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RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva descrever os trâmites e os ritos processuais necessários à 
prática do acolhimento familiar, onde menores são constantemente vitimados pela agressão e 
violência em sua residência. Por acolhimento familiar entende-se: “a prática que leva a um 
sujeito, criança, adolescente ou adulto a conviver como membro transitório ou definitivo de 
outra família que não é a família na qual nasceu”. Observa que o maior caso de crianças e 
adolescentes que vão para o acolhimento familiar, são aquelas que são vítimas de violência 
doméstica. Vale ressaltar que existem outras causas que separam as crianças e os adolescentes 
de suas famílias. É o caso de separação dos pais, embriagues, dos consumos de entorpecentes, 
falta de condição financeira, falta de estrutura psicológica dos pais em relação aos filhos, etc. 
Nesses casos por determinação judicial, elas deixam suas casas para a espera de serem 
acolhidas, podendo ir para o acolhimento familiar, institucional ou em casos excepcionais 
para a adoção, tudo dependerá da ordem do juiz. Para se acolher é necessário a disposição de 
cuidar, como se fossem da sua própria família.  
 
Palavras Chave: Direito. Família. Acolhimento Familiar.  
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de falar propriamente do acolhimento familiar, faz-se necessário discorrer sobre 

o direito de família ao longo dos tempos, assim, no âmbito jurídico o direito de família difere 

dos demais ramos do direito, isto porque trás em seu contexto transformação constante 

relacionado aos aspectos de ordem política, econômica e social ocorrente no mundo.  

O conceito de família se reorganiza de acordo com as inovações dos valores culturais, 

seguido a evolução dos costumes e condutas da sociedade, formulando um conceito moderno 

bem diverso do conceito de família descrito pelas civilizações passadas. 

Sob o aspecto sociológico, a família é uma organização cultural e não natural. A 

necessidade biológica e o fato de viver em grupo conduziu o ser humano à sua experiência 

afetiva, a sua existência não depende nem do Estado, nem da religião, pois antecede a eles, 

organizando-se através de um processo seletivo de valores, que refletem as expectativas dos 

grupos e das sociedades numa determinada época, de molde a realizar suas próprias 

finalidades.  

No campo da ciência jurídica, a compreensão sobre família se renova em profundas e 

significativas alterações decorrentes das mudanças naturais a cada geração.  

Antigamente a família era compreendida como a união, por meio de casamento de 

pessoas de sexos opostos, tendo como objetivo principal, a geração de filhos. As formações 

em grupos as tornavam maiores, obedecendo aos costumes e religiões cada gente. 

Atualmente, com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil 2002. A visão 

que se tem é outra, se restringe quanto à formação, adequando-se a geração atual.  

O conceito de família relatado pela Constituição de 1988 e pelo Código Civil de 2002, 

a família recebe outra conotação, não mais somente a da sua legitimidade, como entidade 

oriunda do casamento ou união estável, mas sim, também, de unidade afetiva, onde seus 

componentes têm como objetivo alcançar a felicidade, procurando a realização pessoal, diante 

da convivência equilibrada entre seus membros.                    
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 Constitucionalmente a família se origina do casamento, da união estável, inclusive por 

casais homoafetivos, conforme votação expressa e unânime pelos ministros do Supremo 

Tribunal Federal a favor dos direitos gays, realizado em 05 de maio de 2011, assim como pelo 

parentesco, sendo a base da sociedade, a célula-mãe  (art. 226, caput, Constituição Federal). 

Trata-se de um grupo de pessoas ligadas entre si por relações pessoais e patrimoniais 

resultantes do casamento, da união estável e do parentesco (§ 4º do na art. 226, Constituição 

Federal).  

Dentro das diversas áreas do direito a parte que trata do direito da família, sofreu 

muitas alterações, com a finalidade de adequar a família nos dias de hoje. Diante de uma 

sociedade moderna e livre, o conceito de família foi significativamente afastando 

diferenciações e discriminações, que não mais se justificavam.  

Voltando a temática do acolhimento familiar o mesmo tem como objetivo a proteção 

de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco. É uma medida judicial, que 

preserva o contexto familiar, social e cultural das crianças. Respeitando assim, a convivência 

familiar e comunitária. Essa modalidade de acolhimento está previsto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

Estruturalmente o trabalho foi dividido em três capítulos com a finalidade de 

fundamentar esta pesquisa sobre o acolhimento familiar, assim no primeiro capítulo versa 

sobre a família, no qual dado o conceito de família, bem como explanado sobre o Código 

Civil de 1916 e o modelo patriarcal; a Constituição Federal de 1988 e a família; análise da 

evolução da instituição familiar; sobre o perfil do pátrio poder no Código Civil de 2002; e, 

discorrido, ainda, sobre os novos modelos de família encontrados no século XXI. 

 No segundo capítulo que trata dos motivos que levam a criança e o adolescente ao 

acolhimento, foi discorrido sobre o convívio familiar e em comunidade; contextualização da 

violência contra a criança e o adolescente; violência doméstica contra a criança e o 

adolescente, bem como as violências sexual, psicológica, física e claro sobre a negligência.   

No terceiro e último capítulo trata do acolhimento familiar, que mostrou o programa 

famílias acolhedoras; diferença entre o acolhimento familiar, acolhimento institucional e 

adoção; e, processo de acolhimento no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme serão 

melhor visualizados no desenvolvimento deste trabalho.     
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1 FAMÍLIA 

 

1.1 Conceito de família 

 

A família é a base da sociedade, ela merece toda atenção do Estado.  É na família que 

o caráter do ser humano é moldado, ela tem por objetivo a socialização do ser humano. Ao 

formar uma família os membros passam a adquirir direitos e deveres a serem cumpridos. 

  Conforme Moacir César Pena Júnior: 

 

Ao longo dos anos, a família continua sendo insubstituível. E hoje mais do 
que nunca, aperfeiçoando-se por meio do afeto, da igualdade, do companheirismo, 
da lealdade, da ética e da confiança mútua entre seus membros, tornando-se um 
porto seguro de todos nós e ponto de partida para o nosso desenvolvimento em 
busca da plena realização pessoal. Nela encontramos também o ambiente ideal para 
a procriação e o desenvolvimento dos nossos filhos. Por intermédio dela todos nós 
podemos crescer, amar e ser felizes. (PENA JÚNIOR, 2008, p. 22) 

  

 O afeto é fundamental para que qualquer família seja bem sucedida. A família que 

durante anos foi somente um centro econômico e de reprodução, passa o lugar para o 

companheirismo e lealdade.  

Sobre a família, Daniel Blikstein assegura que:  

 

Ao remontar às origens latinas, depreende-se que a palavra “família” provém 
de famulus, “servidor”, e significa o conjunto de empregados que viviam sob um 
mesmo teto; posteriormente, passou a significar a casa inteira, com mulher, filhos e 
empregados vivendo sob domínio do pater familias. Percebe-se que o conceito de 
pater não é apenas romano, o que se pensava até então. O termo que designa pai é o 
mesmo que se manteve estável em várias línguas, como o grego, o latim e o 
sânscrito, entre outras.  Esta estabilidade de vocabulário denota a própria 
estabilidade do poder do pater familias. O pater, enquanto genitor designa o pai 
que gerou o filho e que é a figura social que exerce as funções de chefe da casa, 
representante do judiciário, chefe político e religioso; em contraposição ao poder do 
pater familias aparece a figura jurídica apagada da mãe. Posteriormente, as funções 
do homem e da mulher sofreram grandes alterações.  (BLIKSTEIN, 2008, p. 08) 
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 Pena Júnior afirma que  

 
A família é a união afetiva de pelo menos duas pessoas, ligadas pelo 

parentesco ou não, vivendo sobre o mesmo teto ou não, onde cada uma desempenha 
uma função, não importando a sua orientação sexual tenham ou não prole, e que 
busca a felicidade por intermédio da comunhão de interesses pessoais, espirituais e 
patrimoniais. (PENA JÚNIOR, 2008, p. 23) 

 

Nesta seara a família é entendida como a união de pelo menos duas pessoas, ligadas 

pelo parentesco ou mesmo a convivência na mesma residência, no cada membro familiar 

desempenha sua função.  

Para Silvio de Salvo Venosa, família: 

 

Desse modo, importa considerar a família em conceito amplo, como 
parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza 
familiar. Nesse sentido compreende ascendente, descendentes, colaterais de uma 
linhagem, incluindo-se ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, que não 
é considerado parente. Em conceito restrito, família compreende somente o núcleo 
formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio poder ou poder familiar. 
(VENOSA, 2009, p. 2) 

 

Nesta seara a família é entendida como pessoas unidas por vínculo jurídico de 

natureza familiar , em um sentido mais simples família compreende o núcleo originado por 

pais e filhos que vivem sob o poder familiar.   

A família é caracterizada através da união de pessoas, unidas tanto pelo laço sanguíneo 

ou jurídico. Sanguíneo é quando há uma relação genética, e jurídica quando a disponibilidade 

pela lei à uma nova família. Ela pode ser ascendente, descendente e colaterais. 

 

A família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo 
fundamental em que repousa toda organização social. Em qualquer aspecto, em que 
é considerada, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai 
merecer a mais ampla proteção do Estado. A Constituição Federal e o Código Civil 
a ela se reportam e estabelecem a sua estrutura, sem, no entanto, defini-la, uma vez 
que não há identidade de conceitos tanto no direito quanto na sociologia. 
(GONÇALVES, 2005, p. 01). 

  

Com o advento da sociedade, as leis também foram mudando, da mesma forma o 

termo família. Houve uma reestruturação no Código Civil e a promulgação da Constituição 

Federal em 1988. Antigamente, o direito brasileiro não previa a dissolução da sociedade 

conjugal nem o poder de família nas mãos de uma mulher. A importância de igualdade entre a 

mulher e o homem criou um marco na nossa sociedade. 

 

A ideia da família formal, cujo comprometimento mútuo decorre do 
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casamento, vem cedendo lugar à certeza de que é o envolvimento afetivo que 
garante um espaço de individualidade e assegura uma auréola de privacidade 
indispensável ao pleno desenvolvimento do ser humano. Cada vez mais se 
reconhece que é no âmbito das relações afetivas que se estrutura a personalidade da 
pessoa. É a afetividade, e não a vontade, o elemento constitutivo dos vínculos 
interpessoais: o afeto entre as pessoas organiza e orienta o seu desenvolvimento. A 
busca da felicidade, a supremacia do amor, a vitória da solidariedade ensejam o 
reconhecimento do afeto como único modo eficaz de definição da família e da 
preservação da vida. Esse, dos novos vértices sociais, é o mais inovador (DIAS, 
2009, p.54) 

 

A família tem a afetividade como característica principal. É de fundamental 

importância para o desenvolvimento familiar. Sem o afeto, as relações familiares tendem a 

não prosperar, dificultando assim, a formação familiar. A família gira em torno do afeto, esta, 

porém pode unir ou separar as pessoas. 

 

 

1.2 Código Civil de 1916 e o modelo patriarcal 

 

Olhando para o Código Civil de 1916, pode-se perceber um modelo de família 

patriarcal, onde o poder de comando do chefe tinha que ser absoluto e irrevogável. Este poder 

se estendia a todo e qualquer membro familiar e a qualquer um que dependessem do seu 

poder. 

Segundo Júnior esse modelo de família patriarcal adotado pelo Código Civil 

adequava-se perfeitamente às necessidades de uma determinada conjuntura que inspirou a 

atividade legislativa. 

 O mesmo autor prevê que: 

 

Tratava-se do modelo da tradicional família brasileira do século XIX, 
eminentemente rural (daí a exagerada preocupação com a disciplina dos bens 
imóveis), cujas características essenciais eram: a família como unidade de produção 
(exploração de agricultura e pecuária); como tal exigia uma chefia centralizada, 
grande números de membros (cada filho um par de braços para impulsionar a 
produção); chefia exercida pelo pai (daí a classificação de “família patriarcal”); 
mulher e filhos em posição de inferioridade, interesse dos membros em segundo 
plano; família fundada exclusivamente no matrimônio, e protegida pela 
disciplinada legitimidade da filiação (aspecto social ignorado; biológico em 
segundo plano). (PENA JÚNIOR, 2003, p. 11)   

 

 O tema família, para o direito, estava diretamente ligada a ideia de casamento. 

Levando cada cônjuge a uma função matrimonial diferenciada. 

 Casamento segundo o autor Guilherme Calmon citado por Pena Júnior (2003) é:  
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Uma união formal entre um homem e uma mulher desimpedidos, como 
vínculo formador e mantedor da família, constituída mediante negócio solene e 
complexo, em conformidade com a ordem jurídica, estabelecendo comunhão plena 
de vida, além de efeitos pessoais e patrimoniais entre os cônjuges com reflexos em 
outras pessoas. (CALMON apud PENA JÚNIOR, 2003, p. 12)  

 

“Dessa forma impõe-se aos cônjuges o dever de procriar , do qual pode ser extraído o 

dever de manter relações sexuais. Assim como também a imposição aos cônjuges do dever de 

viverem juntos pelo resto da vida”. (LAURIA, 2003, p.16). 

Caracterizando assim o conceito de matrimônio. Lembrando que não existia o divórcio 

até a Emenda Constitucional nº9/77. Tornando assim o casamento verdadeiros contratos 

patrimoniais. Pois quanto mais se tinham filhos, mais haviam fluxo de continuidade de 

propriedades.  

O Código Civil de 1916, também dava muita ênfase ao pátrio poder que seria a 

autoridade que os pais tinham sobre os filhos menores, representando os até a maioridade.  

 No sistema do Código Civil de 1916, o termo empregado era “pátrio poder” que 

remonta o Direito romano, com a ideia de um direito absoluto e limitado atribuído ao chefe de 

família, sobre a pessoa dos filhos menores. (GAMA, 2008, p.470). 

 

O entendimento do relevantíssimo princípio do bem estar dos filhos como 
algo abstrato e totalmente independente da relação pais-filhos levaria, de um lado, a 
que os pais não levassem totalmente  a sério sua responsabilidade pessoal como 
educadores e, de outro lado, a desconhecer que é a personalidade dos pais e não a 
de um hipotético funcionário designado para servir de sucedâneo aos pais o 
necessário ponto de referência (como imagem paterna e materna) do 
desenvolvimento educacional dos filhos . (GAMA, 2008, p.473). 

 

Aqui há uma compreensão do poder familiar, quanto aos interesses dos pais em 

relação a proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes. Assim, eles devem estar 

presente ao desenvolvimento da personalidade do filho, devem proteger e fiscalizar os 

interesses dos menores. 

 A respeito da terminologia empregada para designar o abolido “pátrio poder”, de 

feição romana, várias denominações foram sugeridas pela doutrina: autoridade parental; poder 

parental; poder de proteção; função paternal; poderes e deveres parentais. (GAMA, 2008, 

p.471). 

 

Em relação ao Estado e a terceiros, o pátrio poder é atribuído aos pais como 
um encargo (representação, administração dos bens e guarda), um officium, 
supervisionado pelo Estado, a fim de que, no seu exercício, sejam evitado 
abusos.[...] Nas relações pai-filho, sob outro enfoque, o pátrio poder é um conjunto 
incidível   de poderes e deveres, que devem ser altruisticamente exercido pelos pais 
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no interesse dos filhos, à vista de seu integral desenvolvimento, até que se bastem a 
si mesmos. São poderes (autoridade) aos quais correspondem deveres (obrigações) 
que o titular não pode deixar de cumprir, pois é de interesse público que os cumpra. 
(WALDYR GRISARD FILHO apud GAMA, 2008, p. 472) 

 

 A partir dessa colocação, pode-se perceber que a finalidade do pátrio poder é antes de 

mais nada a tutela de interesses patrimoniais e principalmente dos interesses dos filhos 

menores. Este poder é mais um dever jurídico dos pais em relação aos filhos, que se extingue 

não necessariamente com a maioridade destes. 

 

 

1.3 A Constituição Federal de 1988 e a família 

 

 A peça chave para a evolução no campo das relações familiares, foi a Constituição 

Federal de 1988. Com sua promulgação, rompeu-se o modelo família formada somente com o 

casamento, permitindo as uniões estáveis e as famílias monoparentais. 

 

Na perspectiva constitucional, não apenas o casamento perde sua única forma 
de família reconhecida pelo Direito (dividindo espaço com a família monoparental), 
como muda de função: passa a ser, como a família geral, instrumento de realização 
pessoal dos cônjuges, não entrando a sua tutela outro fundamento ou justificativa. 
A superação, no plano jurídico, do monopólio do casamento como forma de 
entidade familiar veio a chancelar uma realidade social inquestionável. (LAURIA, 
2003, p. 21) 

 

A Constituição Federal de 1988 veio contribuir de modo decisivo para a ampliação 

deste conceito. A união estável entre o homem e a mulher foi elevada à condição de entidade 

familiar, assim como a paternidade afetiva, representada pela família monoparental. 

 

Sem sombra de dúvidas o ponto culminante desta caminhada foi o advento da 
Constituição Federal de 1988, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art.1º,III) como nuclear de todo ordenamento jurídico brasileiro, com sua 
especificação, no campo das relações familiares, através dos arts. 226 e 227. 
Rompeu o modelo família fundada exclusivamente no casamento, admitindo-se 
com status de entidade familiar as uniões estáveis e as famílias monoparentais. A 
família passa a ser sujeito de deveres para com seus membros. As relações 
familiares antes submetidas à rigorosa hierarquia e subordinação apresentam-se 
com relações de coordenação, fundadas na dignidade de seus membros”. 
(LAURIA, 2003, p.19). 

 

“A família constitucional abrange todos os tipos de representações sociais. Tendo a 

afetividade como característica principal, coloca em posição de destaque a dignidade a cada 

um dos seus membros. Dela se extraem um novo formato constitucional de família”. 
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(JUNIOR, 2008, p. 07)  

 

Cumpre descrever qual o novo modelo de família resultante da aplicação dos 
dispositivos constitucionais às relações privadas, e a consequente superação do 
paradigma da família patriarcal uma vês derrubado o acordo tradicional-fundado na 
hierarquia-e constituída uma nova premissa- baseada em relações de coordenação 
entre os membros”. (LAURIA, 2003, p.19). 

 

A direção da família agora, não é mais do pai, mas sim do homem e da mulher. Essa 

igualdade veio desde o movimento feminista. A família a partir de então, se tornou um novo 

modelo familiar, em decorrência dos dispositivos constitucionais.  

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 cita que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente com absoluta prioridade, o direito a vida, à saúde, 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. 

 

 Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, advieram direitos fundamentais 

para todas as pessoas. No artigo 227, pode-se ver que é dever da família assegurar seus filhos 

à vida, à saúde, à educação etc. A Constituição veio com o intuito de preservar a família, 

trazendo para cada membro familiar, igualdade e respeito. Foi criada pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo esta de maior hierarquia no ordenamento jurídico. 

De acordo com Lisboa (2006):  

 

Tanto os gregos como os romanos tiveram, basicamente, duas concepções 
acerca da família e do casamento: a do dever cívico e a da formação da prole. 
Inicialmente, a união entre o homem e a mulher era vista como um dever cívico, 
para os fins de procriação e de desenvolvimento das novas pessoas geradas, que 
serviriam aos exércitos de seus respectivos países, anos depois, durante a 
juventude. Diante desse objetivo, a prole masculina era muito mais esperada que a 
feminina tendo-se a perspectiva do fortalecimento dos exércitos, de novas 
conquistas e da segurança da nação, com a preponderância dos nascimentos de 
crianças do sexo masculino. Com o decorrer do tempo, tal conceituação foi sendo 
paulatinamente substituída pelos ideais de continuidade da entidade familiar, 
concebendo-se a família e o casamento para os fins de perpetuação da espécie, com 
o nascimento dos filhos. (LISBOA, 2006, p. 15) 

 

A palavra família pode ser entendida de diversas maneiras, para Maria Helena Diniz: 

“Família é conceituada em um sentido técnico como um grupo fechado de pessoas, composto 

dos pais e filhos, e para efeitos limitados, de outros parentes, unidos pela convivência e afeto 

numa mesma economia e sob a mesma direção” (DINIZ, 2006, p.15). 
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Assim, Lisboa (2006) destaca que:  

 

Nas relações familiares em geral, prevaleceu historicamente o patriarcado, 
isto é, o regime familiar cuja autoridade é exercida pelo ascendente mais idoso do 
sexo masculino. [...] A chefia da sociedade conjugal quase que invariavelmente foi 
exercida pelo homem, que com o passar do tempo, veio a ter um poder de decisão 
mais limitado sobre a mulher e os filhos. O patriarcado foi exercido, em diversos 
períodos da história e em várias partes do mundo, mediante a poligamia, que 
paulatinamente foi decaindo, sendo substituída pela sociedade da monogamia. 
(LISBOA, 06, p.35). 

  

  O termo família pode ter várias definições em virtude da diversidade de condições 

históricas que influenciam tal conceito e dos diferentes discursos que pretendem estabelecer 

sua definição. Contudo, é possível impor certas identidades históricas, mesmo entre famílias 

originadas em culturas e épocas diferentes, conceituando a família como vínculo entre pessoas 

ligadas pela consanguinidade ou existência de vínculos pelo casamento. 

 

A expressão “família”, na acepção jurídica do termo, não se limita mais à 
noção religiosa católica. Família consoante dispõe a lei, é a entidade familiar 
constituída:pelo casamento civil entre o homem e a mulher; pela união estável entre 
o homem e a mulher; e pela relação monoparental entre o ascendente e qualquer de 
seus descendentes. (LISBOA, 2006, p.44) 

 

A família antecede o Estado e desempenha importantes funções para a própria 

constituição e manutenção da autoridade pública, mas seu reconhecimento pelo Estado nem 

sempre corresponde às estruturas familiares encontradas na sociedade. A família e o direito de 

família identificam-se quando o direito reconhece os efeitos jurídicos a algumas relações 

familiares. 

 

O preceito essencial de todo contexto social é o da família reunida sob o 
casamento como célula basilar da sociedade. Recebe proteção do Estado, porque é 
dela que se produz vida e experiência às pessoas que a compõe, preparando-as para 
o cumprimento das respectivas funções, fornecendo os recursos educacionais e 
científicos, tanto quanto forem necessários. É no ambiente familiar que se forma a 
personalidade da pessoa, em meio a uma esfera de moralidade, de respeito 
recíproco, de afeição e de confiança, permitindo a cada membro, o 
desenvolvimento normal de suas habilidades. (BITTAR, 1993, p. 51) 

 

Ao descrever a evolução normativa do reconhecimento da família no direito brasileiro, 

o que se pretende é apontar os limites historicamente fixados para a entidade familiar pelo 

Direito e a necessidade de inter-relação entre os campos de conhecimento a fim de que sejam 

concretizados os direitos declarados através das diversas modalidades familiares. 

Através disso, pode-se questionar a eficácia das estruturas jurídicas existentes para 
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proteção e promoção familiar e quais procedimentos para ampliar sua efetividade, visto que 

existe um grande pluralismo no conceito familiar. 

De acordo com Pontes de Miranda (2001) assegura que:  

 

  Família ora significa o conjunto das pessoas que descendem de tronco 
ancestral comum, tanto quanto essa ascendência se conserva na memória dos 
descendentes, ou nos arquivos, ou na memória dos estranhos; ora o conjunto de 
pessoas ligadas a alguém, ou a um casal, pelos laços de consanguinidade ou de 
parentesco civil; ora o conjunto das mesmas pessoas mais os afins apontados por 
lei; ora o marido e a mulher, descendentes e adotados; ora finalmente marido, 
mulher e parentes sucessíveis de um e de outra. (MIRANDA, 2001, p. 59) 

 

Ao nascer o ser humano necessita de amparo para sua sobrevivência. Amparo este que 

deve ser fornecido por seus responsáveis de forma igual. Partindo deste início, observa-se 

surgir o direito e dever de prestar alimentos tanto pêlos ascendentes quanto descendentes. 

Silvio Rodrigues entende que o vocábulo “família” é empregado em vários sentidos,  

num conceito mais amplo poder-se-ia definir a família como formada por  

 

Todas aquelas pessoas ligadas por vínculo de sangue, ou seja, todas 
aquelas pessoas provindas de um tronco ancestral comum: o que corresponde a 
incluir dentro da órbita da família todos os parentes consanguíneos. Numa acepção 
um pouco mais limitada, poder-se-ia compreender a família como abrangendo os 
consanguíneos em linha reta e os colaterais sucessíveis, isto é, os colaterais até 
quarto grau. Num sentido ainda mais restrito, constitui a família o conjunto de 
pessoas compreendido pelos pais e sua prole. (RODRIGUES, 2002, p.4)  

 

O direito de família é apresentado tendo como objetivo de estudo as normas, que 

disciplinam as relações familiares, as quais correspondem às relações entre as pessoas ligadas 

pelo parentesco ou pelo casamento, admitida, após a Constituição Federal de 1988, a proteção 

à união entre homem e mulher, fora do casamento, atendidos os requisitos legais. 

Bittar (1993) acredita ser na família legítima, na linguagem tradicional codificada, ou 

natural: 

 

  [...] a célula vital do organismo social, merecendo as relações dela 
decorrentes a regulamentação especial no Direito de Família, com os objetivos já 
assinalados. Com efeito, com o casamento, que é o instituto integrador do casal às 
suas responsabilidades sociais, constitui-se núcleo organizado e regulado para o 
alcance dos respectivos fins, os quais interessam diretamente, pois, à sociedade, ao 
Estado e às pessoas individualmente consideradas. (BITTAR, 1993, p. 52) 

  

Sílvio de Salvo Venosa, considera a família, em um conceito amplo, como parentesco, 

ou seja:  
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O conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar. Nesse 
sentido, compreende os ascendentes, descendentes e colaterais de uma linhagem, 
incluindo-se os ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, que se 
denominam parentes por afinidade ou afins. Nessa compreensão, inclui-se o 
cônjuge, que não é considerado parente. Em conceito restrito, família compreende 
somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sobre o pátrio poder. 
(VENOSA, 2005, p. 18) 

 

As instituições que compõem o direito de família são o casamento, a filiação e o pátrio 

poder (e os chamados institutos assistenciais: tutela, curatela e ausência). Família: “célula 

social por excelência” – o direito tem origem na realidade social, mas o direito vigente passa a 

declarar quais são as relações de família por ele reconhecidas no momento em que a norma 

surge. 

Segundo Maria Helena Diniz, vários são os caracteres da família: 

  

1. Biológico: a família é o agrupamento natural por excelência, pois o 
homem nasce, vive e se reproduz nela.  
2. Psicológico: a família possui um elemento espiritual - o amor familiar. 
3. Econômico: a família contém condições que possibilitam ao homem obter 
elementos imprescindíveis à sua realização material, intelectual e espiritual. 
4. Religioso: a família é uma instituição moral ou ética por influência do 
Cristianismo.  
5. Político: a família é a célula da sociedade; dela nasce o Estado.  
6. Jurídico: a estrutura orgânica da família é regida por normas jurídicas, cujo 
conjunto constitui o direito de família (DINIZ, 2006, p.16). 

 

Apenas alguns modelos familiares da sociedade são reconhecidos pela doutrina, mas a 

atualização dos conceitos legais deve ser realizada pela jurisprudência, adaptando as normas a 

seu sentido e função social. 

O novo Código Civil destinou o Livro IV da Parte Especial para o Direito de Família, 

e ainda o Subtítulo III aos Alimentos que passaram a ter melhor disciplina. 

Grande foi a evolução uma vez que os alimentos deixam de ser prestados apenas pelo 

credor, como na sua falta pêlos herdeiros no montante do quinhão sucessório. 

Além do mais incluiu na obrigação alimentar as necessidades como educação, bem 

como as destinadas a subsistência compatível com o modo de vida do alimentado. 

A família se origina do casamento, da união estável ou do parentesco, sendo a base da 

sociedade, a célula-mãe  (art. 226, caput, CF). Trata-se de um grupo de pessoas ligadas entre 

si por relações pessoais e patrimoniais resultantes do casamento, da união estável e do 

parentesco (§ 4º do art. 226, CF).  

De acordo com Maria Berenice Dias (2006) sobre o assunto assegura que: 
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  Como a linguagem condiciona o pensamento, é mister subtrair qualquer 
adjetivação ao substantivo família e simplesmente falar em famílias. Assim, a 
expressão direito das famílias melhor atende à necessidade de passar-se, cada vez 
mais, a enlaçar no âmbito de proteção as famílias, todas as famílias, sem 
discriminação, sem preconceitos. (DIAS, 2006, p. 26) 

 

Segundo Alves (2006) “Até o advento da Constituição Federal de 1988, o conceito 

jurídico de família era extremamente limitado e taxativo, pois o Código Civil de 1916 

somente conferira o status familiae àqueles agrupamentos originados do instituto do 

matrimônio”. 

Para o mesmo Venosa (2005) a família deve ser vista:  

 
 
  Como uma entidade orgânica, deve ser examinada primordialmente, sob o 
ponto de vista exclusivamente sociológico, antes de o ser como fenômeno jurídico. 
No curso das primeiras civilizações de importância, tais como a assíria, hindu, 
egípcia, grega e romana, o conceito de família foi de uma entidade ampla e 
hierarquizada, retraindo-se hoje, fundamentalmente, para o âmbito quase exclusivo 
de pais e filhos menores, que vivem no mesmo lar. (VENOSA, 2005, p. 19) 

 

Conforme Santos (2004) “Os princípios da solidariedade familiar, capacidade 

financeira, razoabilidade, não discriminação e proporcionalidade devem ser aplicados para 

garantir a máxima efetividade da prestação alimentar e a abrangência do conceito de entidade 

familiar”. 

Com propriedade Dias (2006) diz: 

 

  O direito das famílias é o mais humano de todos os direitos. Acolhe o ser 
humano desde antes do nascimento, por ele zela durante a vida e cuida de suas 
coisas até depois de sua morte. Procura dar-lhe proteção e segurança, rege sua 
pessoa, insere-o em uma família e assume o compromisso de garantir a sua 
dignidade. Também regula seus laços amorosos para além da relação familiar. Essa 
séria de atividades nada mais significa do que o compromisso do Estado de dar afeto 
a todos de forma igualitária, sem preconceitos e discriminações. (DIAS, 2006, p. 70)   

 

A família resulta de um destes três vínculos: casamento, união estável e parentesco. O 

primeiro (casamento) é a proteção que a lei dá a um homem e a uma mulher para viverem em 

comunhão e formarem uma família (1511). Já o segundo (a união estável) é o casamento de 

fato (1723 e  § 3º do art. 226 da CF). O terceiro (o parentesco) também liga as pessoas, seja 

este parentesco consanguíneo, afim (ex: cunhados) ou por adoção (§ 6º do art. 227, CF). 

José Lopes de Oliveira conceitua o pátrio poder, como:  

 

O complexo de direitos conferidos ao pai no tocante à pessoa e bens dos 
filhos menores não emancipados. É exercido não no interesse do pai, mas em 
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proveito do filho e da família. Não cria prerrogativas paternas como no direito 
antigo, que armava o pater (pai) de poderes discricionários em detrimento do filho. 
É mais um conjunto de deveres do que de direitos conferidos aos pais. Como afirma 
Barassi, o pátrio poder, presentemente, pode ser concebido mais como um dever, 
do que como um direito: o nome potestade não é senão uma sobrevivência que 
perdeu sua antiga razão, mas que ainda hoje, denota a relação de subordinação em 
que o filho, que dele é objeto, se acha em face do genitor. (OLIVEIRA, 1976, p. 
366).  

 

Para Dias (2006) lembra que:  

 

O poder familiar decorre tanto da paternidade natural, como da filiação 
legal, e é irrenunciável, intransmissível inalienável e imprescritível. As obrigações 
que dele fluem são personalíssimas. Como os pais não podem renunciar aos filhos, 
e tampouco vendê-los, os encargos que derivam da paternidade também não podem 
ser transferidos ou alienados. É crime entregar filho a pessoa inidônea (CP 245). 
Nula é a renúncia ao poder familiar, sendo possível somente delegar a terceiros o 
seu exercício, preferencialmente a um membro da família. (DIAS, 2006, p. 345) 

 

Agora Maria Helena Diniz (2006), conceitua o poder familiar:  

 

Como um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do 
filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por ambos os 
pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, 
tendo em vista o interesse e a proteção do filho. Ambos tem, em igualdade de 
condições, poder decisório sobre a pessoa e bens do filho menor não emancipado. 
Se porventura, houver divergência entre eles, qualquer deles poderá recorrer ao juiz 
à solução necessária, resguardando o interesse da prole. (DINIZ, 2006, p. 447).  

 

Neste sentido, pode-se dizer que no meio familiar várias são as relações que se 

estabelece onde se podem destacar as relações pessoais decorrentes do afeto, carinho, amparo, 

da convivência entre familiares, da vida matrimonial, etc. (art. 229, CF); e as relações 

patrimoniais: prestação de alimentos (art. 1694 do CC), regime de bens entre os cônjuges 

(1639), usufruto dos pais sobre os bens dos filhos (art. 1689 do CC), etc.  

 

 

1.4 Análise da evolução da instituição familiar 

 

A Idade Média foi marcada por conflitos neste aspecto, pois confrontava a orientação 

romana, predominante nos países de direito escrito e consolidada pela legislação justinianéia, 

com os preceitos germânicos, vigentes nos países onde prevalecia o direito costumeiro, esta 

mais branda e protetiva dos direitos dos filhos. 

 No Direito Romano observa-se a influência germânica, cujo código assegurou os 
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poderes dos pais são no limite do direito dos filhos, diminuindo a estes os direitos e 

aumentando-lhes os deveres. 

 O Direito Português, no entanto, se inspira na orientação romana, embora de forma 

mais amena, como se observa nas Ordenações; de forma que se o chefe de família possui 

amplos direitos sobre seus descendentes, lhe são impostos muitos e variados deveres. 

 Em uma análise histórica, é possível afirmar que essa visão hierarquizada da família 

perdurou até o início do século XX. A nossa sociedade rural neste período, transparecia o 

patriarcalismo através dos senhores de engenho e dos barões de café, que exerciam o poder 

patriarcal de forma incontestável. 

 Tal visão não conseguiu sobreviver diante das inúmeras e avassaladoras 

transformações que ocorreram no século passado. A industrialização, a urbanização, a 

globalização da economia mundial e os avanços tecnológicos alteraram de forma significativa 

o papel dos membros na entidade familiar. 

A evidência da evolução é o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) o 

principal marco de mudança do paradigma da família.  

A sociedade e seus costumes estão sempre em constante evolução, com isso, é 

imprescindível, se fazer estudos em torno desses fatos evolutivos, a fim de se compreender 

essas novas formações dos grupos familiares, e estabelecer uma definição de modelo familiar 

que esteja mais adequada a esses novos modelos encontrados na sociedade atual. 

  Contudo, as informações obtidas por meio da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílio – PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007), demonstra um painel com a evolução da sociedade brasileira, sobretudo, na formação 

dos novos modelos familiares nela encontrado, podendo ser aferida em partes neste painel, no 

qual são unidades de vivência encontradas na experiência brasileira atual, entre outras: 

 

a) União de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva; 
b) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter permanente, 
com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica;  
c) uniões homoafetivas; 
d) uniões concubinárias; 
e) paternidade socioafetiva. (LÔBO, 2011, disponível em http://www.gontijo-
familia.adv.br/novo/artigos_pdf/Paulo_Luiz_Netto_Lobo/Entidades.pdf. Acesso em 
25 abr. 2011) 

 

  Interessa esclarecer se esses novos modelos se encontram ou não tutelados pela 

Constituição brasileira. Podendo ser investigado, afim de, se estabelecer o alcance da norma 

jurídica no seu amparo legal, além dos três tipos de entidades familiares já previstas pela 
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Constituição, que são: o casamento; a união estável e a comunidade monoparental. 

 Para falar da estrutura familiar e as funções da família inicia dizendo que a entidade 

familiar passou por diversas modificações no decorrer do tempo. A elaboração do Código 

Civil de 1916 era fundada no Direito Francês, que destinava ao homem o papel da figura 

central da família. 

  Dias (2007) traz a baila: 

 

O direito estatal é a mais eficaz técnica de organização da sociedade. Cabe ao 
Estado organizar a vida em sociedade e proteger os indivíduos, devendo intervir 
para coibir excessos e impedir colisão de interesses. Assim, impõe o Estado, pautas 
de condutas, nada mais do que regras de comportamento a serem respeitadas por 
todos. (DIAS, 2007, p. 25) 

 

Dando continuidade ao pensamento Rodrigo da Cunha Pereira apud Dias (2006, p. 25) 

lembra que: “verdadeiro interdito proibitório dos impulsos que podem inviabilizar o convívio 

social”.  

 Destarte, Dias (2007) assevera que:  

 

Como a linguagem condiciona o pensamento, é mister subtrair qualquer 
adjetivação ao substantivo família e simplesmente falar em famílias. Assim, a 
expressão direito das famílias melhor atende à necessidade de passar-se, cada vez 
mais, a enlaçar no âmbito de proteção as famílias, todas as famílias, sem 
discriminação, sem preconceitos. (DIAS, 2007, p. 26) 

 

Ao trabalhar com o direito de família não se pode olvidar as influências que seus 

conceitos e normas sofrem, em razão dos preceitos da moral, dos costumes, da religião e da 

política, no decorrer da sua história.  

O direito da família cada vez busca mais a proteção aos interesses familiares. Neste 

diapasão Santos (2004, 2004, disponível em 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4740. Acesso em 20 fev. 2011) diz “Os 

princípios da solidariedade familiar, capacidade financeira, razoabilidade, não discriminação e 

proporcionalidade devem ser aplicados para garantir a máxima efetividade da prestação 

alimentar e a abrangência do conceito de entidade familiar”. 

A educação é imprescindível em qualquer família, portanto, neste item que versa sobre 

a estrutura familiar e as funções da família é interessante dizer que a família é a célula básica 

de toda e qualquer sociedade, pois aguça a curiosidade das pessoas, em todos os tempos, até 

mesmo porque se faz necessário observar que entendê-la é resguardar a organização e o 

seguimento da sociedade e do Estado. 
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Entre as muitas funções da família foi encontrada a função de proteger e de procriar, 

pois a família significa um dos instrumentos mais respeitáveis na estrutura social, mantendo 

viva a transmissão de herança sociocultural.  

 

 

1.5 Perfil do pátrio poder no Código Civil de 2002 

  

 A família, célula mãe da sociedade, lócus de formação e desenvolvimento de seus 

indivíduos, é a principal responsável pela inserção do ser humano no sistema social. 

  O Código Civil de 2002 foi de inquestionável importância para que as reminiscências 

do quadro patriarcalista fossem notavelmente esquecidas. Emerge neste contexto, uma nova 

conotação para o pátrio poder, que com a nova legislação passou a se chamar Poder Familiar. 

 Partindo-se do pressuposto, que incumbe aos pais o dever de dirigir a educação dos 

filhos, tendo-os sob sua guarda e companhia, sustentando-os e criando-os de forma a zelar 

pelo pleno desenvolvimento de suas capacidades, pode-se assegurar que, o Poder Familiar é 

indisponível no sentido de que o pai não pode se desfazer dele; é inalienável, ou seja, não 

pode ser transferido; é irrenunciável  e incompatível de negociação e é  imprescritível  visto 

que dele não decaí o genitor pelo fato de deixar de exercitá-lo.  

Ainda elucida que ele é indivisível, porém seu exercício quando de pais separados, 

cinde-se o exercício do poder familiar, dividindo-se as incumbências. 

 Nesta acepção, além dos cônjuges e de seus filhos, também são englobados os 

parentes em linha reta ou colateral, bem como os afins, como a concebem o Decreto-lei 

3200/41, A Lei 883/49 e o Código Civil de 2002 em seus artigos 1.591 e seguintes. 

 Em sentido estrito, a família é, não somente o conjunto de pessoas unidas pelos laços 

do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e a prole (Código Civil de 2002, 

arts. 1.567 e 1.716), mas ainda, a comunidade formada por qualquer dos pais e descendentes, 

independente de existir o vínculo conjugal que a originou, é o que prescreve o art. 226, § 4° 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 4° Entende-

se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”. 

 A Carta Magna, ampliando o conceito de família, não faz qualquer referência a 

determinado tipo de família, como ocorreu com as constituições brasileiras anteriores. Ao 

suprimir a expressão “constituída pelo casamento” (art. 175 da constituição de 1967-1969), 

sem substituí-la por qualquer outra, pôs sob a tutela jurisdicional “a família”, sendo assim, 
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qualquer família. 

 Neste diapasão, a Constituição acolhe princípios que decorrem naturalmente de sua 

interpretação sistemática, conduzindo ao princípio da afetividade, constitutivo desta aguda 

evolução social família, especialmente no que concerne à equidade entre os filhos; à adoção, 

como escolha afetiva; à comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes e a 

prioridade da convivência familiar à criança e ao adolescente. 

 Por outro lado e com as devidas mudanças o Código Civil de 2002 trata do poder 

familiar em seus arts. 1630 a 1638, dos quais cita-se adiante os arts, a saber: 

 

Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar 

aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 
exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder 
familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. 

Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 
não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros 
cabe, de terem em sua companhia os segundos.  

Art. 1.633. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar 
exclusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor 
ao menor. 

 

Assim, os artigos 1630 a 1638 versam sobre questões relacionadas ao direito da 

família na questão do poder familiar.  

Nessa visão Rafael Nogueira Gama menciona que: 

 

O poder familiar, antigamente denominado de pátrio poder, é o poder de 
tutela dos pais sobre seus filhos, que envolve direitos e obrigações. Direitos dos pais 
de decidirem acerca de questões referentes à educação e formação dos filhos e 
também dever, na medida em que aos pais incumbe observar e atender as 
necessidades dos filhos. (GAMA, 2007, disponível em 
http://conjur.estadao.com.br/static/text/59812,1. Acesso em 28 fev. 2011) 

 

O poder familiar compreende um sistema de direitos e deveres, que encontra limites 

nas normas jurídicas, e que permeia a relação entres os pais e seus filhos na qualidade de 

crianças ou adolescentes, não emancipados ou não sujeitos a outra restrição familiar legal ou 

judicial. Reconhecendo-o dessa forma, esse poder busca propiciar e legitimar a forma como 

devem ser cumpridos os ditames impostos pela legislação para formação da pessoa em 

desenvolvimento com dignidade social e humana na entidade familiar e na sociedade.  

  Deve-se acentuar ainda que, o Código de 2002 sob título de “Poder familiar quanto à 

pessoa dos filhos” ratificou as tendências protetivas já abordadas pela Carta Magna de 1988 e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de grande importância no contexto social atual.  
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Agora no Código Civil de 2002, sobre o exercício do poder familiar, a lei dispõe:   

 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após 
essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 
idade e condição. 

 

Constata-se que, atualmente após as diversas transformações sociais, que culminaram 

numa nova concepção de família, de acordo com os moldes contemporâneos, bem como as 

novas visões acerca da adoção e da supremacia do caráter humanista e da afetividade como 

niveladores das relações familiares, três são as acepções da palavra família. 

 Em latu sensu, abrange os indivíduos que estiverem ligados pelo vínculo da 

consanguinidade ou da afinidade, incluindo também as pessoas que fazem parte das 

necessidades da família como as pessoas de seu serviço doméstico, de acordo com o disposto 

no art. 1.412,§ 2° do Código Civil de 2002. 

 

 Art. 1.412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o 
exigirem as necessidades suas e de sua família. 
(...) 
§ 2o As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos 
filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico.  

 

Jonny Maikel Santos acredita que:  

 

O poder familiar substituto do pátrio poder do revogado Código Civil de 
1.916 é um sistema de direitos e deveres, limitado pelas normas jurídicas, que 
permeia a relação entres os pais e seus filhos na qualidade de crianças ou 
adolescentes, não emancipados ou não sujeitos a outra restrição familiar legal ou 
judicial, propiciando legitimamente a forma como devem ser cumpridos os ditames 
impostos pela legislação para formação da pessoa em desenvolvimento com 
dignidade social e humana na entidade familiar e na sociedade. (SANTOS, 2004, 
grifo nosso, disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4740. 
Acesso em 20 fev. 2011) 

 

O pater poder estabelecido no Código Civil de 1916 foi substituído por poder familiar 

no Código Civil de 2002, no qual houve algumas alterações necessárias com a evolução dos 

tempos.   

De outro lado, verifica-se também que o referido diploma faz com que os pais tenham 
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diversos deveres, entre os quais encontra-se inserido o dever de prover seu sustento, previsto 

nos artigos 1.566, inciso IV, in verbis: “São deveres de ambos os cônjuges: (...) IV - sustento, 

guarda e educação dos filhos” e 1.724 do Código Civil de 2002, que dispõe: “As relações 

pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e 

de guarda, sustento e educação dos filhos”.   

Quanto a suspensão e extinção do poder familiar, o Código Civil de 2002, dispõe, in 

verbis:  

 

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
 

Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união 
estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao 
poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou 
companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se 
ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. 
 

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres 
a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum 
parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela 
segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando 
convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar 
ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja 
pena exceda a dois anos de prisão. 

 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 

  

Nos artigos 1635 a 1638 do Código Civil de 2002 tratou da suspensão e extinção do 

poder familiar, que trouxe mudanças significativas aos operadores do direito.   

Jonny Maikel Santos explica que: 

 

O poder familiar é exercido pelos pais, quanto à pessoa dos filhos, 
competindo, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa 
determinada pela legislação, dirigir-lhes a criação e educação; mantê-los em sua 
companhia e guarda; conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não 
lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; representá-los, 
até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade até a 
maioridade ou cessação da incapacidade, nos atos em que forem partes, suprindo-
lhes o consentimento; reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; e, exigir que 
lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 
(SANTOS, 2004, grifo nosso, disponível em 
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http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4740. Acesso em 20 fev. 2011) 
 

Nota-se que as razões históricas e sociológicas foram primordiais para que a legislação 

em vigor, preponderasse pela ordem privada. Em razão disso, o legislador preocupou-se 

essencialmente com o patrimônio, em detrimento dos direitos inerentes às pessoas, e quanto a 

estas procurou imiscuir em suas regras jurídicas certos princípio morais, vigentes aquela 

época. 

 Com a promulgação da Carta Magna de 1988, é que houveram mudanças substanciais 

nesse sentido. O artigo 226, desse diploma legal reza “Art. 226. (...) § 5°. Os direitos e 

deveres referentes à sociedade conjugal, são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher”. 

 

 

1.6 Os novos modelos de família encontrados no século XXI 

         

A família é uma instituição que se forma através da relação de convivência entre 

pessoas, por meio de vínculos afetivos, que são na verdade, a origem da entidade familiar. 

            A esse respeito, busca-se os ensinamentos de Dias (2007) quando diz:  

 

Vínculos afetivos não são uma prerrogativa da espécie humana. O 
acasalamento sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrência do instituto 
de perturbação da espécie, seja pela verdadeira aversão que todas as pessoas têm a 
solidão (...). Mesmo sendo a vida aos pares um fato natural em que indivíduos se 
unem por uma química biológica, a família é um agrupamento informal de 
formação espontânea no meio social, cuja estruturação se da através do direito. 
(DIAS, 2007, p. 27) 

 

  Tradicionalmente, a família é, então, constituída por fatores afetivos, íntimo e 

reprodutivo, produzindo efeitos econômico, social e jurídico, tendo em sua formação as 

pessoas do pai, da mãe e dos filhos legítimos e ilegítimos. 

  Na forma da Lei Maior, a família é a base da sociedade e por isso tem especial 

proteção do Estado. Sua Constituição se dá através do casamento ou pela relação estável, 

sempre entre homem e mulher. É o que se depreende da leitura do disposto no artigo 226, 

caput, e o seu § 3º, da Constituição Federal de 1988, veja-se:  

 

Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
(...) 
Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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  O Código Civil atual considerou o casamento também como a forma de comunhão 

entre o casal, proibindo a interferência de quem quer seja na entidade familiar, conforme 

preceitua, respectivamente, os artigos 1.511 e 1.513, in verbis: 

 

Art. 1.511 O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.  
(...) 
 
Art. 1.513 É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na 
comunhão de vida instituída pela família. 

 

A respeito do matrimônio, ensina Gustav Radbruch (2004, p. 217): “Ao direito 

apresenta-se, no matrimônio, uma situação natural e social com forte legalidade própria, 

situação que o direito não é capaz de formar de modo soberano, e com a qual terá de se 

ocupar intensamente”. 

Para melhor ilustração quanto à forma legalista da entidade familiar, recorre-se ao 

magistério de Caio Mário da Silva Pereira (2004b), veja-se: 

 

Destaque-se a orientação constitucional prevista no art. 226, § 3º, da Carta de 
88, ao reconhecer como entidade familiar, para efeito de proteção do Estado “ a 
união estável do homem e da mulher”, e bem assim, comunidade formada entre 
quaisquer dos pais e seus descendentes (família monoparental). A Lei nº 8.971, de 
1994, regulamentou o direito a alimentos e anos direitos sucessórios, na união 
estável, e a Lei nº 9.278/96 procurou regulamentar o § 3 º do art. 226 da 
Constituição Federal. O novo Código Civil manteve-se próximo dos ditames desta 
última. (PEREIRA, 2004b, p. 55) 

 

Apesar de o § 4º do art. 226 da Constituição Federal: “Entende-se, também, como 

entidade familiar à comunidade formada por quaisquer dos pais e seus descendentes”, as 

relações familiares estabelecidas pelas normas jurídicas, em muito se distanciam das novas e 

atuais relações familiares. 

Esses dados estatísticos revelam as várias formas de família encontradas atualmente 

no meio social. Mas, mesmo com essa evolução da sociedade, o direito de família não 

conseguiu, ainda, acompanhar e atender as necessidades de novos gêneros familiares que 

surgem com a evolução e transformação rápida da sociedade moderna. 

Nesse sentido, tem-se que as normas regulamentadoras, especialmente, o direito de 

família, precisa se adequar continuamente, de modo que as constantes evoluções nos 

costumes sociais e, o surgimento de novos modelos familiares, tais como, as uniões 

homoafetivas, uniões concubinárias (quando houver impedimento para casar de um ou de 
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ambos companheiros), possam encontrar amparo no ordenamento jurídico. 

  A exclusão dos chamados modelos de família não está na norma Constitucional, mas 

na forma de interpretá-la.  

É o que se pode extrair das lições de Paulo Luiz Netto Lôbo (2006) quando assegura 

que: 

 

Estabelece a Constituição três preceitos, de cuja interpretarão chega-se à 
inclusão das entidades familiares não referidas explicitamente. São eles, chamando-
se atenção para os termos em destaque: 
a) art. 226, A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (caput ); 
b) § 4º, Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes; 
c) § 8º, O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
(LÔBO, 2006, p. 06) 

 

Além do mais, não se pode desprezar, para efeito de amparar os novos modelos de 

família, o dispositivo legal dos direitos e garantias fundamentais, disposto no art. 5º, caput, e 

inciso I, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes: 
I – homens e mulheres são iguais em direito e obrigações, nos termos desta 
Constituição. 

 

Nota-se que essas regras constitucionais se aplicam aos direitos de igualdade entre 

todos, não sendo diferente com os novos modelos de família, sendo, por isso, necessária a 

evolução do direito juntamente com a evolução da sociedade.  

Nesta seara, ensina Sérgio Cavaliere Filho (2003, p. 21) que “o direito, com já ficou 

assentado, é fato social que se manifesta como uma das realidades observáveis na sociedade”. 

Os novos modelos de família ou as novas relações familiares, matéria ainda tão 

polêmica em pleno século XXI, precisam encontrar incondicionalmente proteção legal, eis 

que as suas existências são uma realidade na sociedade atual e por isso não podem ser 

desprezadas. 

Por último, em referência aos novos modelos de família encontrados no século XXI, 

para uma eficaz proteção da família, é fundamental que a legislação acompanhe as 

modificações sociais. 

A importância da união estável pelo ordenamento jurídico brasileiro foi uma grande 
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evolução nesse sentido, enfim, não se pode denegar à família assim estabelecida os direitos 

constitucionais concedidos àquela oriunda do casamento apenas porque não houve registro 

protocolar da união do casal. 

E para que as justificações dos interesses das famílias informalmente constituídas 

sejam realizadas de forma mais ampla, é necessário levar em consideração a probabilidade de 

reconhecimento pelo Estado da família originada a partir de um casal homossexual. 

Ainda que haja em alguns países regulamentação da união entre pessoas do mesmo 

sexo, em nosso país ainda se espera a adesão do projeto de lei.  

A família encara junto às crianças e adolescentes em uma realidade, que impede a 

inclusão da família no resgate da cidadania. Nos últimos tempos, a sociedade sofreu intensas 

transformações econômicas, demográficas e sociais. 
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2 MOTIVOS QUE LEVAM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO 

 

2.1 Convívio familiar e em comunidade 

 

Convívio é a adaptação de indivíduos diferentes em meio à sociedade. Para se 

conviver é necessário a aceitação de diversas culturas, éticas e morais. É a convivência que 

molda o caráter do ser humano. A convivência pode ser familiar e comunitária. Entende-se 

familiar quando um indivíduo convive com seus pais, mães, irmãos, avós enfim de uma 

mesma árvore genealógica. Já a comunitária refere-se a uma comunidade, na escola, na igreja, 

na rua, no trabalho, no bairro. 

A convivência familiar e comunitária é assegurada pela Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o 
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, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 4º prevê: 

 

Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. 

 

O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente cita que: 

 

  Art. 19: Toda criança ou adolescente tem direito à 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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Neste sentido por convivência familiar e comunitária, entende-se  

 

A possibilidade da criança permanecer no meio a que pertence. De 
preferência junto à sua família, ou seja, seus pais e/ou outros familiares. Ou caso 
isso não seja possível, em outra família que a possa acolher. Assim para os casos 
em que há necessidade das crianças serem afastadas provisoriamente de seu meio. 
Qualquer que seja a forma de acolhimento possível, deve ser priorizada a 
reintegração ou reinserção familiar. (RIZZINI, 2006, p. 22). 

 

Pela lei, toda criança e adolescente tem direito a ser criado e educado em sua família. 

Isto resguarda a elas, um convívio familiar saudável. Se houver motivos que os levem a ser 

afastados de sua família natural, elas podem ser colocadas em acolhimento familiar, 

institucionais e em medidas extremas a adoção.   

 Segundo Liberatti (2004, p. 25) “a família é o primeiro agente socializador do ser 

humano. A falta de afeto e de amor da família gravará para sempre seu futuro”. 

Sendo assim, compreende-se que o convívio familiar, é fundamental para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente pois, quando se tem esse vínculo interrompido, 

estes não tem um crescimento saudável, causando assim um desequilíbrio emocional. Pois é 

na família que se tem os primeiros contatos e sentimentos. 

Este convívio é assegurado pela Carta Magna de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como um dos direitos fundamentais. É de responsabilidade da família, da 

sociedade e do Estado assegurar-lhes este convívio. 

 

O Estatuto entende que o direito a uma família é fundamental, pois só a 
presença de um pai e uma mãe que vivam com a criança um relacionamento intenso 
e privilegiado garante a ela a possibilidade de viver aqueles mecanismos 
psicológicos e emocionais que provocam uma correta estruturação da 
personalidade.(PAIZZA apud MUNIR CURY, 1996, p. 267)   

 

 Em decorrência da elevação da convivência familiar a do direito fundamental do ser 

humano da criança e do adolescente, criou-se no ordenamento jurídico uma verdadeira escala 

de prioridades na aplicação da lei ao caso concreto, toda a vez que se discute a manutenção da 

criança no convívio com seus pais biológicos, limitando severamente o âmbito do juízo de 

valoração a ser realizado pelo magistrado, ao decidir sobre a suspensão/destituição do pátrio 

poder e da família substituta. (MACHADO, 2003). 

  Quando tem esse vínculo familiar desconstituído, é assegurando a criança e o 

adolescente pela lei a uma nova família, a chamada família substituta, e após todas as 

tentativas de socialização encerradas, os remetem a um abrigo.  
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2.2 Contextualização da violência contra a criança e o adolescente 

 

Atualmente no Brasil, o número de violência contra a criança e o adolescente tem se 

expandido de forma que, é impressionante o número de denúncias feitas ao Conselho Tutelar 

e ao Ministério Público. Esse tipo de violência fere os princípios dos direitos humanos. 

Segundo Soler citado por Lygia Maria Pereira da Silva sobre a violência doméstica 

contra a criança e o adolescente, lembra que: 

 

É o Nordeste a região que mais concentra famílias vivendo abaixo da linha de 
pobreza- com rendimento mensal até meio salário mínimo, sendo que, na faixa 
etária de 0-7 anos, estão 53, 4% das crianças. São milhões delas mantidas em um 
ciclo perverso, sendo-lhes negado o direito básico à dignidade, o que vem a ferir os 
Artigos 4º e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O mesmo ocorre com suas 
famílias que, desassistidas ou mal assistidas, repetem as condições de 
exploração/abandono de que são vítimas. Um outro dado enfatiza é que não é a 
pobreza em si que leva milhares de crianças e de adolescentes a fugirem de suas 
famílias, mas os maus tratos e abusos de que são vítimas. (SOLER, 2000, p. 12 
apud SILVA, 2002, p. 23)  

 

A violência familiar é um dos tipos de violência que mais cresce, onde percebe que a 

estrutura familiar está totalmente abalada. Muitas pessoas já perderam a noção do que 

significa realmente família, no qual isto influi muito para a formação da personalidade do 

indivíduo.  

 

A violência é um processo social relacional complexo e diverso. É um 
processo relacional, pois deve ser entendido na estruturação da própria sociedade e 
das relações interpessoais, institucionais e familiares. A sociedade se estrutura nas 
relações de acumulação econômica e de poder, nas contradições entre grupos e 
classes dominantes e dominados bem como por poderes do sexo, gênero, etnias, 
simbólicos, culturais, institucionais, profissionais e afetivos. (FALEIROS, 2007, p. 
27). 

 

A violência tem se agravado ao longo dos anos. Pode-se perceber que a maioria das 

famílias, tem passado por esse tipo de agressão. Ao contrário do que se gostaria de enxergar, 

esse sistema familiar tem falhado quanto à educação aos filhos, transmitindo assim 

sentimentos incertos quanto ao futuro, formando relações que dificultam a socialização do ser 

humano. 

A violência contra as crianças e os adolescentes tem crescido nesses últimos anos. 

Relatos de violência doméstica são as que mais têm ocorrência. Isso ocorre em famílias de 

todos os tipos de cultura, níveis sociais, mas a classe econômica baixa é a que mais se destaca. 
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2.3 Violência doméstica contra a criança e o adolescente 

 

A violência doméstica no Brasil é a que mais cresce segundo pesquisas. Esse tipo de 

violência contra a criança e o adolescente, pode ser: sexual, psicológica, física, ou por 

negligência. Segundo o censo da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) em 2008, cerca de 

70% das crianças e dos adolescentes que dormem na rua sofreram violência doméstica dentro 

de casa. Além disso, 30,4% são usuários de drogas ou álcool. Os dados divulgados pela SDH 

apontam que 32,2% das crianças e adolescentes tiveram brigas verbais com pais e irmãos, 

30,6% foram vítimas de violência física e 8,8% sofreram violência e abuso sexual. 

Assim, de acordo com Guerra (2001) afirma que: 

 

Representa todo ato ou omissão praticados por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que- sendo capaz de causar dano 
físico, sexual e/ou psicológico à vítima- implica, de um lado, uma transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma coisificação da infância, isto é, 
uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como 
sujeitos  e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. (GUERRA, 2001, p. 
32) 

 

A violência doméstica é todo ato agressivo contra criança ou ao adolescente feita pelos 

pais/responsáveis. Que podem causar danos psicológicos, físicos, corporal as mesmas. 

Tirando deles, o direito a uma vida digna. 

 

 

2.3.1 Violência sexual 

 

Será dada atenção especial a este instituto, por acreditar ser o mais devastador tipo de 

violência doméstica contra a criança e o adolescente, claro sem desmerecer os demais tipos, 

mas a violência sexual é algo reprovável pela sociedade, bem como por todos os preceitos 

jurídicos.  

O que mais cresce no Brasil e no mundo é a violência sexual. O mais assustador é que 

esse ato é praticado principalmente por membros da família. Esse crime tem grande 

repercussão mundial, tendo em vista a sua expansão, atingindo toda a sociedade, 

independentemente da classe econômica, e social. 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes sempre se manifestou em 
todas as classes sociais de forma articulada ao nível do desenvolvimento 
civilizatório da sociedade, relacionando-se com a concepção de sexualidade 
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humana, compreensão sobre as relações de gênero, posição da criança e o papel das 
famílias no interior das estruturas sociais e familiares. Desta forma, devemos 
entendê-la “em seu contexto histórico, econômico, cultural e ético”. (FALEIROS, 
2000, p. 17). 

 

Pode-se entender que a violência sexual contra a criança e o adolescente, pode ser por 

contato físico ou não, a diferença é que na primeira usa-se a força física, já na segunda por 

exemplo se dá mediante assédio, pornografia, etc. 

 

No contexto histórico social da violência contra crianças e adolescentes, no 
qual se insere a violência sexual, prevalece uma cultura de dominação e de 
discriminação social, econômica, de gênero e de raça. O paradigma da sociedade de 
direitos rompe com padrões antigos, mas exige a construção de uma nova cultura 
de proteção e respeito aos direitos humanos da criança e do adolescente. Isto 
“implica em tecer relações de trocas afetivas e de aprendizagem, coibir abusos, 
enfrentar ameaças proteger os vulneráveis e as testemunhas e responsabilizar os 
agressores”. (GUIA ESCOLAR, 2004, p. 11 apud LIBORIO; CAMARGO, 2011, 
disponível em http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT23-
1810--Int.pdf. Acesso em 02 mai. 2011)  

 

Analisando a história do Brasil, a violência sexual era praticada, principalmente contra 

a classe econômica baixa e pessoas de cor negra. Eles eram discriminados pela sociedade. 

Além dos danos físicos que sofriam, corriam risco de pegar algum tipo de doença e gravidez 

indesejada. 

 

 Altos níveis de ansiedade; baixa estima; distúrbios de sono e na alimentação; 
problemas na aprendizagem e dificuldades de concentração; mudanças extremas, 
súbitas e inexplicadas alterações no comportamento da criança/adolescente; 
comportamento muito agressivo ou apático/isolado; regressão a um comportamento 
muito infantil; tristeza e abatimento profundo; comportamento sexualmente 
explícito ou presença de conhecimentos inapropriados para a idade; masturbação 
visívil e contínua; brincadeiras sexuais agressivas; relutância em voltar para a casa; 
faltar frequentemente a escola e ter poucos amigos. (ABRAPIA, 1997, p. 28) 

 

Para analisar se a criança ou o adolescente estão passando por este tipo de violência, é 

necessário observar o comportamento de cada um. Um dos maiores requisitos é a mudança de 

humor repentino, tristeza, apatia, solidão, insônia, brincadeiras sexuais agressivas. Esse tipo 

de ação leva a desconfiar, que os mesmos estão passando por esse tipo de abuso.  

  Como todo ato de violência deixam sequelas, essas crianças e adolescentes  estão 

sujeitas a uma deformação no caráter, levando-as a sentirem medo das pessoas, depressão, 

sentimentos de suicídio, vergonha, inferioridade, fobias e revolta. 

Sobre a violência sexual o Código Penal dispõe:  

 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
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favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
§2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. 

 

O verbo “constranger”, nesse crime, tem sentido diverso do constrangimento do 

estupro e do atentado violento ao pudor – não exige uma complementação. Trata-se de 

embaraçar a pessoa, deixá-la constrangida, envergonhada. 

Trata-se de crime bipróprio, ou seja, estabelece uma situação especial tanto do sujeito 

ativo como do sujeito passivo, podendo ser homem ou mulher.  

  Para que haja sua caracterização, o agente (sujeito ativo) necessariamente tem que ser 

superior hierárquico ou ter ascendência com relação ao ofendido, estando, portanto, em 

posição de mando com relação á vítima. A relação de superioridade, de poder, decorrente de 

uma relação administrativa ou de uma ascendência própria de relação trabalhista é 

indispensável. 

Quanto ao sujeito passivo, também pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, 

desde que o agente seja subalterno, em relação ao sujeito ativo, ou seja, inferior hierárquico 

ou aquele que esteja submetido á ascendência do agente, relacionado em razão de emprego, 

cargo ou função pública ou particular.  

Na oportuna lição de Romeu Salles Junior apud Delmanto (2010, p. 701):  

 

O tipo penal evidencia a necessidade de características bem definidas do 
delito. É que o agente deve ser superior hierárquico da vítima, ou que, pelo menos 
tenha ascendência sobre ela, em termos de posição de mando. Este poder deve ser 
decorrente de relação administrativa ou própria de vinculo trabalhista.  

 

A conduta típica consiste em constranger, forçar, incomodar alguém com o intuito de 

obter vantagem ou favorecimento sexual. E é sobre essa conduta que Delmanto descreve seu 

pensamento: 

 

[...] A vantagem ou favorecimento deve ser relativo a sexo. Tendo em vista 
que os demais crimes previstos no Capítulo I, a que pertence este art. 216-A (Dos 
Crimes Contra a Liberdade Sexual do Título VI (Dos Crimes Contra a Dignidade 
Sexual), têm por objeto a “conjunção carnal” ou “outro ato libidinoso” (arts. 213 e 
215), por interpretação lógico-sistemática, entendemos que a vantagem ou 
favorecimento sexual a que se refere este art. 216-A deve ser o de manter 
conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso. Por tal motivo, bem como em 
face do princípio da proporcionalidade, não se configura o crime se o intuito do 
agente é apenas o de fazer galanteio, “paquerar”, “flertar”, ou de obter simples beijo 
ou abraço. [...]. (DELMANTO, 2010, p. 702) 

 

É por esse motivo, que o intuito do agente deve ser sempre o de obter vantagem ou 
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favorecimento sexual, e não outro tipo de vantagem, para que o crime seja configurado como 

assédio sexual, sendo fundamental a relação de superioridade hierárquica ou ascendência, 

entre o agente e a vítima, próprios do exercício de emprego (relações privadas), cargo ou 

função (relações públicas). (ANDREUCCI, 2010). 

  O legislador não foi claro quanto “a que” ou “a fazer o que” a vítima deve ser 

constrangida. Portanto, para que haja a violação do bem jurídico, não é necessário nenhum 

comportamento da vítima, bastando que ocorra o constrangimento, por qualquer meio como 

palavras, gestos etc. 

  Além disso, a lei exige o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do sujeito ativo de 

constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual (elemento 

subjetivo do tipo especial fim de agir), aproveitando o agente de sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência relativas ao cargo, emprego ou a função.  

Para que o crime seja efetivamente consumado, é preciso que haja a efetiva prática do 

ato constrangedor, pouco importando se ele obtém ou não vantagem ou favorecimento sexual. 

É, portanto, um crime formal. É possível neste delito, a tentativa. É o caso, por exemplo, 

envio de um bilhete ou e-mail interceptado.  

A forma qualificada do delito de Assédio Sexual está prevista no §2º do art. 216-A, 

sendo ela a circunstância de a vítima ser menos de 18 (dezoito) anos. O aumento da pena é em 

até um terço, de acordo com o que foi alterado pela Lei nº 12015/2009. 

  O autor Celso Delmanto no Código Penal comentado, expõe a causa de aumento do 

art. 226, II (bis in idem): 

 

Na hipótese do assédio sexual, em que é elementar do crime a condição 
superior hierárquico ou de ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou 
função, não se aplicará a causa de aumento de pena deste art. 226, II, consistente 
em ser o agente empregador da vítima ou ter por qualquer outro título autoridade 
sobre ela, sob pena de inadmissível bis in idem. Caso, entretanto, o agente do 
assédio sexual, além de ser superior hierárquico, ou ter ascendência inerente ao 
exercício de emprego, cargo ou função, seja também ascendente, padrasto ou 
madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador ou preceptor da vitima, 
incidirá o aumento do art. 226, III, do CP. (DELMANTO, 2010, p. 703) 

 

 A ação penal, neste delito, é privada. 

A Lei n° 12.015/2009 inclui no Código Penal o Capítulo II, que dispõe sobre os crimes 

sexuais contra vulnerável, substituindo o antigo capítulo que tratava da sedução (revogada 

pela Lei n° 11.106/2005) e da corrupção de menores. 

Quando o legislador elaborou a Lei nº 12.015/2009, uma das suas principais 

preocupações foi de conferir aos menores de 18 anos, uma proteção especial contra os abusos 
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sexuais, que são muito frequentes durante o passar dos anos, e a proliferação infantil e de 

varias outras explorações sexuais existentes. Portanto, este crime tem como objetividade 

jurídica a proteção da inviolabilidade sexual do vulnerável.  

Com a alteração feita pela Lei 12.015/2009, firmou-se o seguinte artigo: 

 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 
de 14 (catorze) anos. 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.   
§ 1º  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência.  
§ 2º  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
§ 3º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  
§ 4º  Se da conduta resulta morte. 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  

 

Andreucci (2010, p. 345), apresenta em sua doutrina o conceito de vulnerável, que 

significa “frágil, com poucas defesas, indicando a condição daquela pessoa que se encontra 

suscetível ou fragilizada numa determinada circunstância”. 

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, também trazem em seu Manual de 

Direito Penal, o conceito de vulnerável, segundo o Código Penal: 

 

É, primeiramente, a pessoa menor de 18 anos, que, por sua personalidade 
ainda em formação, se encontra particularmente sujeita aos abusos e à exploração e 
sofre, em maior intensidade, os efeitos danosos causados por delitos de natureza 
sexual. (MIRABETE; FABBRINI, 2010, p. 407). 

 

Ainda para o Código Penal pessoa vulnerável é também: 

 

A pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental que não temo 
discernimento necessário em relação às práticas sexuais e que, por essa razão, 
também se encontra particularmente sujeita aos abusos e à exploração sexual. 
(MIRABETE; FABBRINI, 2010, p. 408). 

 

Como aspectos da dignidade sexual, tutela-se o desenvolvimento sexual e a liberdade 

física e psíquica, no que diz respeito a matéria sexual, de pessoas que a lei considera mais 

vulneráveis ao abuso sexual. Tem como objeto central, o desenvolvimento sexual do menor 

de 14 anos com a presunção de que não tem ele maturidade suficiente para manter com 

liberdade relações de natureza sexual. . 

  Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime, homem ou mulher. Com esse 

entendimento, a mulher que tem conjunção carnal com um menor de 14 anos, pratica assim, 
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estupro contra vulnerável. De acordo com Mirabete (2010, p. 409), “somente não pode ser 

autor pessoa do mesmo sexo do menor, porque nesse caso, não pode haver o coito normal. Na 

prática de outro ato libidinoso, não há impedimento de que autor e vítima sejam pessoas do 

mesmo sexo.” 

  Já o sujeito passivo, não pode ser qualquer pessoa. Tendo como exclusividade o menor 

de 14 anos (de qualquer dos sexos) ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

discernimento necessário para a prática do ato, ou que, por qualquer outra motivo, não pode 

apresentar resistência. 

  Celso Delmanto (2010) descreve a ideia que consiste a conduta típica. São duas as 

condutas incriminadas: 

 

a. ter conjunção carnal; b. praticar outro ato libidinoso, ou seja, diverso da 
conjunção carnal. Trata-se este art. 217-A de um tipo especial de estupro, voltado à 
proteção do menor de 14 anos. Com a revogação do art. 224 do CP, que previa para 
essa hipótese a chamada presunção de violência, objeto de inúmeras discussões 
(principalmente se ela era relativa ou absoluta), basta, agora, para a configuração 
desse grave crime que a vítima tenha menos de 14 anos e o agente saiba dessa 
circunstância. Observa-se que, ao contrário do art. 213, neste art. 217 – A não é 
necessário que haja constrangimento da vítima mediante violência ou grave 
ameaça, mesmo porque o seu eventual consentimento, para fins penais, não é 
válido. A idade de 14 anos foi uma opção do legislador, a nosso ver acertada, não 
sendo admitida relativização com fundamento no ECA, que dispõe ser criança 
quem tiver até 12 anos e, adolescente, de 12 até 18 anos (art. 2º da Lei nº 8069/90). 
Com efeito, o tipo penal não emprega a expressão criança, mas menor de 14 anos. 
[...]. (DELMANTO, 2010, p. 704) 

 

O crime somente é punido a título de dolo. O dolo consiste na vontade livre e 

consciente de praticar as condutas incriminadoras, sabendo o agente que a vítima é menor de 

14 anos. 

 

 

2.3.2 Violência psicológica 

 

Esse tipo se violência, se dá por palavras ou ações que tem por finalidade causar 

medo. Dão-se por diversas formas, como: gritos, insultos, palavrões e humilhações, rejeições. 

Fazendo com que elas se isolem dos demais, por medo, e sentimento de inferioridade.  

Segundo Assis citado por Marcilene de Freitas Ribeiro Junqueira sobre a 

representação social da violência doméstica contra crianças e adolescentes, afirma que: 
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Deve se atentar para o estudo da violência psicológica, que se manifesta 
quando não se reconhece o valor da criança e ou do adolescente e a legitimidade de 
suas, necessidades, visando isolá-los, afastá-los de experiências sociais normais à 
sua idade, impedindo-os de ter amigos e fazendo-as crer que está só no mundo; 
aterrorizá-los através de agressões verbais, instaurando um clima de medo, 
atemorizando-os, fazendo-os crer que o mundo é hostil. (ASSIS, 1997 apud 
JUNQUEIRA, 2003, p. 28) 

 

Junqueira afirma ainda que:  

 

A violência psicológica, também designada ‘tortura psicológica’, ocorre 
quando um adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de 
auto-aceitação, causando-lhe grande sofrimento mental. Ameaças de abandono 
também podem tornar uma criança medrosa e ansiosa, representando formas de 
sofrimento mental. (LACRI, 2000, p. 05 apud JUNQUEIRA, 2003, p. 29)  

 

 Segundo o site Folha.com (2010, disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/804711-violencia-psicologica-cometida-por-

familiares-e-mais-comum-diz-estudo.shtml. Acesso em 29 abr. 2011) “A violência 

psicológica cometida por familiares lidera o ranking de violações aos direitos de crianças e do 

adolescentes , segundo estudo analisado com 2.421 relatos coletados no Brasil sobre a 

aplicação do ECA). 

 A violência psicológica diz respeito às formas reiteradas de “desvalorizações, críticas 

e humilhações, gestos de ameaça, condutas de restrições quanto à vida pública, condutas 

destrutivas frente a objetos de valor econômico ou afetivo e a animais de estimação. 

(ROVISNKI, 2004, p. 7) 

 A tortura psicológica é uma forma de violência contra as crianças e os adolescentes. 

Isto faz com que a auto-estima de cada um se corrompa, transformando os em seres doentes, 

atordoados e amedrontados. Levando a se afastarem dos demais indivíduos por medo de 

rejeição. 

 

 

2.3.3 Violência física 

 

Toda ação que causa dor a criança, usada com o emprego da força  de um maior, é 

denominada violência física. Esse tipo de violência está previsto nos direitos da criança e do 

adolescente. 

A violência física corresponde ao emprego de força física no processo disciplinador de 

uma criança, é toda ação que causa dor física, desde um simples tapa até o espancamento 
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fatal. Geralmente os principais agressores são os próprios pais ou responsáveis que utilizam 

essa estratégia como forma de domínio sobre os filhos. 

Ainda segundo o autor, a criança e o adolescente que sofre dessa violência, sempre: 

desconfia dos contatos com adultos; está sempre esperando que algo de ruim aconteça, tem 

mudanças severas de humor, demonstra receio dos pais e apreensivo quando outras crianças 

choram, demonstra comportamentos extremos como ser agressivo ou destrutivo, apresenta 

dificuldades de aprendizagem e revelam que estão sofrendo violência física. 

Segundo Pereira (2011, disponível em 

http://webserver.falnatal.com.br/revista_nova/a2_v3/artigo_1.php. Acesso em 30 abr. 2011) 

define violência física como “Uso da força ou atos de omissão praticados pelos pais ou 

responsáveis, com o objetivo claro ou não de ferir, deixando ou não marcas evidentes. São 

comuns murros e tapas, agressões com diversos objetos e queimaduras causadas por objetos 

ou líquidos quentes”. 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente, prevê em seu art. 17: “O direito ao respeito 

consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais”. 

 

 

2.3.4 Negligência 

 

Sobre a negligência, a mesma se caracteriza pela omissão dos pais aos filhos. É a falta 

de cuidado antes de começar a agir. Se dá quando os responsáveis se negam a cuidar dos 

filhos, a observar as necessidades e as carências de cada um.  

 

Negligência se caracteriza quando os pais ou responsáveis pela crianças e 
adolescentes não agem no sentido de suprir as necessidades físicas, de saúde, 
educacionais, higiênicas de seus filhos(as) e/ou de supervisionar suas atividades, as 
quais proporcional um desenvolvimento bio-psico social saudável e isento de 
riscos. Acrescentam a essa conceituação que essa falha dos pais só poderá ser 
caracterizada como negligência “quando tal falha não é o resultado das condições 
de vida além do seu controle”. (AZEVEDO; GUERRA, 1998, p.177) 

 

A negligência pode ser física, que é o dever que cada pai tem em suprir as 

necessidades de cada filho, como vestuário, alimentação, higiene enfim. E tem-se também a 

negligência emocional que é aquela em que os pais são omissos aos carinhos, palavras e 
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gestos de amor. Pode-se perceber que a negligência abrange vários sentidos. É necessário que 

cada pai, se atente para á desse tipo de omissão, pois fará diferença na vida de cada um. 

Enfim, a negligência é, portanto, a ausência de cuidado razoável exigido, ou seja, trata  

da omissão da conduta esperada e recomendável.  
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3 ACOLHIMENTO FAMILIAR  

 

3.1 Acolhimento familiar 

 

O acolhimento familiar é a convivência de determinado indivíduo em uma família 

substituta e provisória a de origem. Quando a criança e o adolescente é afastado de sua família 

natural por determinados motivos, ela é levada mediante autorização judicial, a conviver com 

uma nova família, por um tempo determinado. 

O acolhimento familiar segundo Matilde Luna citado por Rizzini et. al. (2006, p.17) é: 

“prática que leva a um sujeito, criança ou adolescente ou adulto a conviver como membro 

transitório ou definitivo de outra família que não é a família na qual nasceu”. 

 Segundo a psicóloga Cláudia Cabral (2011, p.03) acolhimento familiar é “prática 

mediada por autoridade formal. Colocação que não parte de uma medida voluntária dos pais 

mas de uma medida judicial de proteção à criança e o adolescente”. 

 Segundo Jane Valente (2011, p.06.) família acolhedora é: “Aquela que 

voluntariamente, tem a função de acolher em seu espaço familiar, pelo tempo necessário, a 

criança e o adolescente vítima de violência doméstica, que para ser protegido, foi retirado de 

sua família natural”. 

 Ainda segundo a psicóloga Cláudia Cabral (2011, p.08): “Essa modalidade garante o 

direito das crianças e adolescentes ao convívio familiar e comunitário”. Esse convívio é 

protegido pela Carta Magna de 1988, no art. 227, assim como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente no artigo 4º também prevê o convívio protegido pela família. O objetivo desse 

programa é a integração da criança e do adolescente em outra família, por determinado 

período. 

 Para a psicóloga Cláudia Cabral:  
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  O acolhimento familiar acontece quando a criança e/ou adolescente, por 
algum motivo de violação dos seus direitos precisam sair de seus lares, e como 
alternativa a institucionalização, é acolhido por uma família da comunidade que 
exerce as funções de guardiã. Caracteriza o acolhimento familiar como o “ato de 
criar os filhos de outras pessoas, Uma família recebe uma criança que precisa de 
cuidados e por ela se responsabiliza”. Deste modo, as famílias acolhedoras 
integram esta criança e/ou adolescente em seu contexto, continuando sua vida 
cotidiana, sua organização e hábitos. (CABRAL, 2011, p. 09) 

 

Segundo Janete Valete (2006) assegura que: 

 

  Entende-se aqui por família acolhedora aquela que voluntariamente tem a 
função de acolher em seu espaço familiar, pelo tempo que for necessário, a criança 
e/ou o adolescente que, para ser protegido, foi retirado de sua família, respeitando 
sua identidade e sua história, oferecendo-lhe todos os cuidados básicos mais afeto, 
amor, orientação, favorecendo seu desenvolvimento integral e sua inserção familiar, 
assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária. (VALETE, 2006, p. 61) 

 

Esta modalidade de acolhimento está prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei nº 8.069/1990.   

No artigo 101, S 1º diz que: 

  

O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias 
e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, 
não sendo esta possível, para colocação de família substituta, não aplicando a 
privação de liberdade. 

 

 O acolhimento familiar tem um tempo determinado. Esse prazo é previsto pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 90 S3º que dura no máximo até dois anos. 

Este tipo de acolhimento visa à reintegração familiar e quando isto não é possível, são 

colocadas em uma família substituta a que seria por meio da adoção, a guarda ou a tutela, 

previstas no artigo 28 a 32 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

3.2 Programa famílias acolhedoras  

 

O programa famílias acolhedoras tem o objetivo específico de encontrar famílias que 

se disponham a acolher em seus lares, temporariamente crianças e adolescentes que estejam 

em situação de risco. Facilitando a convivência na familiar e comunitária. 

 Para França Marina (2006) assegura que: 
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Em primeiro lugar, as famílias que viessem a participar do programa deveria 
ter a disponibilidade de abrir espaço afetivo àquelas crianças que seriam por elas 
acolhidas, a partir da premissa de que era preferível conhecer o amor do que optar 
pela neutralidade e isenção de afeto. (MARINA, 2006, p. 53) 

 

Esse programa tem o acompanhamento de assistentes sociais, que acompanham a 

criança e o adolescente, sua família de origem e também as famílias interessadas em acolhe-

las. Para se acolher é necessário primeiramente a disposição de cuidar e educar, como se 

fossem da sua própria família. Uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, e órgãos 

judiciário acompanham todo o andamento do acolhimento e os capacitam para serem famílias 

acolhedoras. 

 

O programa de Famílias Acolhedoras ações que garantam espaços de 
proteção e acolhimento a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 
fundamentais violados e que, por algum motivo precisam ser afastados de sua 
família, em caráter provisório, excepcional e temporário, eles são inseridos no seio 
de outra família, que é preparada e acompanhada, até que a família de origem 
tenham condições para o retorno do acolhido, ou que seja deliberada a adoção. É 
importante enfatizar a preservação dos vínculos familiares, sendo que o 
acolhimento deve ser acompanhado de ações que visam o retorno a família de 
origem. (COSTA; ROSSETTI-FERREIRA, 2007 apud TOMÁS, 2001, p.03) 

 

 O programa acolhimento familiar tem estatutos diferentes em cada município, porém 

todos são obrigados a obedecer ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos precisam 

preencher os requisitos básicos de idade, idoneidade, ter uma renda fixa, e fazer um relatório 

multidisciplinar a cada seis meses e enviar para a autoridade judicial, relatando a situação da 

criança e do adolescente. Vale lembrar que esse programa tem ajuda de custo do município 

para cada família acolhedora. 

 

 

3.3 Diferença entre o acolhimento familiar, acolhimento institucional e adoção 

 

O acolhimento familiar é uma medida protetiva, que visa o amparo as crianças e 

adolescentes que estão em situação de risco. Que tem como objetivo a garantia da convivência 

familiar e a preservação do vínculo afetivo com a família natural da criança e do adolescente. 

Esse tipo de acolhimento é posterior ao acolhimento institucional. 

 

Entende-se aqui por família acolhedora aquela que voluntariamente tem a 
função de acolher em seu espaço familiar, pelo tempo que for necessário, a criança 
e/ou o adolescente que, para ser protegido, foi retirado de sua família, respeitando 
sua identidade e sua história, oferecendo-lhe todos os cuidados básicos mais afeto, 
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amor, orientação, favorecendo seu desenvolvimento integral e sua inserção familiar, 
assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária. (RIZZINI et. al., 2006, p. 
61).   

 

 Já o acolhimento institucional, era o que se chama de “casa de abrigo”. Esse termo 

“abrigo” foi abolido conforme as alterações ocorridas no Estatuto da criança e do adolescente, 

pela Lei 12.010/2009. Somente será possível o acolhimento institucional e familiar por 

determinação do juiz da vara da infância e juventude e em caráter excepcional.  

 Conforme o artigo 93 do ECA: 

 

  Art. 93- As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional 
poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem 
prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em 
até 24 (vinte e quatro) horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de 
responsabilidade. 

 

O acolhimento institucional se dá quando uma criança ou adolescente tem moradia 

numa entidade de atendimento, que tem como responsabilidade a proteção integral das 

crianças e dos adolescentes que estejam afastados de sua família natural. Essas entidades 

deverão proceder à inscrição de seus programas no Conselho Municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, o qual manterá registro das inscrições e alterações, do que fará 

comunicação ao Conselho Tutelar e a autoridade judiciária. Esse programa não se prolongará 

por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda superior interesse.  

  Já a adoção, segundo Maria Helena Diniz (2008) leciona:  

 

Adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos 
legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco 
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família na 
condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. (DINIZ, 2008, p. 445) 

 

Adotar é inserir a criança ou adolescente num ambiente familiar, de forma definitiva e 

com direitos a vínculo jurídico próprio da filiação legítima, segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente em seu artigo 41. 

Conforme Rodrigues (2008, p. 340) entende que a adoção é mais que um “aceitar” do 

adotante, pois o referido verbo não traduz a real conduta do adotante. Portanto, acredita que 

“a adoção é o ato do adotante pelo qual traz ele, para sua família e na condição de filho, 

pessoa que lhe é estranha”.   

Sobre a adoção de crianças o ECA dispõe que:  
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Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, 
um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de 
pessoas interessadas na adoção.   (Vide Lei nº 12.010, de 2009) 
§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos 
do juizado, ouvido o Ministério Público. 
§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos 
legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29. 
        § 3o  A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de 
preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da 
Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 
pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 
familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
        § 4o  Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 3o deste 
artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou 
institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, 
supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com 
apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da 
política municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009)  
        § 5o  Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças 
e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à 
adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
        § 6o  Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do País, 
que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados 
nos cadastros mencionados no § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009) 
        § 7o  As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso 
integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação 
mútua, para melhoria do sistema. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
        § 8o  A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que 
não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que 
tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional 
referidos no § 5o deste artigo, sob pena de responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 
12.010, de 2009) 
        § 9o  Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta 
alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central 
Federal Brasileira. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
        § 10.  A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao 
cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância 
e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional referidos 
no § 5o deste artigo, não for encontrado interessado com residência permanente no 
Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
        § 11.  Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a 
criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob 
guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009) 
        § 12.  A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à 
adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)  
        § 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado 
no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela 
Lei nº 12.010, de 2009) 
        I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)  
        II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha 
vínculos de afinidade e afetividade; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
        III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior 
de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência 
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comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a 
ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta 
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  
        § 14.  Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá 
comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à 
adoção, conforme previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

 

Por outro lado, Eunice Ferreira (2010) explica que: 

 

A adoção como hoje é entendida, não consiste em ‘ter pena’ de uma criança, 
ou resolver a situação de casais em conflito, ou remédio para a esterilidade, ou, 
ainda, conforto para a solidão. O que se pretende com a adoção é atender às reais 
necessidades da criança, dando-lhe uma família, onde ela se sinta acolhida, 
protegida, segura e amada. (FERREIRA, 2010, p. 30) 

 

 A adoção é um processo afetivo, legal e alternativo de constituição familiar pelo qual 

um adulto ou um casal de adultos passam a ser pais de uma criança ou adolescente que não foi 

gerada por eles, tomando para si um filho por lei e por afeto. 

 

 

3.4 Processo de acolhimento no Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O programa famílias acolhedoras tem normas e estatutos diferenciados em cada 

município, porém todos são regulamentados pela Lei 8.069/1990. 

O artigo 101, S4º, dispõe: 

 

Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade 
responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar, elaborará um 
plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a 
existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária 
competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família 
substituta, observando as regras e princípios desta Lei. 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse plano individual será elaborado 

sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de acolhimento, levando em 

consideração a opinião da criança e do adolescente e dos pais ou responsáveis. 

No S6º do mesmo artigo diz o que deverá conter no plano individual , dentre outros: o 

resultado da avaliação interdisciplinar; os compromissos assumidos pelos pais ou 

responsáveis; e previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou o adolescente 

acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou caso seja esta 

vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas 
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para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. 

  O programa famílias acolhedoras será realizado no local mais próximo da residência 

dos pais. É importante que as crianças e adolescentes acolhidos tenham contato com seus pais 

biológicos durante o processo de acolhimento. 

Como conceitua o artigo 101, S7º:  

 

O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à 
residência dos pais ou responsável e, como parte do processo de reintegração 
familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída 
em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo 
facilitado e estimulado contato com a criança e o adolescente acolhido. 

 

Essa prática de acolhimento deverá observar estes artigos, que estão inseridas na Lei 

8.069/1990. Que tem a finalidade de preservar o convívio familiar da criança e do adolescente 

entre a família natural e a substituta.  

 

 No processo de acolhimento, é importante identificar quantos membros há na 
família do interessado seu histórico familiar, ter informações sobre sua moradia, 
saber os motivos que levaram a essa família a acolher e verificar se todos os 
membros familiares concordam em recebê-las em seus lares. (FRANÇA, 
MARINA, 2006, p.54) 

 

É importante ressaltar que não basta somente ter um espaço físico para acolher as 

crianças e adolescentes, mas é necessário haver uma organização entre os membros de cada 

família interessada no acolhimento familiar. 

 Nesse programa, no máximo a cada 6 (seis) meses, deverão a autoridade competente, 

com base em um relatório elaborado por uma equipe inter-profissional que é composta por 

assistente social, psicólogos, conselheiros tutelares e autoridades judiciária.Este relatório está 

também prevista no artigo 92, S2º do Estatuto. 

 O artigo 19, S1º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que : 

 

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programas de 
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a 
cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade competente, com base em relatório 
elaborado por equipe inter-profissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família 
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 

  

 Nesse procedimento, haverá incentivos fiscais, pelo poder público. As famílias que 

forem acolher as crianças ou os adolescentes terão uma ajuda financeira do Município onde 

adere esse programa, mas precisará comprovar o atendimento dos princípios. Conforme o 
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artigo 34 e artigo 92 S5º da Lei 8.069/90. 

 O objetivo desse programa é garantir a entrada e a permanência em uma família para 

evitar a institucionalização, favorecer à criança acolhida atendimentos disponíveis pelo 

Município e manter o vínculo familiar e comunitário da criança e do adolescente. 

 Após uma equipe multiprofissional acompanhar a criança a família acolhedora e os 

pais biológicos e verificando a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo 

programa de acolhimento familiar irá comunicar a autoridade judiciária, que dará vista ao 

Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. Conforme o artigo 

101, S8º. 

 Essa modalidade de acolhimento representa uma inovação no atendimento à criança e 

ao adolescente que necessita ser retirada de sua família natural, pois a sua estrutura foi criada 

a partir dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da análise do estudo feito sobre acolhimento familiar, extraem-se as próximas 

considerações.  

A princípio a família é a área do direito que está relacionado este trabalho, portanto, 

conclui que família é fruto das pessoas que descendem de um tronco ancestral que vai se 

alastrando ao longo dos tempos, perpetuando e constituindo a família. O direito da família é o 

que versa sobre a parte mais pessoal das pessoas, ou seja, o mais humano em comparação 

com outras áreas do direito. 

Por outro lado, quando se procura definir “família”, observa-se que, apesar dos 

diversos conceitos já elaborados, trata-se na realidade de um assunto ainda mais complexo e 

que ultrapassa em muito o senso comum. 

Ao mencionar diversas interpretações dadas pela doutrina ao conceito de família, fica 

claro a evolução ininterrupta da sociedade. Se reorganizando e estabelecendo novas 

percepções e maneiras familiares, por esta razão, o direito busca evoluir para atender as 

necessidades e manter a ordem social.    

Em meio a tudo isso, de fato, não há garantias de que o direito de família esteja 

evoluindo para melhorar alguma coisa, mas há a certeza de que essas mudanças procuram 

adequar-se às mudanças reais; pela primeira vez o direito caminha em compasso com a 

realidade e isso já é uma grande conquista. 

Nos dias de hoje, a principal característica da família é a sua função social como 

entidade familiar e base da sociedade, aspectos trazidos pela Constituição Federal de 1988 e 

pelo Código Civil de 2002.  

O modelo familiar está sofrendo modificações devido a uma série de fatores, como a 

habitação da mãe ou do pai em uma única casa, ficando responsável pela criação dos filhos. 

Deste modo, como um grupo de pessoas pode conviver junto sem estar relacionado com a 

família, vivendo sobre o mesmo teto. Também os fatores sócio-econômicos têm determinado 
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modificações na estrutura e sentido do termo família. 

A família é o ambiente social concreto através do qual os distintos setores sociais 

impetram sua sobrevivência e reprodução. Esse desafio é ligado por particularidades 

demográficas, econômicas, culturais e políticas, tanto históricas quanto circunstanciais. A 

família adquire formas concretas de organização.  

Essa organização revelada através de uma integração cotidiana de prática e 

representações, que determinam e integram os diferentes papeis de cada elemento familiar. 

Sua estrutura, portanto, é determinada não apenas por suas características demográficas, mas 

ao mesmo tempo por elementos simbólicos e pela unidade das relações entre seus membros. 

Enfim, sobre o acolhimento familiar, conclui que é uma medida judicial, que tem 

como interesse a preservação do convívio familiar das crianças e adolescentes. As famílias 

acolhedoras têm a obrigação de respeitar as normas jurídicas e zelar pela dignidade de cada 

uma, como se fossem seus próprios filhos. 

Por fim, apenas o tempo dirá se com o acolhimento familiar, no qual é necessário para 

muitas crianças e adolescentes brasileiros na constituição de novas famílias, bem como a 

proteção legal através deste instituto, uma vez que o direito equacionará a vida social. 
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