas vezes, é a abandonada e a agredida socialmente pela falta de 

condições existenciais mínimas de dignidade. Freston (2010), supervisora do Serviço de 

Assistência Social do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) propõe um 

enfoque científico à imagem da mãe que abandona, vítima da sociedade que a condena: 

 
A maioria das mulheres que nos comunica a intenção de doar o filho logo 
após o nascimento alega falta de condições econômicas para sustentá-lo. 
Mas três entre quatro delas acabam revelando que esse fator preponderante 
está vinculado a outros contextos, como o seu próprio abandono pelo 
parceiro, que é o pai da criança, ou falta de respaldo familiar. Sem contar 
que essas mulheres também são abandonadas no plano institucional, pela 
falta de respaldo dos órgãos públicos e de programas de iniciativa privada. 
[...] É preciso que, por trás de uma criança abandonada ou abrigada em 
alguma instituição, existe uma família também abandonada a demandar 
políticas públicas de combate à pobreza, além de decisões econômicas com 
foco na geração de emprego e renda. 

 

Do outro lado do abandono, pode estar uma abandonada de políticas públicas de 

acompanhamento familiar e em estado de miserabilidade. É para essa parcela de mulheres que 

urge a necessidade de buscar alternativas, como a implementação do parto em anonimato, 

para evitar o número crescente de abortos e possibilitar a constituição de vínculo paterno-filial 

à criança. Ao contrário do que o mito e imaginário sociais afirmam, “a decisão de entregar um 

filho em adoção ou a idéia de fazê-lo pode ter vários significados, desde aceitar a 

impossibilidade de criá-lo, sua rejeição à criança ou aceitar a frustração do amor e do desejo 

de maternar” (MOTTA, 2001, p. 71). 

Freston (2010), em estudo dedicado ao tema, entrevistou mulheres que entregaram 

seus filhos para adoção e concluiu que a maioria delas é juridicamente solteira; tem acima de 

20 anos de idade; eventualmente convive com um companheiro. São mulheres provenientes 

de lugares muito empobrecidos do Brasil; possuem ensino fundamental incompleto; têm, 

como única fonte de sustento, o trabalho eventual e informal como o de empregada 

doméstica, apenas 9% delas tentaram o aborto, e mais da metade das mães, mesmo decididas 

a entregar seu filho desde o início da gravidez, chega a cumprir quatro consultas de pré-natal, 

o que equivale a 50% do número de acompanhamentos recomendados. Esses dados 

demonstram que, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, essas mães se preocupam 

com a criança. 
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Chrispi15 (2007, p. 68), analisando determinantes sociais do abandono de recém-

nascidos, consegue exprimir a dor da mãe que abandona o filho, em entrevista realizada 

diretamente a um desses sujeitos, que abandonou o filho recém-nascido em situação de risco, 

o que expressa a realidade de um coletivo de mulheres em situação semelhante: 

 
Eu já não vivia mais com o pai dos meus filhos, que é pai dela também (...) ele já 
não me ajudava nem com o Bruno e nem com a Laura, aí não ajudava em nada, não 
dava pensão. (...) A roupa da Laura, eu fui guardando tudo, eu falei: pelo menos, 
roupinha eu vou ter, vai servir, eu tinha medo de não conseguir sustentar, porque 
eu já passava dificuldade com o Bruno e com a Laura. Então eu fiquei com medo, 
quem ajudava mais era meu pai e minha mãe, na medida do possível. E era só o 
que eu tinha com o trabalho. Daí ei fiquei com medo de falar pra eles e eles ficarem 
bravos...então eu fui...falei...eu vou levando, vou escondendo, a hora que nascer 
eles vão ver, porque dá não vai ter mais jeito. A Laura era bebê ainda...E tudo isso 
veio acumulando, acumulando, eu fui ficando mal, eu não tinha coragem de contar 
pra ninguém. É como se não fizesse parte de mim isso, porque meus filhos são a 
razão da minha vida. (...) dei leite para ela (amamentou), duas vezes, eu dei leite 
para ela e saí assim, saí... fui andando. Foi a hora em que eu olhei no cemitério e aí 
coloquei ela lá, é como se fosse assim uma coisa que não fosse eu. (...) Eu pegava o 
ônibus lá todo dia para ir trabalhar (...). 

 

O depoimento é reflexo da realidade em que estamos inseridos, de gravidez não 

planejada, de paternidades não assumidas, grande número de filhos, além das dificuldades 

financeiras para a mãe responsabilizar-se sozinha pela casa e pelo cuidado com os filhos, 

fatores que configuram terreno fértil para o abandono. 

Apenas tipificar o aborto, a exposição ou o abandono de recém-nascido como crime e 

utilizar dos mecanismos da adoção legal não tem sido suficiente para enfrentar a 

problemática. Está-se diante de uma encruzilhada, como salienta Albuquerque (2010, p. 82): 
 
Chegamos numa encruzilhada, de um lado, nossa sociedade/Estado tipifica 
como crime o abandono, o aborto e os maus-tratos, de outro, há a omissão do 
dever de efetivar/garantir os princípios constantes na CF/88, bem como a 
censura e discriminação quando a mulher resolve entregar o filho. A situação 
convoca a sociedade/Estado para assumir seu papel e enfrentar os desafios 
sociais que instam uma solução efetiva para o problema. 

 

Diante dessa situação inquietante, a sociedade é convocada a buscar alternativas, que 

podem ser encontradas na adoção de políticas públicas efetivadoras do parto em anonimato. 

Posta a situação em que se encontra hoje o direito à filiação e ao planejamento familiar 

                                             
15 A entrevista foi realizada pela autora Letícia Lofiego Sanchez Chrispi em sua pesquisa de dissertação de 
Mestrado em Serviço Social da PUC – São Paulo. A autora atribuiu o nome fictício Aline à entrevistada, a fim 
de preservar sua identidade. 
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brasileiro, é possível seguir no enfrentamento dos aspectos favoráveis e contrários ao instituto 

do Parto Anônimo, o que passa a ser objeto de análise do capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 5: DOS ASPECTOS CONTRÁRIOS E FAVORÁVEIS À 
REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PARTO ANÔNIMO 

 

 

Diversas são as críticas apontadas à regulamentação do Parto Anônimo no Brasil, as 

quais são imbuídas desde a total negação preconceituosa ao instituto até a argumentação 

baseada em fundamentos construtivos, que podem servir para uma melhor adaptação à prática 

em nosso país.  

Fonseca (2008, passim), apresentando argumentos contrários ao parto anônimo, 

defende que ele é “uma medida na contramão da história”, porque: 1) não se trata de 

inovação, pois, no Brasil, já é permitido à mulher entregar seu filho ao Estado, para adoção; 

2) não se pode descriminalizar aquilo que não é crime, já que a entrega à adoção não 

configura crime; 3) não se trata de inovação importante quanto ao sigilo, já que, na visão da 

autora, “de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança adotiva é registrada 

no nome de seus pais adotivos, sem nenhuma menção do status adotivo. O registro original é 

cancelado e arquivado pela autoridade judiciária. É só com autorização do juizado, mediante 

farta justificação, que é permitida a consulta a essa documentação”; 4) estimula o abandono, 

já que as mulheres se valeriam dessa forma “menos radical” de entrega; 5) atribui a decisão da 

entrega unicamente à mãe, não havendo possibilidade de investigação ou responsabilização 

paterna; 

Molinari (2010, p. 110) vê o parto anônimo como “retrocesso quanto aos direitos 

instituídos no ordenamento jurídico brasileiro”. Para a autora, “os projetos que visam a 

instituir o parto anônimo garantem à mulher os mesmos direitos já assegurados pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente”. 

Levy (2009), seguindo a mesma linha de pensamento, aponta a legalização brasileira 

do instituto como desnecessária “em face das disposições previstas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, afastando, inclusive, a eventual iniciativa de aperfeiçoamento. Ao invés de 

acrescentar, retrocede, desconsiderando avanços e conquistas importantes na normativa já 

existente no nosso país”. 

Fachin (on line), em posicionamento contrário ao instituto, considera que ele trata as 

crianças como objetos ao invés de sujeitos de direitos: 

 

As crianças nascidas não são “coisas” para serem entregues. São sujeitos de 
direito e de afeto. Defendê-los impõe trocar a vida no papel pelo verdadeiro 
papel da vida, pela democratização da economia, pela desconcentração da 
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renda, pela dignidade humana na prática concreta de quem depende dos 
meios públicos de saúde e de educação. 

 

A Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da 

Juventude (on line) considera que a proposta viola o direito à convivência familiar da criança 

em diversos aspectos:  

 

Parte do equivocado pressuposto que o abandono de crianças é decorrente 
apenas de questões de ordem psicológica, única dimensão de direito prevista 
na proposta como devida à gestante, quando sabemos o quanto as raras 
situações de abandono são devidas ou a aspectos socioeconômicos, que 
demandariam políticas integradas de suporte à família, ou a combatíveis 
fatores culturais e de gênero, que a malsinada roda dos expostos apenas 
contribuiu a manter. Desconsidera, ademais, tanto o direito do pai, como 
também da família natural extensa, não contactada e que poderia manter os 
elos da criança. É o que determina o art. 5º da Convenção.  

 

Versiani (2010), por sua vez, teme que a “legalização da prática se torne um incentivo 

ao abandono precipitado de crianças de famílias economicamente desfavorecidas”.  

A Rede Feminina de Saúde (on line), na mesma linha de raciocínio negativo ao parto 

anônimo, posiciona-se acerca de que o projeto que tenta implementar o parto anônimo: 

 
[...] é falacioso e surge na contramão da história, justamente na chamada era 
de direitos, quando mulheres, crianças, pessoas portadoras de deficiências e 
de diversas etnias e sexualidades buscam dar visibilidade à sua identidade e 
reivindicam-se sujeitos de direitos. Remete à triste lembrança das Rodas dos 
Enjeitados que vigoraram no Brasil até 1950, quando a gravidez inesperada 
produzia a condenação social e a vergonha para as mulheres, tendo sido 
instituídas, então, para receber bebês que não podiam ser criados pelas mães.  

 

Outra crítica tecida é a que considera que o parto anônimo abre “poderes” à mulher, 

fazendo com que sua vontade possa vir a suplantar a vontade paterna. A esse respeito, 

Oliveira (2008) indaga se “não poderia ser uma forma de discriminação ao homem a 

autonomia da decisão feminina em recorrer ao parto anônimo sem anuência do pai biológico, 

uma vez que já começa a haver jurisprudência lutando pelo poder familiar do pai.” Molinari 

(2010, p. 166) considera uma “nítida inversão de valores ao privilegiar a mulher em 

detrimento da criança, sob a justificativa de coibir o abandono materno.” Na verdade, não se 

está atribuindo à mãe um “poder absoluto” sobre a entrega, até porque, podem ocorrer quatro 

situações distintas, conforme previsto no projeto de lei 3.220/2008: 1) pode ocorrer o caso de 

tanto a gestante como o genitor não desejarem tornar-se pais; 2); o genitor não deseja tornar-
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se pai, mas a gestante quer tornar-se mãe; 3) a gestante não deseja tornar-se mãe, mas o 

genitor deseja se tornar pai; 4) a gestante entrega a criança, sem que o pai saiba. 

A primeira situação não ensejaria maiores preocupações, visto que a intenção de 

entrega é conjunta, não havendo empecilho ao Estado para que pudesse vir a viabilizar o parto 

anônimo nessa conjuntura. Caso algum parente desejasse permanecer com a criança, ser-lhe-

ia dada prioridade na adoção. 

Na segunda hipótese, também não haveria celeuma, uma vez que a mãe deseja seguir 

com a maternidade, ficando a criança sob os cuidados da mãe biológica, como, inclusive, é de 

praxe ocorrer em nossa sociedade, marcada pelas tantas famílias chefiadas por mulheres que 

criam, sozinhas, seus filhos. A terceira hipótese, contudo, poderia suscitar um cuidado mais 

acurado, posto que a vontade do genitor se contrapõe à da gestante, a quem os projetos de lei 

asseguram o direito de entregar seu filho. Ocorre que o artigo 9º do projeto de lei 2747/08 

prevê que a criança só será levada à adoção após oito semanas da data em que chegou ao 

hospital, período em que a mãe ou parentes biológicos poderão reivindicá-la. Já o projeto de 

lei 3.220/08 prevê que a criança só será encaminhada à adoção 10 dias após a data de seu 

nascimento. Seja qual for o lapso temporal que viesse a ser adotado, o pai biológico 

demonstraria ao juiz sua vontade em cuidar da criança e poderia exercer o poder familiar que 

lhe é de direito. 

Situação mais delicada, sem dúvidas, reside na quarta hipótese, posto que se questiona 

como ter a certeza de que as informações prestadas pela gestante são realmente verídicas. 

Como saber se ela não escondeu, a gravidez e a informação sobre a entrega, do genitor e 

demais parentes biológicos da criança. O vício de vontade da mãe biológica pode vir 

prejudicar, sim, a criança, bem como violar o direito do pai. Caso essa hipótese viesse a 

acontecer, duas alternativas poderiam ser ventiladas: a criança seria imediatamente entregue 

ao pai, caso não tivesse ainda sido adotada; a segunda alternativa, por mais paradoxal que 

pareça, seria conferir direito de visitação ao pai biológico, caso a criança já estivesse 

estabelecido vínculos socioafetivos com os pais adotantes, devendo a mãe biológica responder 

criminalmente pelo crime previsto no artigo 24316 do Código Penal. Não se pode perder de 

vista o objetivo maior do instituto devido a suposições de caráter subjetivo que podem vir a 

acontecer. O parto anônimo preocupa-se, antes de tudo, com a figura do nascente, é a este que 

                                             
16Art. 243 (Sonegação de estado de filiação) - Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência 
filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente 
ao estado civil: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
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devem ser concedidos os cuidados necessários à existência digna e à possibilidade de inserção 

em uma família substituta. 

Como visto, muitas são as críticas tecidas ao parto anônimo, no entanto, as críticas 

mais recorrentes apontam o parto anônimo como desnecessidade legislativa em virtude das 

normas já existentes no Estatuto da Criança e do Adolescente e acerca de adoção, bem como a 

impossibilidade de conhecimento da origem genética daqueles nascidos no anonimato. É a 

essas duas vertentes, pois, que se dedicará este capítulo com maior afinco, nos pontos que 

seguem. 

 

5.1 ADOÇÃO E PARTO ANÔNIMO NO BRASIL: AS DUAS FACES DA MESMA 
MOEDA? 

 

Primeiramente cinge explicar por que tratar de adoção no capítulo referente às críticas 

e não em capítulo próprio. Prefere-se fazer essa escolha porque, como visto anteriormente, a 

existência do processo de adoção com as recentes alterações sofridas com a lei 12.010/2009 é 

apontada como uma das maiores críticas à implementação do instituto do parto anônimo, que 

se tornaria “desnecessário” legislativamente. Necessário se faz, portanto, confrontar esses dois 

institutos. 

Sem nos ater ao caráter histórico do instituto da adoção, interessa a esta pesquisa a 

possibilidade de regulamentação do tema, no ordenamento brasileiro, pelo Código Civil de 

2002 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que modificou o cenário da proteção à 

infância no Brasil, ao dar relevo à doutrina da proteção integral. Em agosto de 2009, foi 

publicada a Lei 12.010, a qual, dispondo sobre a adoção, trouxe uma série de modificações à 

legislação existente, dentre elas, a implementação de um cadastro nacional de adoção único e 

a possibilidade da gestante entregar o filho à adoção, podendo receber assistência psicológica 

e jurídica do Estado. 

É necessário, pois, tecer uma abordagem entre os institutos do parto anônimo e da 

adoção, a fim de apontar os pontos de encontro e as diferenças existentes entre as duas formas 

de entrega, pois parto anônimo e adoção não se confundem. 

É importante ressaltar que, em ambos, um passo importante é dado: a tentativa de 

colocação da criança em uma família substituta, rasgando-se os preconceitos em relação à 

filiação socioafetiva, que hoje recebe todo o respeito jurídico ao lado da filiação biológica. 

Lôbo (2008, p. 247) faz uma interessante observação acerca da igualdade da filiação, a de 

que, “no Brasil, após a Constituição de 1988, não há mais filho adotivo, mas adoção, 
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entendida como meio para filiação, que é única.” Para o autor, a adoção apresenta as seguintes 

características: 

 
A adoção é ato jurídico em sentido estrito, de natureza complexa, pois 
depende de decisão judicial para produzir seus efeitos. Não é negócio 
jurídico unilateral. Por dizer respeito ao estado de filiação, que é 
indisponível, não pode ser revogada. 

 

Várias são as conceituações encontradas na literatura jurídica para a adoção. Para 

Santos (1976, p. 5), a adoção é “um ato jurídico que estabelece entre duas pessoas relações 

civis de paternidade e de filiação.”. Para Fachin (2003, p. 237), “é a filiação construída no 

amor”. Na conceituação de Gomes (2001, p. 369), “é o ato jurídico pelo qual se estabelece, 

independentemente do fato natural da procriação, o vínculo da filiação. Trata-se de ficcção 

legal.” Na visão de Oliveira (2010, p. 109), “é a atribuição dos direitos de filho próprio a um 

filho de outra pessoa [...], acima de tudo, é um grande ato de amor. Uma porta aberta para a 

vida”.  

A respeito da adoção, a lei 12.010/09, popularmente conhecida como Nova Lei de 

Adoção, recentemente publicada, alterou alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e do Código Civil, com o escopo de agilizar o seu processo e torná-lo menos 

burocrático. No entanto, a lei de adoção, apesar das efetivas modificações, já nasceu, como 

salienta Figueiredo (2010, p.13) com “inexplicáveis retrocessos”, o que implica na 

necessidade de outra alternativa, como o parto anônimo, para minimizar o abandono de 

recém-nascidos.  

A adoção, sem dúvidas, é ato de humanidade e solidariedade, pois visa a acolher 

crianças indesejadas e inseri-las em um lar de afeto. Do mesmo modo, o instituto do Parto 

Anônimo busca conciliar o grande número de recém-nascidos abandonados com a vontade de 

muitos pais e mães que desejam receber essas crianças como filhos, para ofertar-lhes o 

verdadeiro significado do afeto.  

A conexão entre parto anônimo e adoção origina-se com a análise da mulher que 

almeja entregar seu filho para uma família substituta. Em ambos os casos, a entrega é o fim 

pretendido, independentemente das causas que levaram a essa necessidade. Em ambos, pois, a 

genitora pretende entregar o filho a uma família substituta, havendo uma nítida dissociação 

entre gerar e ser mãe. Sanchez (2010, passim), em pesquisa de campo realizada acerca do 

perfil das mães que abandonam, assim conclui: 
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É possível concluir que as mães que entregam seus filhos para adoção são 
pessoas que, impossibilitadas de permanecer com seus filhos, procuram uma 
forma de protegê-lo, o que, muitas vezes, traduz uma atitude de amor. Mas 
não é assim que são vistas pela grande maioria das pessoas, pelo contrário, 
são culpabilizadas pela situação em que se encontram.  

 

A entrega no lugar do abandono é a opção das mães tanto no caso do parto em 

anonimato como no de adoção. Seriam então a adoção e o parto anônimo duas faces da 

mesma moeda?  

Há quem afirme ser os projetos de lei acerca do parto anônimo desnecessários 

juridicamente, pois o sistema de adoção brasileiro em vigor já supre totalmente os objetivos 

da entrega da criança indesejada. Nesse sentido, Souza (2008, p. 73) aponta o “não 

aprofundamento psicossocial com que o projeto trata as causas da violência e ataques a 

recém-nascidos, salientados pela mídia”. Seguindo a esteira de entendimento, Molinari (2010, 

p.117) salienta que “os projetos que visam a instituir o parto anônimo garantem à mulher os 

mesmos direitos já assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

Mas existem alguns pontos que merecem ser destacados, a fim de se ter uma 

dissociação entre ambos os institutos: como fica o poder familiar dos pais biológicos, a 

questão da responsabilidade civil da genitora, o registro de nascimento e a colocação da 

criança no cadastro nacional de adoção são impasses que merecem análise. 

Com relação ao poder familiar, é relevante trazer à baila que compete aos pais, no 

exercício das obrigações inerentes ao dever-poder de paternidade, a missão de gerir a 

educação dos filhos, propiciando-lhes o asseguramento de todos os direitos fundamentais que 

lhes são conferidos constitucionalmente, como o direito à vida, à dignidade, à convivência 

familiar e comunitária, dentre outros, devendo os pais eximi-los de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme preceitua o artigo 22717 

da Constituição Federal. 

Havendo a inobservância desses deveres, os pais poderão sofrer a suspensão ou 

destituição do poder familiar, nos termos do artigo 15718 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Outro caso é o decorrente da adoção, que implica necessariamente na extinção 

                                             
17 Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
18 Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a 
suspensão do pátrio poder, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou 
adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. 
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do poder familiar, de acordo com a interpretação dos artigos 41 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e 1635, IV do Código Civil, respectivamente: 

 
Art. 41 (ECA) - Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: (...) IV - pela adoção; 

 

Portanto, como a adoção é um procedimento dotado de rigor e formalismo, com 

relação ao poder familiar, a mãe biológica tem sua maternidade reconhecida, com a efetivação 

do poder familiar, e, só depois de esgotadas as possibilidades de reinserção da criança em sua 

família de origem, é que se empenhará em colocá-la em uma família substituta. Assim é o que 

estabelecem os §§ 1º e 2º do artigo 1º da Nova Lei de Adoção (Lei 12.010/09): 

 
Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática prevista para 
garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, 
na forma prevista pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 
§ 1o  A intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do art. 226 
da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à orientação, apoio e 
promoção social da família natural, junto à qual a criança e o 
adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, 
demonstrada por decisão judicial fundamentada. (Destaque nosso) 
§ 2o  Na impossibilidade de permanência na família natural, a criança e o 
adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, observadas as 
regras e princípios contidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na 
Constituição Federal. (Destaque nosso) 

 

Pela lei de adoção em vigor, a gestante que não tiver interesse em ficar com a criança, 

passará pela destituição do poder familiar. Um processo judicial decretará a “desfiliação” da 

criança da família originária, então ela poderá entregar a criança para adoção, conforme está 

previsto na Nova Lei de Adoção: 

 
Art. 2o: A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 8o  [...] § 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como 
forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 
§ 5o  A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada a 
gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção. 
Art. 13.  ........................................................................... 
Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 
seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da 
Infância e da Juventude.  
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Tomando a mulher a decisão de entregar a criança segundo os moldes da Lei 

12.010/09, ela se deparará, pois, com uma alternativa, que pode vir a comprometer o melhor 

interesse da criança, à medida que permite arrependimento eficaz da gestante até a publicação 

da sentença constitutiva da adoção, nos termos do § 5º do artigo 166 da referida lei, lapso 

temporal que poderá se tornar muito extenso, podendo vir causar insegurança emocional e 

jurídica dos adotantes e a demora do recém-nascido em ser logo acolhido por outro seio 

familiar. O § 5º do artigo 166 da Lei 12.010/09 assim dispõe: 
 
Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos 
do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de 
colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em 
cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a 
assistência de advogado.[...] 
§ 5o O consentimento é retratável até a data da publicação da sentença 
constitutiva da adoção. 

 

A respeito desse lapso temporal, Figueiredo (2010, p. 103) bem aponta a falha 

legislativa: 

 
Em contrapartida não andou bem o legislador quando permitiu a 
possibilidade de retratação do consentimento até a data da publicação da 
sentença constitutiva de adoção. Se o consentimento foi obtido com todas as 
cautelas antes indicadas, nada justifica prazo tão elástico, deixando 
insegurança para o adotante e para o adotado, beneficiando aquele que abriu 
mão do poder familiar injustificadamente. 
Uma coisa extremamente útil é ter um marco para retratação, que deveria ser 
a data da audiência, outra bem diferente é prorrogar a aflição da definição do 
caso, que pode levar longos meses em função do acúmulo de serviços na 
Justiça. 

 

O parto anônimo, por sua vez, não traz toda essa burocracia presente no processo 

judicial de adoção. Difere desta no que toca ao poder familiar e consequentemente no que se 

refere ao excessivo formalismo, pois, de acordo com o projeto de lei 3220/08, a gestante 

poderá não assumir a maternidade da criança que gerou, tendo direito a todos os serviços de 

acompanhamento médico e psicossocial: 
 
 
Art. 2º É assegurada à mulher, durante o período da gravidez ou até o dia em 
que deixar a unidade de saúde após o parto, a possibilidade de não assumir a 
maternidade da criança que gerou. 
 
Art. 3º A mulher que desejar manter seu anonimato terá direito à realização 
de pré-natal e de parto, gratuitamente, em todos os postos de saúde e 
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hospitais da rede pública e em todos os demais serviços que tenham 
convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) e mantenham serviços de 
atendimento neonatal. 
 
Art. 4º A mulher que solicitar, durante o pré-natal ou o parto, a preservação 
do segredo de sua admissão e de sua identidade pelo estabelecimento de 
saúde, será informada das conseqüências jurídicas de seu pedido e da 
importância que o conhecimento das próprias origens e história pessoal tem 
para todos os indivíduos. 
 
Parágrafo único. A partir do momento em que a mulher optar pelo parto 
anônimo, será oferecido à ela acompanhamento psicossocial.  

 

No parto anônimo, a gestante também será informada, por uma equipe 

multidisciplinar, sobre as conseqüências jurídicas do seu ato. Será questionada acerca de seu 

estado de saúde e de seu genitor, endereço de ambos e motivos que ensejaram a escolha da 

entrega. Depois que a criança receber alta médica, os dados fornecidos pela mãe biológica 

serão remetidos à Vara da Infância e Juventude e mantidos em sigilo. Apenas com a 

autorização judicial, poderão ser divulgados. 

Mas, diferentemente do que ocorre na adoção, não se chega a efetivar o poder familiar 

entre a mãe biológica e a criança, já que a mulher terá sua identidade preservada. Neste caso, 

não há que se falar em destituição do poder familiar. A mulher não será responsabilizada civil 

ou penalmente pela entrega, o que facilitaria a entrega para muitas mulheres, que não terão o 

“medo” de ser penalizadas nem passarão pelo processo judicial de destituição do poder 

familiar.  

Esse aspecto, porém, tem suscitado críticas por parte dos contrários ao instituto, sob o 

fundamento de que o parto anônimo, ao permitir a não responsabilização da mãe, estimularia 

o abandono. Fachin e Carbonera (2008, passim) apresentam essa preocupação, ao se 

manifestar contrário a essa “não responsabilização”: 

 
Por outro lado, quanto aos efeitos colaterais e eventual regulação nos termos 
propostos, algumas perguntas devem ser suscitadas. De alguma forma, a 
possibilidade do parto anônimo não poderia incentivar a irresponsabilidade e 
a reificação do humano? Uma gravidez indesejada se resolveria com a 
entrega do seu “produto” a uma unidade de saúde? Quanto menos 
responsáveis, menos humanos nos tornamos. Limite e responsabilidade num 
país e numa sociedade frágeis, sem a função paterna presente e exercida, 
abre as portas para mais uma hemorragia legislativa, supondo que as leis 
podem mudar as condições materiais de um povo, isto é, mais uma 
transformação a partir da elite dominante.   
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Convém esclarecer, antes de analisar se a responsabilização da mãe que entrega seu 

filho no parto anônimo estimularia ou não a “irresponsabilidade”, qual tipo de abandono se 

condena hoje no Brasil: a legislação penal tipifica o abandono de menores previstos nos 

artigos 133, 134 e 243 do Código Penal: 
 
 
Abandono de Incapaz 
Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou 
autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos 
resultantes do abandono: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos. 
 
Exposição ou Abandono de Recém-Nascido 
Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:  
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
 
Sonegação de Estado de Filiação 
Art. 243 - Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência 
filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com 
o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

O projeto de lei 3220/08, em seu parágrafo único do artigo 1019, por sua vez, permite a 

isenção criminal da mulher que abandonar o filho em hospitais, unidade médicas, de modo 

que a criança seja imediatamente encontrada. Essa permissão enseja, pois, as críticas acerca 

do estímulo à irresponsabilidade de muitas mães, pois se teme que essa previsão facilite o 

cometimento do crime previsto no artigo 243 do Código Penal, acima transcrito. 

Essa política pública de facilitar a entrega de bebês por meio do parto anônimo não 

teria o condão de estimular a entrega de recém-nascidos nem onerar o Estado com a suposta 

proliferação de relações sexuais irresponsáveis ou indesejadas, mas sim conceder maior 

acesso e possibilitar à gestante optar pela melhor escolha para o futuro daquela criança, ao 

mesmo tempo em que configura como uma “atitude-remédio” para as falhas presentes na 

educação sexual e reprodutiva dos cidadãos. Não há que se falar em retrocesso, mas em uma 

política pública por parte do Estado, que atinge, de forma positiva, todos os envolvidos: os 

pais biológicos que não têm condições, seja emocionais ou materiais, de assumir a 

paternidade de forma responsável, os futuros pais adotantes, que terão a chance de exercer o 

seu direito à convivência familiar afetiva e, acima de tudo, à criança, que será acolhida por 

uma família que resguardará os direitos necessários à garantia de uma vida digna. 
                                             
19 Art. 10 A mulher que desejar manter segredo sobre sua identidade, fica isenta de qualquer responsabilidade 
criminal em relação ao filho, ressalvado o art. 123 do Código Penal Brasileiro. 
Parágrafo único. Também será isento de responsabilidade criminal quem abandonar o filho em hospitais, postos 
de saúde ou unidades médicas, de modo que a criança possa ser imediatamente encontrada.  
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É uma política que, por hora, é a mais adequada a tratar o quadro atual de abandono, 

pois, mesmo sendo a adoção prática implementada há anos, os casos de recém-nascidos 

abandonados são chocantes e não param de acontecer em nossa sociedade. Os interessados em 

adotar a criança geralmente urgem por se tornar pais, e o processo de adoção é deveras 

burocrático e demorado. O Estado, ao pesquisar sobre os “melhores pais”, aqueles que teriam 

melhor condições de receber a criança, faz de uma forma demorada, o que gera grande 

expectativa àqueles que querem cobrir a criança de afeto. Sem falar que a maioria dos pais 

procura por crianças recém-nascidas, o que privilegia o parto em anonimato, já que as 

crianças nascidas em decorrência do parto em anonimato seriam encaminhadas ainda bebês. 

Figueiredo (2010, p. 49) subsidia esta informação: 

 
Estudos feitos na comarca do Recife, em 2000, comprovam que a maior 
dificuldade para a adoção decorre da burocracia do Judiciário, com lentidão 
no decidir da causa, implicando, por decorrência, na elevação da idade 
das crianças, e, como tal, diminuindo o número de candidatos 
interessados em sua adoção. Pior ainda, mesmo em casos julgados, as 
secretarias das varas não expediam os mandados de averbação nas ações de 
decretação de perda do poder familiar e muito menos tomavam as 
providencias para cadastramento das crianças e adolescentes como 
disponíveis à adoção. Ou seja, nem família original nem família substituta à 
falta de um simples ato de cadastramento. (Destaque nosso) 

 

A predileção dos adotantes por bebês está também ligada a outra questão que merece 

atenção quando se analisa os institutos em comento: a implementação do cadastro nacional 

único de adoção, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 5420, 

com o fim de incluir habilitados à adoção, crianças e adolescentes com o poder familiar 

destituído. Pelo proposto no artigo 8º21 do projeto de lei 3220/08 (instituto do parto anônimo), 

por sua vez, a criança só será encaminhada ao cadastro nacional de adoção, caso não seja 

adotada em até 40 dias do seu nascimento, lapso temporal em que provavelmente ela será 

“escolhida” para adoção, posto que a primazia dos adotantes recai geralmente sobre recém-

nascidos. 

Por outro lado, além da preferência dos adotantes ser por bebês, a realidade dos 

abrigos brasileiros não é satisfatória à perpetuação da entrega para adoção da forma como é 

feita atualmente. Segundo dados do IPEA (on line), em levantamento dos abrigos nacionais 
                                             
20 Resolução n.º 54, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a implantação e funcionamento do Cadastro 
Nacional de Adoção. 
21 Art. 8º Tão logo tenha condições de alta médica, a criança deverá ser encaminhada ao local indicado pelo 
Juizado da Infância e Juventude. § 1º A criança será encaminhada à adoção somente 10 (dez) dias após a data de 
seu nascimento. § 2º Não ocorrendo o processo de adoção no prazo de 30 (trinta) dias, a criança será incluída no 
Cadastro Nacional de Adoção.  
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que receberam verbas federais nos anos de 2003 e 2004, os motivos de abrigamento da 

criança são: a carência de recursos materiais da família (24,1%), o abandono pelos pais ou 

responsáveis (18,8%), a violência doméstica (11,6%), a vivência de rua (7%), a prisão dos 

pais ou responsáveis (3,5%) e o abuso sexual praticado pelos pais ou responsáveis (3,3%). A 

pesquisa revela também que 52,6% deles se encontrava no abrigo há mais de dois anos e cerca 

de quase 20% da infância brasileira institucionalizada estava há mais de seis anos no abrigo. 

Sendo o IPEA uma fonte segura, ou seja, os dados são garantidos, pois como comenta 

Bittencourt (2010, p.9): 

 
No nível nacional, a fonte mais confiável de dados sobre o acolhimento 
institucional de crianças e jovens no Brasil é o “Levantamento Nacional dos 
Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede de Serviço de Ação 
Continuada”, do IPEA, que foi realizada em instituições de acolhimento – 
abrigos – que recebem verbas federais para sua manutenção, integrando a 
rede de atendimento permanente federal. O âmbito de pesquisa é bem mais 
restrito do que a totalidade dos abrigos brasileiros, já que grande parte dessas 
instituições não recebem verbas federais, sendo mantidas por obras 
religiosas, filantrópicas ou por outros entes da federação, como os 
municípios. Não obstante tal fato, a pesquisa do IPEA serve para a projeção 
de realidades similares ou piores no restante dos abrigos, já que é de se 
esperar que as instituições que recebem verbas federais sejam dotadas de 
uma mínima estrutura para prestar contas destas verbas, sendo 
presumivelmente mais organizadas do que as que não foram objeto do 
levantamento. 

 

Sobre a situação dos abrigos brasileiros, Bittencourt (2010, p. 8) atesta: 

 
São milhares de crianças brasileiras institucionalizadas por anos a fio, sem 
ter direito a viver em família e ter uma criação especial. O tempo de 
institucionalização é indeterminado e a experiência tem demonstrado que a 
criança tende a ser visitada pela família biológica nos primeiros meses de 
abrigamento e depois vai sendo esquecida, com visitas escassas, enquanto o 
tempo precioso passa, impiedoso.  

 

Certamente, é de se esperar que, com as alterações advindas da lei 12.010/09, em 

especial, do artigo 1922, §§ 1º e 2º, que prevê a revisão da situação da criança ou adolescente 

afastado da sua família de origem, no máximo, a cada seis meses, venha melhorar a situação 

de abrigamento no Brasil, mas se sabe que se trata de uma conquista que só se dará a longo 
                                             
22 “Art. 19. [...] § 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei. § 2o  A permanência da criança e do adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda 
ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 
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prazo, urgindo, nesse tempo que ainda pode demorar muito, outras alternativas para 

minimizar a situação. Na apreciação de Figueiredo (2010, p. 20), esvaziar as instituições de 

acolhimento seria um verdadeiro milagre: 

 

É preciso que se alerte que, nem esta lei, nem nenhuma outra lei do mundo 
haverá de realizar o milagre de, por mero voluntarismo, esvaziar as 
instituições de acolhimento. Por isso mesmo, exceto no tocante a melhorias 
típicas na execução da medida protetiva, tais como adequação das 
instalações físicas, alimentação, etc., não se perceberá efeito imediato em 
favor dos milhares de crianças/adolescentes que se encontram abrigados 
atualmente.  

 

Outro impasse a ser enfrentado no confronto entre os dois institutos diz respeito à 

questão do registro civil de nascimento. Pelo artigo 47 da Nova Lei de Adoção: 

 
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será 
inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá 
certidão.§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem 
como o nome de seus ascendentes.§ 2º O mandado judicial, que será 
arquivado, cancelará o registro original do adotado. “§ 3º A pedido do 
adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do 
município de sua residência.§ 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato 
poderá constar nas certidões do registro. § 5º A sentença conferirá ao 
adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá 
determinar a modificação do prenome. § 6º Caso a modificação de 
prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do 
adotando, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.§ 7º A 
adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença 
constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 42 desta Lei, caso em 
que terá força retroativa à data do óbito. § 8º O processo revo à adoção assim 
como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu 
armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua 
conservação para consulta a qualquer tempo. (NR) 

 

Já pela previsão do projeto de Lei 3220/08, a criança recebe um registro civil 

provisório, não sendo preenchidos os campos relativos à filiação, nos termos do art. 9º: 

 
Art. 9º A criança será registrada pelo Juizado da Infância e Juventude com 
um registro civil provisório, recebendo um prenome. Não serão preenchidos 
os campos reservados à filiação. Parágrafo único. A mulher que optar pelo 
segredo de sua identidade pode escolher o nome que gostaria que fosse dado 
à criança. 
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Na adoção, primeiramente, um vínculo é formado com os pais biológicos, que têm 

seus nomes constantes no registro civil da criança. Esse vínculo só vem a ser desfeito com a 

decisão judicial que concede a adoção, conforme explicita Oliveira (2010, p. 113): 

 

O desligamento do vínculo com pais e parentes de sangue se dá através da 
decisão judicial que concede a adoção, esgotados todos os prazos recursais”. 
O vínculo de parentesco, que é eliminado judicialmente, reaparecerá com os 
novos parentes por ocasião da averbação em cartório, que equivalerá a novo 
registro de nascimento. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser 
lavrado no Cartório do Registro Civil do município de sua residência, 
vedada qualquer observação sobre a origem do ato nas certidões do registro. 
A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer 
deles, poderá modificar o prenome. 

 

Ora, na adoção, embora o registro civil original venha a ser depois substituído pelo 

novo registro, parece contraditório que a criança ‘não querida pelos pais” deva ser registrada, 

receba o nome dos genitores biológicos, para futuramente, ter essas informações canceladas. 

Receber um registro provisório, sem constar, nos campos reservados à filiação, o nome dos 

genitores, como prevê o projeto de lei 3220/08, parece ser mais cauteloso, já que a criança, ao 

ser adotada, receberá um registro civil definitivo. A título de modelo, na França, o 

“accouchement sous X” permite que o nascido de parto anônimo tenha, em seu registro de 

nascimento, um “X” no local destinado à filiação, preservando a intimidade da mãe biológica, 

questão que será retomada no ponto seguinte. 

É preciso que se forneça uma alternativa que venha possibilitar a entrega da criança de 

uma forma menos burocrática e de maior liberdade às mulheres que não desejam ser mães, 

com a segurança do anonimato, do sigilo. A adoção, como bem leciona DINIZ (2001, p. 424) 

“é uma instituição de caráter humanitário, que tem, por um lado, por escopo, dar filhos 

àqueles a quem a natureza negou e, por outro lado, uma finalidade assistencial, constituindo 

um meio de melhorar a condição moral e material do adotado”. Já o parto anônimo consiste 

na possibilidade da mãe entregar a criança recém-nascida anonimamente, a fim de resguardar-

lhe a integridade física e psíquica, a qual poderá ser encaminhada posteriormente à adoção. 

Portanto, adoção e parto anônimo são institutos distintos, e nada impede que possam viver 

harmoniosamente na proteção à colocação da criança em um lar substituto. O parto anônimo 

condiz com os fins da adoção e pode inclusive auxiliar no menor número de crianças que 

esperam na fila, já que os casais que pretendem adotar geralmente optam por recém-nascidos. 

Osório (2009, passim) afirma: 
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(...) uma das grandes dificuldades do procedimento de adoção para ser 
realmente eficaz na reparação dos efeitos do abandono infantil é conciliar as 
expectativas dos diversos atuantes do processo: candidatos a adotantes, 
genitores e o próprio Estado. Os prováveis adotantes querem um 
procedimento rápido e normalmente manifestam interesse por crianças 
recém-nascidas. Os genitores da criança, em duras palavras, querem se 
“livrar” da criança, muitas vezes tida como  estorvo, motivo de dificuldades 
econômicas ou de sanções morais. Ao Estado cabe garantir às crianças 
abandonadas ou àquelas cujos pais foram destituídos do pátrio poder os 
direitos elencados na Constituição e no ECA, mas ao buscar a inserção dos 
menores em famílias substitutas como última opção e na intenção de 
procurar os adotantes mais preparados possíveis, por mais simplificado que  
os regulamentos tentem ser elaborados, acaba por gerar uma grande espera. 

 

Destarte, ao pronunciar seu desejo de entrega da criança indesejada, defendemos que 

deverão ser explicitados à mulher dois instrumentos, duas opções de realizar a entrega: o da 

adoção, que deve seguir o procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

nos termos do seu parágrafo único do art. 13, e o do parto anônimo, de acordo com a 

legislação que venha a ser aprovada ou na modalidade de políticas públicas a serem adotadas. 

A alternativa do parto em anonimato é necessária, até que o Estado implemente, com 

seriedade, políticas públicas eficazes na seara da educação sexual, posto que as existentes hoje 

não são satisfatórias à derrocada dos abandonos trágicos. 

 
 
5.2 PARTO ANÔNIMO – VIOLADOR AO CONHECIMENTO DAS ORIGENS 
GENÉTICAS? 
 

5.1.1 Direito à identidade genética versus direito à filiação 

 

A Constituição brasileira prevê os direitos da personalidade como direitos 

fundamentais, ao preconizar, em seu artigo 5º, X, que “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. Ocorre que esse rol elencado na Carta Magna 

é um rol aberto, não taxativo, abarcando também outros direitos, como o que diz respeito ao 

conhecimento da ascendência genética, desde que estejam, é claro, ligados à proteção da 

dignidade da pessoa humana. 

Rosenvald (2005, p. 32) bem explica a relação estreita existente entre os direitos da 

personalidade e o princípio da dignidade humana: 
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Nesse momento, constatamos a íntima vinculação entre a dignidade do ser 
humano e os direitos da personalidade. Com efeito, a dignidade é o coração 
dos direitos da personalidade e elemento capaz de justificar a existência de 
uma teoria que os unifique. É fonte simultânea de direitos humanos e direitos 
da personalidade. Ambos, quando positivados, convertem-se em direitos 
fundamentais de igual conteúdo. Com modo e intensidade variáveis, serão 
eles, de alguma maneira, reconduzidos à idéia primária de dignidade, como 
última instância de proteção a todo ser humano. 

 

A identidade biológica ou o conhecimento das origens genéticas está situada, portanto, 

dentro do rol implícito e aberto de direitos da personalidade. Sarlet (2009, p. 115) estabelece o 

direito à identidade biológica como direito da personalidade: 

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

 

Sem adentrar, pois, no complexo ramo dos direitos da personalidade, mas tendo 

constatado a sua relação com a dignidade da pessoa humana, interessa ao presente estudo a 

análise do direito ao anonimato dos pais biológicos frente ao direito da personalidade de 

conhecimento das origens genéticas do que nasceu de parto em anonimato: o direito à 

identidade genética é rechaçado pelo parto anônimo? É o que se procurará analisar neste 

ponto, visto que uma das maiores críticas sofridas pelo instituto do parto em anonimato é a 

que o considera como violador do direito da pessoa de conhecer sua verdadeira identidade. 

Para analisar a pertinência ou não de tal posicionamento, mister se faz analisar a questão do 

conhecimento da origem genética, a fim de se avançar nos estudos em questão. 

Após a evolução por que tem passado a família brasileira e a aceitação da filiação 

socioafetiva e do princípio da afetividade como norteadores das relações de família e de 

filiação, hoje há um forte distanciamento entre o que se compreende por conhecimento das 

origens genéticas e direito à filiação biológica para fins de tutela jurídica. Aquele pertence ao 
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domínio dos direitos da personalidade enquanto este reside na seara do direito de família, cada 

um com seu domínio próprio de incidência. 

Como visto em capítulo próprio, a partir do momento em que a afetividade ganha seu 

merecido espaço no direito de filiação, novas famílias passam a ser constituídas, ligadas 

unicamente pelos laços de afeto. Essas famílias podem ser exemplificadas como aquelas que 

surgiriam em virtude de inseminação artificial heteróloga, adoção, posse do estado de filho e 

também pelo instituto objeto deste estudo. 

Nessas famílias, o ser acolhido teria seus laços de ligação com seus pais biológicos 

desatados, com o surgimento dos laços do afeto. Mas se, futuramente, esse indivíduo viesse a 

sentir necessidade de ter acesso a seus ascendentes genéticos, às informações sigilosas sobre 

seu arquivo biológico, ele teria esse direito ao conhecimento de suas origens? 

A necessidade de revelação biológica é apontada, em muitos casos, por motivos de 

saúde, para se respeitar os impedimentos matrimoniais, para evitar o incesto ou uniões 

consangüíneas, para se perquirir acerca de possíveis doenças, na solução de tratamentos 

médicos, a fim de evitar ou curar enfermidades. Mas talvez a maior defesa dos que buscam 

suas origens seja a informação pura e simples de sua história, de suas origens, como 

necessidade para realização como pessoa.  

O direito à identidade genética constituiria a prerrogativa de toda pessoa ter acesso à 

sua origem genética, trata-se de direito personalíssimo, sendo um desdobramento do princípio 

da dignidade da pessoa humana. E como o parto em anonimato visa justamente à proteção da 

dignidade, ele coaduna-se com este princípio, à medida em que faz ressalva ao anonimato, ao 

determinar que a mulher que não mais quer a criança preste informações sobre sua saúde e a 

de seu genitor, as origens da criança e as circunstâncias do nascimento, as quais permanecerão 

em sigilo na unidade de saúde em que aconteceu o parto. Esses dados poderão ser revelados a 

pedido do interessado e mediante ordem judicial. 

Ou seja, o juiz, analisando o caso em particular, terá condições de determinar a quebra 

do sigilo se entender que se trata de direito personalíssimo de busca das origens e não de 

reconhecimento de filiação. Salienta-se que aquilo que o filho oriundo de parto anônimo pode 

vindicar é o conhecimento das informações acerca de sua origem e não o estabelecimento do 

vínculo de filiação. Desse modo, seria oportuno entrar, no caso, com uma ação declaratória de 

suas origens genéticas, sendo descabida para o caso a ação de investigação de paternidade, a 

qual visa ao estabelecimento da relação de filiação com todos os seus contornos jurídicos 

legais.  
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Usando a ação declaratória, a filiação estabelecida com base na afetividade não será 

atingida, afinal, como enfatiza Lôbo (2004, p. 53): 

 
Para garantir a tutela da personalidade, não é necessário investigar a 
paternidade. O objeto da tutela do direito ao conhecimento da origem 
genética é a garantia do direito da personalidade, na espécie direito à vida, 
pois os dados da ciência atual apontam para a necessidade de cada indivíduo 
saber a história de saúde de seus parentes biológicos próximos, para 
prevenção da própria vida. 

 

O direito ao anonimato da mulher que não deseja ser a mãe da criança decorre de uma 

motivação altruísta da mulher que, por diversos motivos, não querendo a criança, também não 

deseja jogá-la à morte ou ao abandono. Essa ausência de desejo materno faz com que a 

mulher opte pelo anonimato, desincumbindo-se de todos os encargos decorrentes da 

maternidade. Portanto, a identidade biológica, na verdade, não será violada, caso a legislação 

que venha a ser aprovada no Brasil determine à mãe que não quer mais a criança a 

incumbência de fornecer e prestar informações sobre a sua saúde e a do genitor, bem como 

sobre as origens da criança e as circunstâncias do nascimento, mesmo que a mulher opte pelo 

anonimato. O ser humano tem todo o direito de conhecer sua origem genética, o que não se 

confunde com perquirir acerca de sua filiação biológica, como bem ensina Lôbo (2004, p. 54): 

 
Toda pessoa tem direito fundamental, na espécie direito da personalidade, de 
vindicar sua origem biológica, para que, identificando seus ascendentes 
genéticos, possa adotar medidas preventivas para a preservação da saúde e, a 
fortiori, da vida. Esse direito é individual, personalíssimo, não dependendo 
de ser inserido em relação de família, para ser tutelado ou protegido. Uma 
coisa é vindicar a origem genética, outra, a investigação de paternidade. [...] 
em suma, a identidade genética não se confunde com a identidade da 
filiação, tecida na complexidade das relações afetivas, que o ser humano 
constrói entre a liberdade e o desejo. 

 

Ademais, mesmo para os que insistem em considerar que haveria violação do direito à 

identidade do nascituro, diante das opções de uma criança ser brutalmente abandonada em 

face de não poder conhecer sua identidade, o direito à vida é o que deve ser defendido a todo 

custo.  

Antes de ser conhecida a sua origem genética, a criança tem o direito maior sem o qual 

ela sequer tornar-se-á sujeito de direitos e obrigações: o próprio direito à vida. E mais: não 

basta apenas concedê-la o direito de viver ao lado de uma mãe e uma família que não a deseja, 

deve-se, acima de tudo, concedê-la o direito a uma vida plena em dignidade.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, já garante o direito à vida e à 

saúde da criança, e a Nova Lei de Adoção estabelece que o Poder Público deve dar assistência 

mesmo a gestantes ou mães que queiram entregar seus filhos para adoção. A mãe, caso tenha 

interesse em colocar o filho para adoção, deve ser encaminhada ao Juizado da Infância, sob 

pena de multa aos médicos e enfermeiros, o que ratifica que o instituto do Parto Anônimo se 

coaduna com a legislação em vigor. No entanto, ao garantir o anonimato, vai mais além, para 

que muitas mães não se intimidem diante da burocracia exacerbada e acabem por repetir as 

práticas violentas de abandono que acontecem diariamente.  

Não conceder à criança a oportunidade de viver, de ser recolocado numa família que o 

amará desde seus primeiros meses, em troca do anonimato de sua genitora, pelo fato de que 

futuramente a criança não terá o conhecimento de sua carga ancestral genética, ou por pensar 

que este tipo de legislação é instigadora de irresponsabilidades e devaneios, é colocar um 

direito de conhecimento de origem acima do direito à vida. Agir nesse sentido, condenando a 

idéia do parto anônimo, é arriscar a vida de um inocente pelo desejo de se punir seus 

genitores. 

Com respeito às opiniões contrárias, não seria a afetividade a mola propulsora a 

retomar a dignidade de uma criança abandonada pelos pais? Deve-se manter a criança em um 

seio familiar que não a deseja e ameaça literalmente jogá-la no lixo ou deve-se dar a ela a 

chance de ser acolhida por um lar que a cubra de afeto? 

Ao que parece, a questão é por demais relevante e sua resolução deve estar fincada na 

afetividade e na dignidade da pessoa humana. É o que pontua Albuquerque (2010, p. 89), ao 

identificar o Parto Anônimo como um instituto que se adequa aos princípios da afetividade e 

da vida digna, senão vejamos: 

 
Insistimos, pois, que, por mais paradoxal que pareça, visualizamos o parto 
anônimo como mecanismo de defesa  contra os maus tratos, abandono ou até 
mesmo do infanticídio contra as crianças. Quer dizer, o instituto cumpre um 
papel social, ao assegurar àquela criança que foi abandonada a oportunidade 
de ser inserida no seio de uma família, e a ela seja garantida a realização dos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 
socioafetividade, do melhor interesse da criança e da integridade física da 
criança e da convivência familiar. 

 

Outros entraves existem, como os que consideram que a solução não é implantar o 

Parto Anônimo, mas políticas públicas eficazes. Realmente se houvesse uma melhor 

distribuição de renda e maior investimento em educação e saúde, o problema seria amenizado, 
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já que muitas mães abandonam seus filhos devido às dificuldades financeiras e ao despreparo 

educacional. 

Deveras, é necessária uma maior atenção às famílias menos favorecidas e se faz 

urgente implementar políticas públicas veementes, contudo, sabe-se claramente que a errônea 

distribuição de rendas no país não é um problema recente e infelizmente está longe de ser 

totalmente erradicado. Não se pode, enquanto se espera sua solução, procurar argumentos, 

como o da violação ao direito à identidade genética, enquanto milhares de crianças são 

abortadas e descartadas anualmente. 

O direito ao conhecimento da origem genética, portanto, não é violado no parto 

anônimo, instrumento que garante a quebra do anonimato para fins proteção da identidade 

biológica, sem que haja desconstituição dos laços familiares já fincados. 

 

5.1.2 Direito ao anonimato versus direito ao conhecimento das origens – Caso Odièvre 

 

Recentemente, na França, O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem teve a 

oportunidade de analisar e decidir sobre a legalidade do parto em anonimato no direito 

francês, quando deliberou acerca de um litígio envolvendo o processo Odièvre c. França. No 

caso, o interesse da postulante Odièvre era o de conhecer a sua origem familiar, que, na 

Europa, é um direito reconhecido como um componente do direito à privacidade, protegido 

pelo artigo 8º da Convenção Européia dos Direitos do Homem.  

Diante do caso, estava o interesse de uma mulher que permanecera no anonimato, a 

fim de proteger sua saúde, dando à luz em condições adequadas de saúde. Pascale Odièvre 

(CONSELHO DA EUROPA, 2008, p. 74) alega que “o sigilo de seu nascimento e a 

impossibilidade, para ela, de conhecer as suas origens constituíam uma violação aos seus 

direitos garantidos pelo artigo 8° da Convenção e uma discriminação contrária ao artigo 14”. 

Os dispositivos referidos tratam, respectivamente, sobre o respeito à vida privada e familiar e 

a proibição de discriminação, Odièvre enquadrou como discriminação acerca de seu 

nascimento: 

 
Artigo 8º - Direito ao respeito pela vida privada e familiar  
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 
seu domicílio e da sua correspondência.  
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste 
direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma 
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem - estar econômico 



97 
 

do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da 
saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. 
Artigo 14 - Proibição de discriminação  
O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve 
ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, 
raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou 
social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou 
qualquer outra situação. 

 

Na análise dos referidos dispositivos e julgamento do caso, o Tribunal adotou 

entendimento de que não houve violação aos artigos 8º e 14, chegando à conclusão de que a 

lei francesa, quando aplicada, deve buscar encontrar um equilíbrio e uma proporção adequada 

entre os interesses envolvidos. “A Corte Européia de Direitos Humanos, em 2003, confirmou 

a eficácia da lei do Parto Anônimo, que vigora desde 1993”, revela Pereira (2007). Assim, o 

Tribunal concluiu que a França não ultrapassou a margem de discricionariedade que deve ser 

reconhecida, devido à complexidade e sensibilidade da questão levantada pelo sigilo de 

origem ao abrigo da lei da própria história pessoal, a escolha dos pais, o relacionamento 

familiar e os pais adotivos. Portanto, concluiu que não há violação pelo parto em anonimato 

do direito à vida privada nem tampouco ato discriminatório em face da Sra. Pascale Odièvre. 

Carlucci (2003, passim), ao explanar sobre a decisão daquela Corte Européia, assim 

relata: 
 
Pues bien, uno de los tribunales más prestigiosos de la cultura jurídica 
occidental, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en 
Estrasburgo, por diez votos contra siete, ha decidido que la legislación 
francesa que he descrito no es incompatible con la Convención Europea de 
Derechos Humanos .La decisión fue tomada por la llamada “Sala Grande”, 
desde que la Sala de la Sección 3°, a la que la causa había sido inicialmente 
atribuida, invocó el art. 30 de la Convención (“cuestión grave relativa a la 
interpretación de la Convención”) y de este modo el expediente pasó para ser 
resuelto por mayor número de jueces. Este importante decisorio estuvo 
precedido de una gran expectativa: numerosas páginas en Internet hicieron 
mención a este asunto; en una, inclusive, se pedían adhesiones a la causa de 
la Sra. Odièvre. Como es lógico, el debate tuvo su centro neurálgico en 
Francia, país donde existen numerosas Asociaciones que nuclean personas 
nacidas bajo este sistema, mujeres que han dado a luz bajo, padres 
adoptantes, etc .Tradução livre: Um dos Tribunais de maior prestígio na 
cultura occidental, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em 
Estrasburgo, por dez votos a sete, decidiu que a legislação francesa descrita 
não é incompatível com a Convenção Européia de Direitos Humanos. A 
decisão foi tomada pela chamada “Grande Sala”, desde que a Sala da Secção 
3ª, a que a causa havia sido inicialmente atribuída, invocou o artigo 30 da 
Convenção (“questão de gravidade relativa à interpretação da Convenção”) 
e, desse modo, a questão passou a ser analisada por maior número de juízes. 
Esta importante decisão foi precedida de uma grande expectativa: numerosas 
páginas na internet fizeram menção ao assunto, em uma, inclusive, pediam 
adesões à causa da Sra. Odèvre. Como é lógico, o debate centrou-se na 
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França, onde existem numerosas Associações que recebem pessoas nascidas 
desse sistema, mulheres que deram à luz em anonimato, pais adotantes, etc. 

 

Na análise do caso, o Tribunal reconheceu que havia dois intereses colidentes: o 

direito ao conhecimento das origens e o direito da mulher em ter optado pelo anonimato, a fim 

de salvaguardar sua saúde e a de sua criança, dando à luz em condições sanitárias adequadas. 

No caso, a mãe biológica de Odièvre, não tendo interesse em ficar com ela, entregou-a no 

hospital mesmo. 

A Corte viu-se diante de dois interesses privados difícilmente conciliáveis, sem falar 

nos intereses de terceiros, ou seja, os pais adotantes e os demais familiares biológicos, 

inclusive o pai, cuja vida privada também poderia ser afetada. A Corte Européia de Direitos 

Humanos, finalmente, em 2003, confirmou a vigência do parto anónimo na França, afastando 

os direitos dos filhos adotivos de conhecer sua mãe biológica23, de acordo com o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem (2003), numa decisão polêmica, mas reflexo da importância 

que o parto em anonimato adquiriu naquele país, confirmando que a afetividade é um vínculo 

que ganhou relevo nas relações familiares, não devendo ser rechaçada pelo biologismo, afinal 

os aspectos biológico e afetivo devem conviver enquanto aspectos formadores do ser humano, 

de sua personalidade e de sua dignidade, conforme sustenta Belmiro Welter, em sua Teoria 

Tridimensional do Ser Humano, apreciada no ponto a seguir. 

 

5.1.3 Da teoria tridimensional da condição humana 

 

O afeto alçou à condição de princípio e essa questão foi oportunamente analisada no 

presente estudo e verificada como ponto essencial para se discutir acerca das relações de 

família e filiação na atualidade. No entanto, ao constatar que uma das maiores críticas ao 

Parto Anônimo reside no fato de que ele configuraria como um entrave a que a criança possa 

exercer seu direito personalíssimo de conhecimento da identidade genética, percebe-se ainda a 

grande preocupação jurídica em assentar as relações de filiação em teorias de cunho 

biológico. 

Como se pode apresentar tamanha inquietação apenas com o caráter biologista diante 

de tantas crianças que morrem expostas a situações trágicas de abandono? Visando a 

equilibrar as preocupações de cunho biológico e afetivo, Welter (2009, p. 19) propõe um novo 

modo de compreender a família, “numa perspectiva de que o ser humano deve ser entendido 
                                             
23 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Grande Chambre. Julgamento de 13/02/2003. Reclamação n.º 
42326/98: Odièvre c/ France.  
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sob o prisma genético, afetivo e ontológico, portanto, em sua tridimensionalidade”. Esse 

enfoque tridimensional é salutar ao estudo do Parto em anonimato, à medida em que o ser 

humano comportaria um modo existencial de ser-no-mundo biológico, ser-no-mundo afetivo e 

de ser-no-mundo ontológico. Fundado nesse argumento, o autor defende a possibilidade de 

implementação do parto anônimo no Brasil desde que seja respeitada a tridimensionalidade e 

desde que se esclareça à população que o “anonimato evitará que o nome da gestante se torne 

de conhecimento público, mas os dados pessoais deverão ser fornecidos mediante ordem 

judicial, para que o filho tenha direito à sua condição humana tridimensional” (WELTER, 

2008). Mas o que seria esse modo de ser tridimensional? 

Na visão de Welter (2009, p. 21), o intérprete da lei ainda busca o direito unicamente 

no texto da lei, na subjetividade do legislador, como se ele fosse sua fonte suprema, infalível e 

sempre justa. É preciso que o ser humano seja entendido não apenas sob o enfoque biológico. 

Para o autor: 
 

O presente familiar continua influenciado pelo seu passado, ainda 
compreendido pelo legislador e pela comunidade jurídica com um conceito 
prévio normatizado pelo sangue, não acolhendo o integral modo de ser-no-
mundo-genético, de ser-no-mundo-(des)afetivo e de ser-no-mundo-
ontológico. (...) O direito de família sempre foi visto e compreendido por 
parte do mundo genético, em vista de sua normatização, que recolhe 
apenas uma amostra do conceito de família, decorrendo desse preconceito 
a fixação do parentesco, do direito de herança, da filiação, do poder familiar, 
da guarda, das visitas, enfim, de todos os direitos do ser humano, não apenas 
os de direito de família. (Destaque nosso) 

 

Na teoria tridimensional, o mundo genético é o mundo dos objetos a nossa volta, o 

mundo natural dos vivos, o qual abrange as necessidades biológicas, os impulsos, os instintos, 

os ciclos naturais, perfazendo desde o ato do dormir, do acordar, do nascer ao morrer, um 

modo de ser-no-mundo-genético; o único mundo aceito, até pouco tempo, pela dogmática 

jurídica, pois é um mundo que concebe o ser humano e a família exclusivamente pela 

normatização dos laços de sangue. 

Nesse sentido, o autor sustenta que o mundo genético é importante ao ser humano, 

mas constitui apenas um dos modos de ser-no-mundo, sendo relevante para fins de 

compleição física, transmissão de DNA ou averiguação de origem biológica, no entanto, não é 

suficiente ao ser humano, que necessita igualmente do mundo afetivo, diante do crescente 

acolhimento do afeto como linguagem integrante da tridimensionalidade humana. Na 

concepção de Welter (2009, p. 55), a afetividade não é somente o direito de amar, de ser feliz, 

mas também o dever de compreender e estar com o outro. Esse modo de ser- no-mundo 



100 
 

afetivo é tão relevante ao ser humano que chega a diferenciá-lo dos demais seres vivos e 

proporciona uma nova forma de compreender o direito de família, segundo Welter (2009, p. 

69):  
 

 
Brota, com isso, uma nova forma de compreender o texto do direito de 
família, não apenas dentro de um mundo natural, do mundo genético, do 
instinto, do mundo dos demais seres vivos, mas de outros dois mundos 
comuns pertencentes ao ser humano – afetivo e ontológico -, de que os 
demais seres vivos não fazem parte. É dizer, o ser humano, dentro do mundo 
genético, é um mero ser vivo, à medida que somente se transforma em 
humano pela linguagem, que se localiza dentro dos mundos afetivo e 
ontológico. O mundo afetivo é o mundo do relacionamento em 
sociedade, mas, essencialmente, da compreensão, do diálogo, do 
entendimento, da solidariedade, do afeto e do desafeto, do perdão, da 
reconciliação. (Destaque nosso) 

 

Esse mundo afetivo apregoado pela doutrina em comento trata-se, na verdade, da nova 

forma de conceber o Direito de Família após a sua repersonalização e após o reconhecimento 

do afeto como princípio jurídico norteador das relações familiares. 

Já o ser humano em seu modo-de-ser no mundo ontológico configura o mundo 

humano pessoal, o modo de ser e estar no diálogo consigo mesmo, numa relação de 

autoconversação, no sentido de que compreender algo significa sempre aplicá-lo a nós 

próprios.  

Baseado em sua teoria da tridimensionalidade, Welter (2008, passim) concorda com a 

implementação do parto anônimo no Brasil, no entanto, critica o anonimato e a 

impossibilidade do filho afetivo investigar a paternidade genética, conforme sustenta: 

 

Concordo com a legislação acerca do parto anônimo, pois, como 
egregiamente afirmam Rodrigo da Cunha Pereira e Ana Amélia Ribeiro 
Sales, o parto em anonimato é uma janela para a vida, à medida que as 
condições subumanas em que os bebês são abandonados chocam a 
sociedade. Porém, é preciso fixar os limites da intervenção legislativa, para 
que não ocorra a eternização do anonimato genético, que se chocará contra 
toda a principiologia constitucional do direito à condição à dignidade 
humana genética, (des)afetiva e ontológica. Assim, somente será possível a 
implantação do parto anônimo se observada a condição humana 
tridimensional, pelo que todos os eventos de sua vida precisam ser somados, 
e não subtraídos, porque decorrem da formação contínua da existência 
humana. Significa que a legislação do parto anônimo não deve garantir o 
anonimato permanente dos pais genéticos, para que o filho tenha o direito ao 
conhecimento de sua ancestralidade, ao parentesco, ao poder/dever familiar, 
à guarda, aos alimentos, ao nome, aos impedimentos matrimoniais e con-
vivenciais, à preservação da vida e da saúde do filho e dos pais genéticos, 
enfim, o direito de ter direito a todos os episódios da vida. 
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Embora pertinente a crítica afetuada por Welter acerca do anonimato do parto, é 

importante mencionar que o projeto de lei n.º 3.220/2008 prevê expressamente, em seu artigo 

6º, a possibilidade de acesso às informações da saúde dos genitores, das origens da criança e 

das circunstâncias em que ocorreu o nascimento, dados que poderão ser revelados a pedido do 

nascido em parto anônimo, mediante ordem judicial. É certo que a revelação da origem 

genética só poderia ocorrer em caráter de excepcionalidade, mas isso não tem o condão de 

afastar totalmente o direito ao conhecimento da ascendência genética. Talvez seja apenas uma 

questão de impropriedade na atribuição da nomenclatura “anônimo”, que revela o total 

apagamento das origens, o que não é o caso. O termo parto em sigilo ou até parto em segredo 

poderia ser mais adequado, já que o resgate dos dados dos ascendentes biológicos pode ser 

feito em casos específicos.  

O ser humano é, portanto, esse todo tridimensional, composto de parte genética, 

afetiva e ontológica, tendo necessidade de completar essa trilogia, sob pena de se tornar um 

ser incompleto. A nosso ver, a tridimensionalidade será afrontada quando não se concede 

oportunidade de vida digna ao recém-nascido abandonado, quando não se proporciona à 

criança vítima do desprezo a oportunidade de colocação em uma família, que não será 

substituta, mas originária mesmo, pois será a primeira a acolhê-la com respeito e afeto. 

Corroborando essa linha de raciocínio, Welter (2009, p. 274): 
 
Na visão tridimensional, para o ser humano não basta o laço sanguíneo, mas, 
também e necessariamente, o relacionamento afetivo e ontológico, que não 
estão subdivididos em titular e substituto, à medida que se cuida de um ser 
humano único. 

 

O parto anônimo configura, pois, alternativa que se adequa com a visão tridimensional 

do ser humano, ao permitir a realização da criança no modo-de-ser-no-mundo afetivo, sem 

desconsiderar os mundos biológico e ontológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O abandono de recém-nascidos pelos genitores continua a ser um problema enfrentado 

pelo Brasil, tendo-se intensificado a divulgação dos casos nos últimos anos. Trata-se de uma 

realidade de crianças enjeitadas que persiste, inobstante a Constituição Federal brasileira 

proclame a doutrina da proteção integral da criança. Apresenta-se como uma problemática 

que, no século XVIII, foi combatida com a implementação da roda dos expostos, que serviu, 

naquela época, como política pública de luta ao abandono de crianças, através da iniciativa 

estatal de repasse de valores às Santas Casas de Misericórdia, estimulando a população à 

acolhida dos enjeitados. Essa prática mostrou-se condizente com a realidade social enfrentada 

na época, quando predominava a discriminação social às mulheres, o rechaçar dos filhos 

advindos fora das relações matrimonializadas, a escravidão, o alto índice de pobreza e 

associação da mulher ao papel de mãe.  

Passado um lapso temporal de mais de dois séculos, o Brasil continua a se deparar 

com casos recorrentes de abandono de bebês, políticas públicas insuficientes em termos de 

saúde reprodutiva, gravidez precoce, não tendo se recuperado do grande número de abortos 

anuais, os quais constituem importante causa de mortalidade materna. Ainda se depara 

também com a mistificação do amor materno, com a prevalência do preconceito social 

àquelas mulheres que não desejam ser mães. O ideal seria a inexistência de crianças 

abandonadas por seus pais, mas a realidade é que, diante dos impasses enfrentados, as 

mulheres têm procurado, muitas vezes, como solução, maneiras bárbaras de abandono de seus 

filhos, chegando a “descartá-los” em latas de lixo, valas, esgotos, portas de prédios. 

Diante desse quadro de abandono e da proliferação de casos apresentados na mídia 

acerca de bebês descartados em locais degradantes, foram apresentados, em 2008, ao 

Congresso Nacional, três projetos de lei tentando a regulamentação do parto anônimo no 

Brasil – projetos de lei n.º 2.748/2008, 2.834/2008 e 3.220/2008, prevendo o direito da 

gestante optar pela entrega do filho biológico não desejado ao Estado, de forma sigilosa, para 

que o mesmo possa ser acolhido por uma família substituta.  

O presente trabalho abordou, pois, as conseqüências jurídicas daí decorrentes, como a 

liberdade dos genitores de não serem pais, a adequação com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, a garantia do anonimato como afronta ou não ao direito personalíssimo de 
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conhecimento da ascendência genética, enfim, os aspectos favoráveis e contrários à adoção da 

medida. 

Após a análise dos projetos de lei e do aparato principiológico brasileiro, como os 

princípios da dignidade humana, do melhor interesse da criança e da afetividade, constata-se 

que cabe ao Direito conceder uma resposta à realidade do abandono, mantendo as 

expectativas normativas relativas à proteção da criança e à valorização da dignidade humana. 

Ao responder à sociedade com a discussão de institutos como o do Parto Anônimo, o Direito 

mostra-se como um instrumento de integração e abertura ao entorno social.  

Uma análise acerca do planejamento familiar como política pública preventiva pôde 

detectar que a sociedade brasileira ainda caminha a passos lentos quando o assunto é 

educação sexual, utilização dos mecanismos anticoncepcionais, incremento de laqueaduras e 

vasectomias, necessitando de uma intervenção estatal, a fim de preservar a vida da criança e a 

liberdade dos genitores. 

Embora a nova lei de adoção permita à gestante a entrega da criança ao Estado, 

recebendo apoio psicossocial, essa medida ainda não tem sido suficiente para muitas mulheres 

que sofrem preconceito com a entrega e, por ser medida recente, ainda levará algum para se 

perceber seus resultados. Não há que se falar na prescindibilidade do parto anônimo sob a 

argumentação de que a adoção já proveria seus fins. O sigilo proposto pelo parto em 

anonimato, por mais paradoxal que pareça, resguarda a intimidade dos genitores, enquanto 

direito personalíssimo destes, sem expurgar o registro dos dados biológicos do nascente, pois 

o projeto de lei 3.220/08 prevê que este poderá perquirir acerca da sua origem genética, 

mediante autorização judicial em processo judicial para este fim. No entanto, se os pais 

biológicos se sentirem desestimulados à entrega em face da excepcionalidade prevista, 

pondera-se que a decisão mais razoável é a que mantém o sigilo dos dados, a fim de garantir 

credibilidade do instituto, enquanto meio condizente à garantia da vida digna. O direito à vida 

digna é que deve prevalecer quando se choca com a busca dos dados biológicos. 

A contribuição significativa maior que o parto anônimo confere às famílias é 

resguardar a vida do recém nascido, conferindo-lhe uma nova chance de viver, de ser acolhido 

por quem possa ofertar-lhe os primeiros cuidados e adotá-lo, quebrando totalmente “o mito da 

filiação biológica como passaporte garantido para uma relação amorosa entre pais e filhos” 

(BITTENCOURT, 2010, p. 156).  

Caso não haja a regulamentação legal, nada impede a sua implementação mediante 

políticas públicas de planejamento familiar, que permitam a acolhida das crianças indesejadas 

em locais próprios determinados pelo Estado. Essas políticas, conforme analisado na 
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pesquisa, não teriam o perfil de estimular o abandono de bebês, mas de possibilitar a entrega 

de forma segura, em ambientes aptos a receber a criança, evitando, assim, o abandono cruel e 

selvagem. A entrega em sigilo configuraria, pois, como política pública, ao lado de políticas 

de planejamento familiar, educação sexual e divulgação de métodos contraceptivos. 

Embora, para muitos, o Parto Anônimo constitua uma verdadeira negação e 

clandestinidade dos deveres da maternidade e paternidade e solução imediatista, que não 

resolve o problema, mas mascara a realidade em plena égide da Constituição Federal de 1988, 

na verdade, trata-se de um instituto extremante empolgante e relevante, o qual, mesmo que 

não venha a ser aprovado no Brasil, faz a sociedade olhar para o aumento crescente de casos 

de abandono trágico, perceber que as políticas existentes não são suficientes e satisfatórias, 

necessitando urgentemente de uma alternativa que possa conceder, às crianças abandonadas, 

dignidade e pleno desenvolvimento de seus direitos da personalidade. 

Destarte, após todas as argumentações sustentadas ao longo da pesquisa, posicionamo-

nos no sentido de que a implementação do parto anônimo, embora não seja uma prevenção ao 

aborto ou solução definitiva para eliminar os casos de abandono de recém-nascidos, é um 

instrumento valioso, uma alternativa de imperiosa relevância, assim como importante também 

será a sua ampla divulgação nas diversas esferas sociais, a fim de garantir à população 

brasileira o conhecimento de sua significância, com vistas a minimizar o panorama hediondo 

de abandonos trágicos e desumanos de seres indefesos, ao possibilitar a acolhida em uma 

família substituta, fonte de afeto e vida digna. 

Apesar da relevância desta pesquisa, reconhece-se a necessidade da infinda e 

recorrente dedicação a este tema, que é fonte de constante reflexão, pois envolve a criança, ser 

humano em desenvolvimento, que necessita de algo que não decorre de vínculo genético, não 

se compra, não se obriga: a AFETIVIDADE! 
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ANEXO 1 
 

PROJETO DE LEI N° 2747 
 

 

Cria mecanismos para coibir o abandono materno e dispõe sobre o instituto do parto anônimo 

e dá outras providências. 

 

Art. 1° Esta Lei cria mecanismos para coibir e prev enir o abandono materno de crianças 

recém nascidas, e instituí no Brasil o parto anônimo nos termos da presente lei. 

 

Art. 2º Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, idade e religião, será assegurado as 

condições para a realização do “ parto anônimo” 

Parágrafo Único - Todas as unidades gestoras do Sistema Único de Saúde, obrigam-se a criar 

um programa especifico com a finalidade de garantir, em toda sua rede de serviços o 

acompanhamento e a realização do parto anônimo. 

 

Art. 3º O Estado, através do sistema único de saúde, as instancias competentes do sistema 

educacional, promoverá condições e recursos informativos, educacionais para orientação as 

mulheres.  
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Art. 4º A rede do SUS garantira as mães, antes do nascimento, que comparecerem aos 

Hospitais declarando que não deseja a criança, contudo, quer realizar o pré-natal e o parto, 

sem ser identificada. 

 

Art. 5º Os hospitais deverão criar estruturas físicas adequadas que permitam o acesso sigiloso 

da mãe ao hospital e o acolhimento da criança pelos médicos.  

 

Art. 6º A mulher que, antes ou no momento do parto, demandar o sigilo de sua identidade será 

informada das conseqüências jurídicas desse pedido e da importância para as pessoas em 

conhecer sua origem genética e sua história. 

Parágrafo Único – A instituição de saúde garantirá a toda mulher que demandar ao Hospital o 

parto anônimo acompanhamento psicológico.  

 

Art. 7º A mulher que, antes ou no momento do parto, demandar o sigilo de sua identidade será 

informada das conseqüências jurídicas desse pedido e da importância para as pessoas em 

conhecer sua origem genética e sua história.  

 

Art. 8° A mulher que se submeter ao parto anônimo será informada da possibilidade de 

fornecer informações sobre sua saúde ou a do pai, as origens da criança e as circunstâncias do 

nascimento, bem como, sua identidade que será mantida em sigilo, e só revelada nas hipóteses 

do art. 11º desta lei. 

 

Art. 9º A criança só será levada à adoção após oito semanas da data em que chegou ao 

Hospital, período em que a mãe ou parentes biológicos poderão reivindicá-la.  

Parágrafo único. Quando o parto ocorrer no Hospital, sob sigilo de identidade da mãe, 

a criança será levada à adoção após oito semanas de seu nascimento. 

 

Art. 10º As formalidades e o encaminhamento à adoção serão de responsabilidade dos 

médicos e enfermeiros que acolheram a criança abandonada, bem como, do diretor do 

Hospital. 

 

Art. 11º A identidade dos pais biológicos será revelada pelo Hospital, caso possua, somente 

por ordem judicial ou em caso de doença genética do filho.  
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Art. 12º A parturiente, em casos de parto anônimo, fica isenta de qualquer  responsabilidade 

civil ou criminal em relação ao filho. 

 

Art. 13º Modifica-se ou derroga-se toda disposição que se oponha ao disposto na presente lei.  

 

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

O abandono trágico de crianças no Brasil em valas, esgotos, lixões, portas de casas de 

desconhecidos e em calçadas têm se tornado atos constantes que em sua maioria é ligado a 

questões socioeconômicas. Essa atitude tem, que por muitas vezes ocasionando o falecimento 

da criança.  

A Lei do parto anônimo protege as mulheres angustiadas, desesperadas com uma 

gravidez indesejada, que cometem o aborto, podendo matar até a si próprias com ingestão de 

medicamentos e em clinicas clandestinas ou, até mesmo, o infanticídio tendo como escopo um 

acompanhado por um rápido processo de adoção da criança por uma família. 

Este rápido processo de adoção da criança servirá para que ela não fique esperando por 

anos dentro de um abrigo, sem uma família que possa dar o que ela precisa e merece, pois há 

muitas quer querem fazer adoção, mas o processo no Brasil é por demais demorado. 

O parto anônimo já era praticado na Idade Média, através da roda dos expostos e que, 

em alguns países desenvolvidos, como Alemanha, Japão e França, estão reeditando essa 

prática e aprovando legislação que garanta o anonimato das mães que querem entregar seus 

filhos para a adoção. Por isso, em alguns países de língua germânica, há outras  alternativas às 

mães que não querem abortar ou abandonar seu filho. 

Esses países oferecem opções que além de salvar a vida do bebê, eximem as genitoras 

de qualquer responsabilidade judicial. Depois da criação das famosas ‘janelas-camas', em 

hospitais austríacos e alemães, onde a mãe pode depositar de forma anônima o recém-nascido, 

que posteriormente será dado em adoção, os hospitais da França e de Luxemburgo 

institucionalizaram o chamado parto anônimo. 

Esta forma de ‘dar a luz', permite que a mulher que não pode ou não quer o filho seja 

atendida de forma gratuita no hospital, durante toda a gravidez, sem ter de fornecer seu nome 

ou seus dados verdadeiros. Tendo sua identidade mantida em segredo, com um nome fictício, 

a grávida realiza o parto com todas as condições sanitárias necessárias. 
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O problema é que a criança em questão não tem identidade até que seja adotada por 

uma família. 

A mãe ainda deve autorizar que o filho seja adotado, renunciando ao poder familiar, 

sem possibilidade de arrepender-se. Esse consentimento de dar o filho em adoção deve ser 

feito num certo período após o parto Na Bélgica o prazo é de 2 meses após o parto; na Grã 

Bretanha de 6 semanas; na Alemanha e na França de 2 meses. O Código de Família estabelece 

que ‘o consentimento da mãe não será dado até que ela tenha se recuperado suficientemente 

depois do parto', a fim de que a mulher não esteja mais em estado puerperal. 

Hoje o parto anônimo é permitido na Áustria, Estados Unidos, França, Itália, 

Luxemburgo e Bélgica e a intenção é implementar também no Brasil.  

Brasília, sala das sessões. 
 

EDUARDO VALVERDE 
Deputado Federal PT-RO 

ANEXO 2 
 

PROJETO DE LEI Nº 2.834, DE 2008 

 

Institui o parto anônimo 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei institui o parto anônimo. 

 

Art. 2º. O art. 1.638 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, 

passa a vigorar acrescido do inciso V e do parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art.1.638. ..........................................................................: 

V - optar pela realização de parto anônimo.  

Parágrafo único. Considera-se parto anônimo aquele em que a mãe, assinando termo de 

responsabilidade, deixará a criança na maternidade, logo após o parto, a qual será 

encaminhada à Vara da Infância e da Adolescência para adoção."  

 

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 
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A questão que se coloca nesta proposição é de grande relevância social, tendo em vista 

o número cada vez maior de crianças que são abandonadas pelos pais, logo após o 

nascimento. Muitas vezes, essas crianças são deixadas em latas de lixo, em banheiros públicos 

ou outros locais altamente insalubres com grande perigo de morte para esses  recém-nascidos. 

Os motivos são os mais diversos: mães desesperadas, que não dispõem de recursos 

para criarem seus filhos, outras que buscam esconder a vergonha decorrente de uma gravidez 

fora da relação matrimonial ou até mesmo uma perturbação psicológica, entre outros. Neste 

caso, é importante que a legislação busque um meio de proteger os recém-nascidos que 

poderão estar sujeitos a essa cruel realidade. 

A solução seria permitir a mãe, nesses casos, uma saída alternativa, dentro da lei e 

com a preservação da vida e da saúde da criança. Uma fórmula eficaz de se alcançar esse 

resultado seria criando o parto anônimo. Nesta hipótese, a mãe assinaria um termo de 

responsabilidade e deixaria a criança na maternidade, logo após o seu nascimento, de modo 

que o recém-nascido estaria resguardado de quaisquer maus tratos e perigos para sua vida e 

saúde. Em seguida, a direção do hospital providenciaria o encaminhamento da criança a uma 

Vara da Infância e da Adolescência, para o fim de adoção. Entendo que, deste modo, 

estaremos minimizando um grave problema social de nossos dias e garantindo o cumprimento 

do princípio constitucional do direito à vida e à saúde. A iniciativa, também reduzirá o grande 

número de abortos clandestinos no país, ao  oferecer uma opção de vida devidamente 

legalizada ao recém-nascido, alem de preservar a saúde da mãe. 

 

Por essa razão conclamo os ilustres Pares no sentido da aprovação deste Projeto de 

Lei. 

 

Sala das Sessões, em             de               de 2008. 

 

Deputado CARLOS BEZERRA 
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ANEXO 3 
 

PROJETO DE LEI Nº 3.220 DE 2008 

 

Regula o direito ao parto anônimo e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1° Fica instituído no Brasil o direito ao parto anônimo nos termos da presente lei. 

 

Art. 2º É assegurada à mulher, durante o período da gravidez ou até o dia em que deixar a 

unidade de saúde após o parto, a possibilidade de não assumir a maternidade da criança que 

gerou. 

 

Art. 3º A mulher que desejar manter seu anonimato terá direito à realização de pré-natal e de 

parto, gratuitamente, em todos os postos de saúde e hospitais da rede pública e em todos os 

demais serviços que tenham convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) e mantenham 

serviços de atendimento neonatal. 

 

Art. 4º A mulher que solicitar, durante o pré-natal ou o parto, a preservação do segredo de sua 

admissão e de sua identidade pelo estabelecimento de saúde, será informada das 
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conseqüências jurídicas de seu pedido e da importância que o conhecimento das próprias 

origens e história pessoal tem para todos os indivíduos. 

Parágrafo único. A partir do momento em que a mulher optar pelo parto anônimo, será 

oferecido à ela acompanhamento psicossocial.  

 

Art. 5º É assegurada à mulher todas as garantias de sigilo que lhes são conferidas pela 

presente lei. 

 

Art. 6º A mulher deverá fornecer e prestar informações sobre a sua saúde e a do genitor, as 

origens da criança e as circunstâncias do nascimento, que permanecerão em sigilo na unidade 

de saúde em que ocorreu o parto. 

Parágrafo único. Os dados somente serão revelados a pedido do nascido de parto anônimo e 

mediante ordem judicial 

Art. 7º A unidade de saúde onde ocorreu o nascimento deverá, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, informar o fato ao Juizado da Infância e Juventude, por meio de formulário 

próprio. 

Parágrafo único. O Juizado da Infância e Juventude competente para receber a criança 

advinda do parto anônimo é o da Comarca em que ocorreu o parto, salvo motivo de força 

maior. 

 

Art. 8º Tão logo tenha condições de alta médica, a criança deverá ser encaminhada ao local 

indicado pelo Juizado da Infância e Juventude. 

§ 1º A criança será encaminhada à adoção somente 10 (dez) dias após a data de seu 

nascimento. 

§ 2º Não ocorrendo o processo de adoção no prazo de 30 (trinta) dias, a criança será incluída 

no Cadastro Nacional de Adoção. 

 

Art. 9º A criança será registrada pelo Juizado da Infância e Juventude com um registro civil 

provisório, recebendo um prenome. Não serão preenchidos os campos reservados à filiação.  

Parágrafo único. A mulher que optar pelo segredo de sua identidade pode escolher o nome 

que gostaria que fosse dado à criança.  
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Art. 10 A mulher que desejar manter segredo sobre sua identidade, fica isenta de qualquer 

responsabilidade criminal em relação ao filho, ressalvado o art. 1231 do Código Penal 

Brasileiro. 

Parágrafo único. Também será isento de responsabilidade criminal quem abandonar o filho 

em hospitais, postos de saúde ou unidades médicas, de modo que a criança possa ser 

imediatamente encontrada. 

 

Art. 11 A mulher que se submeter ao parto anônimo não poderá ser autora ou ré em qualquer 

ação judicial de estabelecimento da maternidade.  

 

Art. 12 Toda e qualquer pessoa que encontrar uma criança recém-nascida em condições de 

abandono está obrigada a encaminhá-la ao hospital ou posto de saúde. 

Parágrafo único. A unidade de saúde onde for entregue a criança deverá, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, informar o fato ao Juizado da Infância e Juventude, por meio de 

formulário próprio.  

Art. 13 A pessoa que encontrou a criança deverá apresentar-se ao Juizado da Infância e da 

Juventude da Comarca onde a tiver encontrado. 

§ 1º O Juiz procederá à perquirição verbal detalhada sobre as condições em que se deu o 

encontro da criança, a qual, além das formalidades de praxe, deverá precisar o lugar e as 

circunstâncias da descoberta, a idade aparente e o sexo da criança, todas as particularidades 

Que possam contribuir para a sua identificação futura e, também, a autoridade ou pessoa à 

qual ela foi confiada.  

§ 2º A pessoa que encontrou a criança, se o desejar, poderá ficar com ela sob seus cuidados, 

tendo a preferência para a adoção. 

§ 3º Para ser deferida a adoção é necessário que a pessoa seja considerada apta para fazê-la. 

 

Art. 14 As formalidades e o encaminhamento da criança ao Juizado da Infância e Juventude 

serão de responsabilidade dos profissionais de saúde que a acolheram, bem como da diretoria 

do hospital ou unidade de saúde onde ocorreu o nascimento ou onde a criança foi deixada. 

 

Art. 15 Os hospitais e postos de saúde conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que 

mantêm serviços de atendimento neonatal, deverão criar, no prazo de 6 (seis) meses contados 

da data da publicação da presente lei, condições adequadas para recebimento e atendimento 

de gestantes e crianças em anonimato. 
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Parágrafo único. As unidades de saúde poderão manter, nas entradas de acesso, espaços 

adequados para receber as crianças ali deixadas, de modo a preservar a identidade de quem ali 

as deixa. 

 

Art. 16 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O abandono de recém-nascidos é uma realidade recorrente. Em todo Brasil é crescente 

o número de recém-nascidos abandonados em condições indignas e subumanas. A forma cruel 

com que os abandonos acontecem chocam a sociedade e demandam uma medida efetiva por 

parte do Poder Público. A mera criminalização da conduta não basta para evitar as trágicas 

ocorrências. A criminalização da conduta, na verdade, agrava a situação, pois os genitores, 

por temor à punição, acabam por procurar maneiras, as mais clandestinas possíveis, para 

lançar “literalmente” os recém-nascidos à própria sorte. É essa clandestinidade do abandono 

que confere maior crueldade e indignidade aos recém-nascidos. A clandestinidade do 

abandono feito “às escuras” torna a vida dessas crianças ainda mais vulnerável e exposta a 

sofrimentos de diversas ordens. 

Já adotado em países como França, Luxemburgo, Itália, Bélgica, Holanda, Áustria e 

vários Estados dos Estados Unidos, o parto anônimo surge como uma solução ao abandono 

trágico de recém-nascidos. O instituto afasta a clandestinidade do abandono, evitando, 

conseqüentemente, as situações indignas nas quais os recém-nascidos são deixados. Há a 

substituição do abandono pela entrega. A criança é entregue em segurança a hospitais ou 

unidade de saúde que irão cuidar de sua saúde e em seguida irão encaminhá-la à adoção, 

assegurando a potencial chance de convivência em família substituta. Por sua vez, a mãe terá 

assegurada a liberdade de abrir mão da maternidade sem ser condenada, civil ou penalmente, 

por sua conduta. 

O que se pretende não é esconder a maternidade socialmente rejeitada, mas garantir a 

liberdade à mulher de ser ou não mãe do filho que gerou, com amplo acesso à rede pública de 

saúde. As crianças terão, a partir de então, resguardados o seu direito à vida, à saúde e à 

integridade e potencializado o direito à convivência familiar. 

Se colocarmos numa balança o direito à vida e a identidade do nascituro, o primeiro, 

inquestionavelmente, deverá preponderar. Tendo em vista que a afetividade se sobrepõe ao 
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critério biológico, se opor ao parto anônimo em virtude de uma possível mitigação do direito 

à identidade, é uma atitude inaceitável. 

Diante do número crescente de abandonos de recém-nascidos ocorridos no Brasil o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família- IBDFAM mobilizou diversos seguimentos da 

sociedade, principalmente instituições e associações que trabalham em defesa da vida, dos 

direitos fundamentais, dos direitos da mulher, da criança e da saúde, para que juntos 

discutissem sobre a institucionalização do Parto Anônimo no Brasil. 

Este Anteprojeto foi elaborado com as várias contribuições recebidas, estando de 

acordo com a necessidade da sociedade e da demanda jurídica de concretização dos direitos 

fundamentais positivados, atendendo, também, à repulsa social ao abandono de recém-

nascidos em condições subumanas. Entretanto, caberá ainda à casa legislativa ampliar o 

debate por meio de audiências públicas, fomentando a discussão com outras entidades ligadas 

e interessadas no assunto. 

O parto anônimo encontra respaldo jurídico na Constituição Federal, ao assegurar a 

dignidade humana (art. 1º, III), o direito à vida (art. 5°, caput) e a proteção especial à criança 

(art. 227), bem como no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) ao 

assegurar a efetivação de políticas públicas relacionadas à educação e ao planejamento 

familiar que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio, em condições dignas de 

existência (art. 7°). 

O parto em anonimato não é a solução para o abandono de recém-nascidos, pois este 

fator está diretamente ligado à implementação de políticas públicas. Mas, certamente, poderia 

acabar com a forma trágica que ocorre esse abandono. Certo de que a importância deste 

projeto de lei e os benefícios dele advindos serão percebidos pelos nossos ilustres Pares, 

espero contar com o apoio necessário para a sua aprovação.  

 

Sala das Sessões, 09 de abril de 2008. 

 

SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO 
Deputado Federal PT/BA 
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