
Anais do IV SIMPÓSIO NEDDIJ – “A rede de proteção 
no enfrentamento a violência contra a criança e ao 

adolescente” – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2526-883X 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



P á g i n a  | 2 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 

 
Claudete Carvalho Canezin (Coordenadora) 

Amanda Cristina Carvalho Canezin 
Patrícia Siqueira 

Carolina Freitas Silva 
Denise Santos de Carvalho 

Maisa Mie Murata 
Stephanie da Costa Vidal de Figueiredo 

Aílla Fiori Lopes 
Debora Fernanda Piva dos Santos 

Kawane Chudis Victrio 
Ligia Binati 

 (Organizadoras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAIS DO EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 3 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 
 
 
 

Anais do IV SIMPÓSIO NEDDIJ – “A rede de proteção 
no enfrentamento a violência contra a criança e ao 

adolescente” – 2019 

 

20 e 21 de novembro de 2019 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO: 

Profª Drª Claudete Carvalho Canezin 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Amanda Cristina Carvalho Canezin 

Patrícia Siqueira 

Carolina Freitas Silva 

Denise Santos de Carvalho 

Maisa Mie Murata 

Stephanie da Costa Vidal de Figueiredo 

Aílla Fiori Lopes 

Debora Fernanda Piva dos Santos 

Kawane Chudis Victrio 

Ligia Binati 

 

 

 

 



P á g i n a  | 4 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 
 
 
 
 

Anais do IV SIMPÓSIO NEDDIJ – “A rede de proteção 
no enfrentamento a violência contra a criança e ao 

adolescente” – 2019 

 

20 e 21 de novembro de 2019 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO: 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

APOIO: 

 
 
 

 

 
    

 



P á g i n a  | 5 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 

 
 

APRESENTAÇÃO: 

 

O IV SIMPÓSIO NEDDIJ – “A rede de proteção no enfrentamento a 

violência contra a criança e ao adolescente”– 2019, teve como objetivo 

capacitar profissionais e bolsistas que atuam no NEDDIJ/UEL, além dos 

servidores(as) da Rede Estadual de Ensino, e da própria rede de proteção à 

infância e juventude, fornecendo subsídios para o enfrentamento à violência 

contra criança e ao adolescente. De forma a habilitar os(as) participantes do 

evento com qualidade de informações, para que estas intervenções possam 

alcançar o intuito almejado, quer por meio de formulação de políticas públicas 

adequadas, quer por meio de intervenção judicial quando a necessidade da 

criança e do adolescente, contemplada pela legislação, não esteja a seu 

alcance. 

 

Profª. Drª. Claudete Carvalho Canezin  

Coordenadora do NEDDIJ e NUMAPE 

Coordenadora Geral do Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 6 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

Anais do IV SIMPÓSIO NEDDIJ – “A rede de proteção 
no enfrentamento a violência contra a criança e o 

adolescente” – 2019 

 

20 e 21 de novembro de 2019 

 

EVENTO: Violência Intrafamiliar – III Simpósio NUMAPE e IV 
Simpósio NEDDIJ 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

20/11/2019  

III Simpósio NUMAPE: “As duas faces da violência contra a mulher” 

Palestrantes:  

Ronaldo Costa Braga – Promotor de Justiça da 29ª Promotoria 

Talita Arruda – Advogada 

Cíntia Helena dos Santos – Psicóloga e membro do Conselho da Comunidade 

 

21/11/2019 

IV Simpósio NEDDIJ: “A rede de proteção no enfrentamento a violência contra 
a criança e ao adolescente” 

Palestrantes:  

Kathia Galdino de Godoy – Psicóloga do CREAS 3 

Talita Arruda – Advogada 

Cíntia Helena dos Santos – Psicóloga e membro do Conselho da Comunidade 

 

 

 

 



P á g i n a  | 7 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANAIS DO EVENTO 
 

 

 

 

 

 

Ressalva: Os trabalhos científicos apresentados nestes anais são de criação 
original dos(as) autores(as), que responderão individualmente por seus 
conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros. As 
informações apresentadas reproduzem o conteúdo idealizado por seus autores. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 8 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 
S U M Á R I O 

 
ARTIGOS 
 

 
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO EM CONJUNTO DA REDE DE ATENÇÃO À 
MULHER E DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 
COMBATE A VIOLÊNCIA 
INTRAFAMILIAR................................................................................................10 

 
A IMPORTÂNCIA DA LEI Nº13.431/2017 E OS SEUS REFLEXOS NOS 
PROCESSOS JUDICIAIS..................................................................................22 
 
DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PRATICADA CONTRA A CRIANÇA E O 
ADOLESCENTE: OS IMPACTOS INCIDENTES SOBRE SUA VIDA E 
DESENVOLVIMENTO.......................................................................................33 
 
DEPOIMENTO SEM DANO: UMA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DE 
SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 
E O 
ADOLESCENTE................................................................................................47 

INFLUÊNCIAS DO DIVÓRCIO LITIGIOSO NA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 
PARENTAL (SAP).............................................................................................60 

OS RISCOS DA NEGLIGÊNCIA FAMILIAR PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE................................................................................................73 

 
RESUMOS EXPANDIDOS 
 
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE DEFESA DA 
INFÂNCIA E 
JUVENTUDE.....................................................................................................84 
 
ABANDONO MATERIAL PATERNO: A REPERCUSSÃO SOCIAL NA 
DINÂMICA FAMILIAR 
HIPOSSUFICIENTE..........................................................................................90 
 
FAMÍLIA ACOLHEDORA: INSTRUMENTO ALTERNATIVO PARA PROTEÇÃO 
DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A 
LEI......................................................................................................................96 
 
LEI Nº 13.431/2017 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OS DIREITOS E 
GARANTIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA 
DE VIOLÊNCIA................................................................................................102 
 



P á g i n a  | 9 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: AS CONSEQUÊNCIAS VIVIDAS PELOS FILHOS 
DAS MULHERES 
AGREDIDAS....................................................................................................109 
 
VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR: UMA ANÁLISE ACERCA 
DO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR........................................................................................................115 
 

 
RESUMOS SIMPLES 
 
 
A BUSCA PELO CONVÍVIO FAMILIAR SAUDÁVEL ATRAVÉS DA LEI DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL................................................................................122 

A OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR PARA COM MENORES E 
CONVOCAÇÃO DE SEUS DEMAIS 
RESPONSÁVEIS.............................................................................................124 
 
A PARENTALIDADE POSITIVA COMO RECURSO RESOLUTIVO PARA A 
VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR.........................................................................125 
 
ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS DA GUARDA 

COMPARTILHADA..........................................................................................127 

DA IMPORTANCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

AVOENGA.......................................................................................................129 

DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A 

CRIANÇA.........................................................................................................131 

GUARDA COMPARTILHADA COMO MÉTODO ATENUANTE À ALIENAÇÃO 

PARENTAL: ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS DA GUARDA 

COMPARTILHADA..........................................................................................133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 10 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

ARTIGOS 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO EM CONJUNTO DA REDE DE ATENÇÃO À 

MULHER E DA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE NO 

COMBATE A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

THE IMPORTANCE OF ACTIVITIES TOGETHER WITH THE WOMEN'S 

CARE NETWORK AND THE CHILD AND TEEN PROTECTION NETWORK IN 

FIGHTING FAMILY VIOLENCE 

Kawane Chudis Victrio* 

Maisa Mie Murata** 

Resumo 

A família tem papel primordial no amadurecimento e desenvolvimento 
biopsicossocial dos indivíduos, como também, essencial função de proteção e 
defesa de seus membros. No entanto, é o local onde mais há violências. 
Comumente, essas manifestações acontecem mais com mulheres, crianças, 
adolescentes e idosos. A reflexão sobre esse paradoxo é de extrema 
importância e precisa ser realizada pela rede de atenção à mulher e pela rede 
de proteção à criança e adolescente para que, conjuntamente, atuem na 
construção de estratégias para o combate à violência intrafamiliar. A partir 
disso, este trabalho tem como objetivo apresentar os serviços que compõem as 
redes de atenção à mulher e de proteção à criança e adolescente no município 
de Londrina/PR a fim de demonstrar a relevância e a necessidade da atuação 
conjunta para o combate à violência intrafamiliar. Fazem parte da rede de 
atenção à mulher: Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM); 
Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CAM); Casa Abrigo Canto de 
Dália (CACD); Programa Rosa Viva; Instituto Médico Legal (IML); Delegacia da 
Mulher; Ministério Público; Defensoria Pública; Patrulha Maria da Penha; 
Núcleo Maria da Penha (NUMAPE); e, Juizado da Violência Doméstica, Varas 
de Violência Doméstica e Varas Criminais. Compõem a rede de proteção à 
criança e ao adolescente: NUCRIA; Delegacia do Adolescente, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS II e III); Conselho 
Tutelar; Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi); Autarquia Municipal 
de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Comissão Regional de 
Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente; Comitê de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos 
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; Conselho Municipal dos 
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Direitos das Crianças e Adolescente (CMDCA); Juizados da Infância e 
Juventude e Adolescentes em conflito com a Lei; Ministério Público; Defensoria 
Pública; Instituto Médico Legal (IML); e o Núcleo de Estudo e Defesa dos 
Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ). Combater a violência intrafamiliar é 
uma tarefa que envolve diversos aspectos e requer a atuação de variados 
setores como saúde, educação, justiça, segurança pública e assistência social. 
Assim, é necessário que os serviços trabalhem de modo articulado, construindo 
estratégias de forma conjunta, superando a fragmentação das ações e 
considerando àqueles(as) que se encontram em situação de violência 
doméstica como seres integrais e singulares a fim de que os fluxos de 
encaminhamentos possam ter uma maior eficácia. 

Palavras-chave: Violência Intrafamiliar. Mulher. Criança. Adolescente. Rede 
de atendimento. 

Abstract 

The family has a primordial role in the biopsychosocial maturation and 
development of individuals, as well as the essential function of protection and 
defense of its members. However, it is where there is more violence. 
Commonly, these manifestations happen more to women, children, adolescents 
and the elderly. Reflection on this paradox is extremely important and needs to 
be carried out by the women's care network and the child and adolescent 
protection network so that, jointly, they can build strategies to combat intrafamily 
violence. From this, this paper aims to present the services that make up the 
networks of care for women and protection of children and adolescents in the 
city of Londrina/PR in order to demonstrate the relevance and need for joint 
action to combat violence intrafamily. The women's care network includes: 
Municipal Secretariat of Policies for Women (SMPM); Center of Reference and 
Women Service (CAM); Dahlia Corner Shelter House (CACD); Rosa Viva 
Program; Forensic Medical Institute (IML); Women's Police Station; Public 
Ministry; Public Defense; Maria da Penha Patrol; Maria da Penha Nucleus 
(NUMAPE); and Domestic Violence Court, Domestic Violence Sticks and 
Criminal Sticks. Make up the child and adolescent protection network: NUCRIA; 
Adolescent Police Station; Specialized Reference Center for Social Assistance 
(CREAS II and III); Guardianship Council; Child Psychosocial Care Center 
(CAPSi); Municipal Health Council; Municipal Secretary of Education; Regional 
Commission to Fight Violence against Children and Adolescents; Collegiate 
Management Committee of the Care and Social Protection Network of Victims 
and Witnesses of Violence; Collegiate Management Committee of the Care and 
Social Protection Network of Victims and Witnesses of Violence; Municipal 
Council for the Rights of Children and Adolescents (CMDCA); Children's and 
Youth Courts in conflict with the Law; Public Ministry; Public Defense; Forensic 
Medical Institute (IML); and the Center for the Study and Defense of the Rights 
of Children and Youth (NEDDIJ). Combating domestic violence is a task that 
involves several aspects and requires the action of various sectors such as 
health, education, justice, public safety and social assistance. Thus, it is 
necessary that services work in an articulated manner, building strategies 
together, overcoming the fragmentation of actions and considering those who 
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are in a situation of domestic violence as integral and singular beings, so that 
the referral flows can be more effective. 

Keywords: Intrafamily Violence. Woman. Child. Teenager. Service Network. 

Introdução 

 A família pode ser definida de várias formas e possui, atualmente, novas 

configurações. Segundo Hermel e Drehmer (2013), família pode ser 

caracterizada como “um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de 

consanguinidade ou de convivência que formam um sistema de relações, tendo 

como uma das funções primordiais apoiar o desenvolvimento de seus 

membros, promovendo crescimento e independência” (p. 438). Desta forma, a 

família não pode mais ser compreendida apenas como mãe, pai e seus(suas) 

os(as) filhos(as).  

 Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, o empoderamento 

sobre seu corpo, sua vida pessoal e financeira, as mulheres puderam, apesar 

de muitas dificuldades e preconceitos, colocar um fim nos relacionamentos em 

que não queriam mais estar e possibilitou adentrar em outras relações. Assim, 

novas configurações familiares foram construídas. Por exemplo: uma pessoa 

divorciada com filhos(as) vai morar junto com uma outra pessoa que já tinha 

filhos(as) de outro relacionamento e essas pessoas possuem filhos(as) deles. 

Ou uma pessoa que não tem filhos(as) vai morar uma pessoa que tem 

filhos(as), podendo eles ter filhos(as) deles ou não. Ou ainda, casais que optam 

por não ter filhos(as) ou que adotam crianças e/ou adolescentes. 

As relações familiares são complexas, possibilitando instituir violências 

intrafamiliares. A percepção da violência, muitas vezes, tem foco na agressão 

física e sexual, no entanto, o conceito de violência é amplo e abrange várias 

modalidades. A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002) define violência 

como: 

o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação (p. 05).  
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 As formas de violências podem ser divididas em verbais, psicológicas, 

morais, físicas, sexuais, negligência, abandono, patrimonial, discriminação, 

dentre outras. Importante ressaltar que a violência não afeta somente aos(as) 

envolvidos(as) diretos(as) do conflito, mas a todos(as) aqueles(as) que estão 

ao redor. 

Em um contexto em que uma mulher é violentada pelo seu parceiro com 

quem tem filhos(as), por exemplo, não só a mulher que foi agredida sofre as 

consequências do ato, mas também os(as) filhos(as) ou outros membros da 

família que direta ou indiretamente vivenciaram a situação. Desta forma, a 

violência intrafamiliar, se configura como violências que ocorrem dentro da 

família, não somente no espaço físico, mas na dinâmica familiar.   

De acordo com a Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, a violência 

doméstica e familiar contra a mulher é definida como “qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2006). 

Segundo o Protocolo da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente 

em situação de risco para a Violência (2008), violência familiar: 

é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade 
física ou psicológica ou a liberdade e o direito pleno ao 
desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida 
dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas 
que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 
consanguinidade. (p. 32)  

Essas manifestações acontecem, mais comumente, com mulheres, 

crianças, adolescentes e idosos. No Brasil, por volta de 80% dos casos de 

agressão contra as mulheres foram praticados por parceiros ou ex-parceiros 

(BRASIL, 2017). Além disso, de 1998 a 2008 uma média de 42.000 mulheres 

foram mortas no país e 40% dessas mortes aconteceram dentro da casa da 

vítima (VITÓRIA, 2012). Em relação à violência contra criança e adolescente, o 

Ministério da Saúde (2005), apontou que cerca de 200 mil crianças e 

adolescentes declararam ter sofrido agressão física, sendo que, em 80% dos 

casos os(as) autores(as) eram parentes e conhecidos(as).  

Segundo o Protocolo da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente 

em situação de risco para a Violência (2008), “a maior parte dos casos de 
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violência contra a criança e o adolescente acontece no espaço do lar. A família 

entendida como um ambiente protetor, pode apresentar relações conflituosas e 

não protetoras, causadas por diversos fatores sociais, culturais e econômicos” 

(p. 11). 

Por conseguinte, há um paradoxo, pois a família tem papel primordial no 

amadurecimento e desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos, onde a boa 

qualidade das relações entre os membros da família e, consequentemente, 

com o meio social, colabora para a saúde mental de seus membros (REIS & 

PRATA, 2018). Tem garantia pela Legislação Brasileira, que a família seja um 

espaço fundamental para ocorrer os processos de socialização da criança e do 

adolescente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que afirma a 

função essencial da família no amparo, proteção e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes, no entanto, é o local onde mais há violências 

(BRASIL, 1990; MOREIRA & SOUSA, 2012). 

Fundamental a reflexão sobre essa disparidade pela rede de atenção à 

mulher e a pela rede de proteção à criança e adolescente para, conjuntamente, 

atuarem na construção de estratégias para o combate a violência intrafamiliar. 

Afinal, a violência intrafamiliar é um problema social, preocupante para diversos 

setores como saúde, educação, segurança pública, justiça, assistência social, 

dentre outros. 

Tanto a rede de atenção à mulher, como a rede de proteção à criança e 

adolescente precisam ter compreensão da dimensão da violência, 

principalmente no contexto familiar, pois são determinados por vários fatores e, 

para se desvincular de uma situação de violência, diversas ações precisam 

estar envolvidas. Dentre elas a percepção que aquilo que a pessoa está 

vivenciando é violência, visto que há uma naturalização das formas de 

violências mais veladas, a realização de ações que abarcam todas as 

necessidades daquela família, como a  identificação da rede de apoio, a 

promoção da inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho, uma 

vez que muitas vezes a dependência financeira é um dos fatores que 

contribuem para que a mulher permaneça em um relacionamento abusivo, a 

criação de estratégias que visem onde as crianças/adolescentes vão ficar para 
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que os(as) responsáveis possam trabalhar, mudança de escola, mudança dos 

lugares que já estavam acostumados, entre tantos outros fatores que 

influenciam no contexto de violência. Portanto, é fundamental a atuação em 

conjunto da rede de atenção à mulher e da rede de proteção à criança e ao 

adolescente. 

A partir disso, este trabalho tem como objetivo apresentar os serviços 

que compõem a rede de atenção à mulher e a rede de proteção à infância e 

juventude no município de Londrina/PR, por meio de pesquisa bibliográfica 

sobre o tema em questão, a fim de demonstrar a importância e necessidade da 

atuação conjunta desses serviços para o combate a violência intrafamiliar. 

Metodologia 

O presente trabalho realizará uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

da violência intrafamiliar e sobre os serviços que compõem a rede de atenção à 

mulher e a rede de proteção à criança e adolescente do município de 

Londrina/PR. 

Desenvolvimento  

 O Ministério da Saúde, a partir de um de seus documentos sobre 

formação de redes de atenção às mulheres em situação de violência 

doméstica, define redes como: “conjuntos articulados dentro da sociedade, que 

servem como portas de entrada, acompanhamento e auxílio na reinserção de 

vítimas de violência ao cotidiano” (BRASIL, 2006). 

 No município de Londrina/PR existe uma Rede Municipal de 

Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual Contra a Mulher que, 

de acordo com o Decreto Municipal nº 996 de 12 de agosto de 2019, em seu 

Art. 1º tem por finalidade,  

articular as instituições e serviços que a compõem, envolvendo as 
áreas da saúde, da assistência social, da educação, da segurança 
pública, da justiça e da garantia de direitos para o fortalecimento das 
políticas públicas de enfrentamento de todas as formas de violência 
contra as mulheres (LONDRINA, 2019). 
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A seguir, serão apresentados alguns dos serviços que fazem parte da 

Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual 

Contra a Mulher da cidade de Londrina. 

1- Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM): fixa 

diretrizes, coordena, executa e faz cumprir as políticas públicas direcionadas às 

mulheres no âmbito do município de Londrina. As ações desenvolvidas pela 

SMPM compreendem os seguintes eixos: prevenção e enfrentamento à 

violência contra a mulher; capacitação para o trabalho e inclusão produtiva; 

formação para a cidadania. 

2- Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CAM): oferece 

atendimento psicossocial e orientação jurídica a mulheres em situação de 

violência doméstica.  

3- Casa Abrigo Canto de Dália (CACD): é um serviço que acolhe 

temporariamente, em local sigiloso, mulheres que estejam sob grave ameaça 

e/ou risco de morte, bem como seus(suas) filhos(as) menores de 18 anos.  

4- Programa Rosa Viva: atende mulheres em situação de violência 

sexual, oferecendo assistência médica e de enfermagem, apoio social e 

psicológico. Por meio do programa, as mulheres têm acesso aos 

medicamentos indicados para a contracepção de emergência e profilaxia de 

DST/Aids.  

5- Instituto Médico Legal (IML): realiza perícias e exames requisitados 

por autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao esclarecimento dos 

processos judiciários. 

6- Delegacia da Mulher: registra Boletins de Ocorrência, apura 

informações  e  provas necessárias ao inquérito policial e faz o requerimento 

das Medidas Protetivas de Urgência. 

7- Ministério Público: apresenta a denúncia à Justiça, pode pedir a 

concessão ou revisão das Medidas Protetivas de Urgência e pedir a decretação 

da prisão preventiva do agressor. 

8- Defensoria Pública: presta orientação jurídica gratuita a mulher e a 

acompanha em todos os atos processuais. 
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9- Patrulha Maria da Penha: atende situações de descumprimento de 

Medidas Protetivas de Urgência concedidas às mulheres que residem no 

município de Londrina-PR. 

10- Núcleo Maria da Penha (NUMAPE): projeto de extensão da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) que oferece atendimento jurídico e 

psicológico gratuito às mulheres de baixa renda, que residam na comarca de 

Londrina e querem se desvincular de seus agressores. 

11- Juizado da Violência Doméstica, Varas de Violência Doméstica e 

Varas Criminais: julgam os casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher e determinam as medidas de proteção e a execução da sentença. 

Assim como a rede de atenção à mulher possui serviços que atendam 

as necessidades desta população, a rede de proteção à criança e adolescente 

também possui os serviços de referência para este público. 

1 - Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescentes Vítimas de Crimes 

(NUCRIA): atende situações em que a criança ou o adolescente é vítima de 

crimes ou encontra-se em situação de risco; faz a apuração de graves crimes 

contra a criança e adolescente, sendo que a maioria dos casos trata de 

violência sexual. 

2 - Delegacia do Adolescente: atende casos em que o(a) adolescente é 

suspeito(a) de envolvimento em ato infracional. 

3 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS 

II): oferece proteção e acompanhamento social de adolescentes e jovens 

inseridos em medida socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida 

(LA), determinada judicialmente e que se encontram em situação de dificuldade 

pessoal e social do ponto de vista de comprometimento com o ciclo da 

violência e do ato infracional. 

4 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS 

III): realiza atendimento psicossocial à crianças e adolescentes vítimas da 

violência, na faixa etária de 0 a 18 anos, bem como seus familiares, 

provenientes da área urbana e rural do Município de Londrina. 

5 - Conselho Tutelar: órgão de a função de zelar pelo cumprimento dos 

direitos das crianças e adolescentes.  
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6 - Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi): realiza 

atendimentos a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes, como também, pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais 

em geral. 

7 - Comissão Regional de Enfrentamento à Violência contra Criança e 

Adolescente: objetivo de articular ações para o enfrentamento das diversas 

formas de violência contra crianças e adolescentes, identificar e mapear no 

município a infraestrutura disponível para implementação de ações destinadas 

ao enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, articular as 

ações dos diversos órgãos da Administração Pública Municipal de modo a 

integrar e alinhar as suas atividades voltadas ao atendimento da criança e do 

adolescente. 

8 - Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção 

Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência: 

tem como finalidade articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as 

ações da rede intersetorial, além de estabelecer fluxo de atendimento no 

Município e o aprimoramento da integração do referido Comitê, sendo 

composto pelos órgãos e organizações do Sistema de Garantia de Direitos. 

9 - Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente 

(CMDCA): órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do 

Poder Executivo municipal. Delibera e controla as políticas públicas municipais 

voltadas para crianças e adolescentes. 

10 - Juizados da Infância e Juventude e Adolescentes em conflito com a 

Lei: são órgãos do judiciário estadual brasileiro que julgam causas de interesse 

das crianças e adolescentes em situação de risco e dos procedimentos de 

apuração de atos infracionais cometidos por adolescentes. 

11 - Ministério Público: tem como responsabilidade a manutenção da 

ordem jurídica no Estado e a fiscalização do poder público em várias esferas e 

seus princípios são defender a ordem jurídica, o regime democrático, os 

interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. 

12 - Defensoria Pública: atende pessoas que não podem pagar um(a) 

advogado(a), oferecendo assistência jurídica integral e gratuita a todos(as) que 
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possuam renda de até 3 salários mínimos (por família) ou que não possam 

bancar custos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar. 

Atualmente, com a aplicação do termo de cooperação existente entre a 

Defensoria Pública e o NEDDIJ, eles atendem os(as) adolescentes que 

possuem medida socioeducativa de semiliberdade ou internação, como 

também, medida provisórias. 

13 - Instituto Médico Legal (IML): realiza perícias e exames requisitados 

por autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao esclarecimento dos 

processos judiciários. 

14 - Núcleo de Estudo e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude 

(NEDDIJ): é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) que realiza atendimento jurídico e psicológico às crianças, adolescentes 

e suas famílias que residem em Londrina e necessitam da intervenção 

especializada. 

Como é possível verificar, a rede de atenção à mulher e a rede de 

proteção à criança e adolescente possuem vários serviços específicos para 

cada população. Dentro de cada rede de atendimento há um fluxo de 

encaminhamentos que precisa ser de conhecimento dos serviços, visto que, 

somente desta forma, o(a) usuário(a) será atendido(a) de forma integral. 

Quando se trata de atendimento relacionado a violência intrafamiliar, as 

duas redes precisam estar articuladas, pois serão acionados serviços das duas 

redes de atendimentos. Apesar de se tratar de redes específicas, quando se 

refere a família, é necessário que atuem em conjunto, que os serviços da rede 

de atenção à mulher e a rede de proteção à criança e ao adolescente se unam 

para ter eficácia no atendimento a demanda que aquela família em situação de 

violência se encontra. Porém, quando um desalinhamento acontece, os 

serviços não estão tendo a responsabilidade com os seus(suas) usuários(as), 

causando prejuízos aos direitos garantidos por Lei. 

Assim sendo, quando o trabalho em rede é articulado, quando os 

serviços sabem o seu papel e o papel dos seus pares, o impacto gerado para a 

comunidade é grande, pois o trabalho é realizado com eficiência. Os(as) 
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usuários(as) se sentem acolhidos(as) e seguros(as) estando nessa rede de 

cuidado e garantia de direitos. 

 

Considerações Finais 

Combater a violência intrafamiliar é uma tarefa que envolve diversos 

aspectos e requer a atuação de variados setores como saúde, educação, 

justiça, segurança pública, assistência social, dentre outros. Assim, não é 

possível enfrentar esta realidade atuando de forma isolada. É necessário que 

os serviços trabalhem de modo articulado, construindo estratégias de forma 

conjunta, superando a fragmentação das ações e a ideia de encaminhamento 

enquanto transferência de responsabilidades, considerando àqueles(as) que se 

encontram em situação de violência doméstica como seres integrais e 

singulares. 

O conhecimento acerca deste contexto e dos serviços disponíveis e 

especializados no atendimento a esta população torna-se extremamente 

necessário para que os fluxos de encaminhamentos sejam reordenados e 

possam ter uma maior eficácia. Para isso, torna-se de extrema importância a 

formação continuada das equipes que atuam direta ou indiretamente com este 

público. 

Ademais, conhecer os serviços bem como estar apto para identificar os 

encaminhamentos adequados a cada caso previne a violência institucional, ou 

seja, evita que os(as) usuários(as) sejam apenas direcionados de um serviço a 

outro sem ser de fato atendido por nenhum. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEI N. 13.431/2017 E OS SEUS REFLEXOS NOS 

PROCESSOS JUDICIAIS 

THE IMPORTATION OF THE LAW N. 13.431 AND YOUR REFLEXES IN THE 

JUDICIAL PROCESSES  

 Júlia Brosso Said* 

Júlia Martins** 

Resumo 

O escopo deste trabalho é analisar a importância da lei da Escuta 
Especializada consoante ao princípio integral da criança e do adolescente, será 
explano a respeito das diferentes formas que em à criança e ao adolescente 
pode depor e a forma que a introdução da Lei trabalhada priorizou a não 
ocorrência de uma vitimização secundária a esses menores, também será 
abordado o impacto que concerne à preservação do relato da vítima, visto a 
possibilidade desta ser ouvida uma única vez ao longo do processo até a 
sentença. Será abordado, portanto, a efetividade da lei na garantia dos direitos 
da infância e juventude, baseada na não revitimização, mas sobretudo, o 
enfoque da pesquisa será trazer os benefícios da lei em relação aos processos 
e o convencimento do magistrado. Neste sentido, além de ser abordado os 
reflexos positivos da lei na vida do infante, também serão explicitadas as 
consequências processuais. Cabe ressaltar que a promulgação deste 
regulamento vai de encontro aos princípios já resguardados na Constituição 
Federal e no Estatuto da Criança e do adolescente, por esta razão será 
comparado processos anteriores à Vigência da lei, aos atuais, com a devida 
aplicação do dispositivo. 

Palavras-chave: Escuta Especializada. Não Revitimização. Proteção Integral 

do Infante. Reflexos Processuais. 
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The scope of this paper is to analyze the importance of the Law of Specialized 
Listening in accordance with the integral principle of children and adolescents, 
will be explored about the different ways that the child and adolescent can 
testify and the way that the introduction of the worked law prioritized the If there 
is no victimization secondary to these minors, the impact on preserving the 
victim's report will also be addressed, as the possibility of being heard only once 
during the process until the sentence. Therefore, the effectiveness of the law in 
guaranteeing the rights of children and youth, based on non-revictimization, will 
be addressed, but above all, the focus of the research will be to bring the 
benefits of the law in relation to the processes and the conviction of the 
magistrate. In this sense, besides addressing the positive reflexes of the law in 
the infant's life, the procedural consequences will also be explained. It is 
noteworthy that the promulgation of this regulation is in accordance with the 
principles already safeguarded in the Federal Constitution and the Statute of the 
Child and Adolescent, for this reason will be compared processes prior to the 
current Law, and current, with the proper application of the provision. 

Key words: Specialized Listening. No Revictimization. Integral Protection of the 
Infant. Procedural reflexes. 

 

Introdução 

 A partir da introdução da Lei nº 13.431/17, conhecida também como “Lei 

da Escuta Especializada” buscou-se formas de alterar a forma em que, até 

então, eram colhidos os testemunhos de infantes que foram vítimas ou 

testemunhas de violência, a lei traz em seu corpo quais das violências são 

consideradas casos em que se torna necessário a utilização da nova norma. 

 Ademais, a promulgação da lei analisada não buscava apenas 

reformular a forma que eram feitos esses relatos, ela trouxe diferentes formas 

de abordar e inclusive, acerca de qual deve ser usado para garantir a maior 

efetividade ao processo e a proteção da criança. Para tanto, a Escuta 

Especializado, como do Depoimento Especial, visto que ambos se encontram 

regulamentados na norma com detalhes, avaliando a forma que deve ser feito, 

por quem, qual o local apropriado, quais os casos em que se torna necessário.  

 Além disso, com o novo dispositivo houve uma maior interação e 

sistematização entre os participantes, nos dias atuais, uma maior cooperação 

entre os participantes do chamado “sistema de garantia de segurança”, do qual 

participam o Poder Judiciário, juntamente com os órgãos de segurança pública, 

educação e saúde. Essas instituições possuem como objetivo, através e a 
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partir da lei, criar um “fluxo” entre eles, para que assim ao depararem com uma 

situação de violência em que se tem uma criança ou adolescente envolvido, 

possuam meios de fazer um encaminhamento correto, a fim de evitar uma 

vitimização secundária ou sobre vitimização das crianças e adolescentes que já 

sofrem com as nefastas consequências dos crimes contra elas perpetrados. 

 Para mais, serão inseridos os reflexos que a Lei trabalhada trouxe para 

os processos jurídicos, a celeridade que traz, assim como uma maior 

segurança nas oitivas feitas aos menores que participam, diretamente ou 

indiretamente, da demanda analisada. 

 Assim, será buscado a partir do presente trabalho explanar a respeito 

dos tipos de oitiva existentes no meio jurídico-psicológico, sendo estas: a 

escuta especializada, o depoimento especial e o relato espontâneo – que não 

possui espaço na norma trabalhada, contudo há de se prezar por sua 

importância nesse meio. 

 

A APLICAÇÃO DA LEI 13.431/17 PELO PODER JUDICIÁRIO CONSOANTE 

AOS PRINCÍPIOS DO ECA 

1. Da Lei da Escuta Especializada 

A lei 13.431/2017 foi regulamentada pelo Decreto Federal 9.603/2018, 

passando a vigorar a partir do mês de abril, teve como objetivo, principalmente, 

a reafirmação do princípio da proteção integral as crianças e adolescentes, 

trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

A seguinte lei “normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos 

para prevenir e coibir a violência” (Art. 1º, Lei 11.431/17), assim traz consigo 

formas e procedimentos para que as denúncias cheguem aos profissionais 

multidisciplinares, que desta forma estarão aptos para saber escutar 

propriamente a criança ou adolescente que vivencia ou se encontra nas 

situações de violência que são trazidas pela Lei da Escuta Especializada. 

Nos moldes da Lei apresentada, são formas de violência todas aquelas 

enquadradas no Artigo 4, sendo essas: 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/convenios/2019/ato_conjunto_2019_parana_lei13431.pdf
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I – violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao 
adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe 
cause sofrimento físico; 
II – violência psicológica: 
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito 
em relação à criança ou ao adolescente mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão 
verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou 
intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional; 
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência 
na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor 
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculo com este; 
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta 
ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou 
de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que 
cometido, particularmente quando isto a torna testemunha; 
III – violência sexual, entendida como qualquer conduta que 
constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar 
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição 
do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que 
compreenda: 
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança 
ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro 
ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, 
para estimulação sexual do agente ou de terceiro; 
b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou 
do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou 
qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou 
sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo 
presencial ou por meio eletrônico; 
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do 
adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com 
o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra 
forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, 
aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou 
aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação; 
IV – violência institucional, entendida como a praticada por 
instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar 
revitimização. 
 
 

Portanto, todo criança e adolescente exposto a uma das situações 

mencionadas tem o direito de serem ouvidos sobre a situação de violência 

através de uma escuta especializada ou depoimento especial, a fim de garantir 

sua preservação e visando a melhor forma de assistência a esse infante, para 

que não ocorra uma revitimização. 

Com a promulgação da lei também ocorre um desdobramento 

estabelecendo a regulamentação de proteção dos infantes inerentes a essas 
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circunstâncias que serão prestadas através “sistema de garantias de direitos da 

criança”, pertencendo, portanto, a esse grupo, tanto o Poder Judiciário, como 

também para os órgãos de segurança pública, assistência social, educação e 

saúde, visando estabelecer parâmetros a serem seguidos por esses 

profissionais multidisciplinares que estarão em contato direto com esses 

infantes. 

Há de se salientar que apesar de todos os serviços trazidos pela Lei da 

Escuta Especializada serem voltados a total proteção da criança e do 

adolescente, há uma distinção na forma de funcionamento desses órgãos, 

contudo sem que ocorra uma apreciação de um serviço pelo outro. Dessa 

forma, vê-se que atualmente ocorre uma intersetorialidade dentre os serviços 

públicos, ou seja, realiza-se uma construção dos serviços oferecidos por esses 

órgãos, visando alcançar e viabilizar todos os direitos, garantias e princípios 

trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela lei em discussão. 

Desta forma, esta intersetorialidade vem ocorrendo através de reuniões 

entre esses serviços e seus funcionários e representantes que se reúnem, e a 

partir desses encontros são criados e formulados “fluxos” que tornam o 

caminho do infante dentro do processo menos dificultoso.  

 

2. Da escuta especializada 

 Na forma do Art. 7º da Lei 13.431/17 a escuta especializada é 

denominada como aquele procedimento em que:  

Art. 7º: escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre 

situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da 

rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o 

cumprimento de sua finalidade. 

 Anteriormente à promulgação da lei já se utilizava desse recurso, 

contudo, a partir da introdução desta no ordenamento jurídico brasileiro ela 

passou a ser consagrada e expressamente reconhecida como meio válido 

para coleta de prova junto a esse público. A escuta especializada pode ser 
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feita anteriormente ao início do processo ou ao decurso deste, caso 

comprove-se a necessidade de escutar o infante violentado.  

 Contudo, diferentemente do que ocorre com o Depoimento Especial, 

em que é realizada sob a supervisão de uma autoridade policial ou judicial e 

possui na própria norma trabalhada a forma em que deve ser feito, a escuta 

parte do princípio de realização pela “rede de proteção” à criança e ao 

adolescente, que é composta por profissionais multidisciplinares, e é 

fomentada e mantida, em regra, pelos próprios municípios.  

 No entanto, apesar de não possuir regimentos a serem seguidos, a 

produção e colhimento do depoimento por meio da escuta especializada, é 

necessário que os profissionais responsáveis - podendo ser realizada por 

psicólogos, assistentes sociais e todos os demais aptos-, sigam protocolos e 

normas técnicas, a fim de que a partir da escuta seja possível obter 

informações, de forma que não revimitize a criança e/ou o adolescente, da 

violência sofrida. 

 Nos moldes da Lei, a escuta especializada deve ser realizada em local 

diferente do comum, descartando o fórum e a sala interrogatória, esse 

ambiente em que será realizado o procedimento deve ser apropriado e 

acolhedor, a fim de que o menor não se sinta pressionado, isso, mesmo que 

indiretamente, o faça ficar receosos em conversar com o profissional. 

 Há de ressaltar que com a introdução da norma a Escuta Especializada 

passou a constituir os meios de prova permitidos no judiciário, tendo em vista 

os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do 

adolescente, é inclusive o meio mais adequado, visto que o profissional 

condutor tem um protocolo a seguir, contudo ela é feita de forma espontânea, 

sendo realizada de uma forma em que a vítima se sinta confortável e acolhida 

para compartilhar a situação que lhe levou ao atendimento, assim fazendo-se a 

forma mais adequada de colher o depoimento de um criança vitima ou 

testemunha de violência. 

3. Os impactos da lei da escuta especializada no poder judiciário 
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 A partir da introdução da lei foi possível, através de movimentação de 

rede de proteção da criança e o do adolescente, composta pelos órgãos de 

apoio operadores diretos da norma a partir de reuniões que visam discutir a 

forma na qual esse infante será ouvido, e filtrar as denúncias das suspeitas 

para que só assim, chegue ao Poder Judiciário.  

 Tenta-se através do fluxo, formulado e ainda na tentativa de total 

implementação, fazer com que a toda a rede que possui um contato com esse 

infante vitima ou testemunha de violência tenha a capacitação necessária para 

poder ouvi-lo em qualquer dos casos. 

 Ressalta-se, nesse aspecto a importância do conhecimento para os 

profissionais de áreas educacionais, visto que o infante vê nele uma pessoa de 

confiança, e é para eles que chegam a maior parte dos relatos espontâneos, 

que será abordado posteriormente. 

 Assim, a partir da capacitação destes, visa-se que o infante seja ouvido 

apenas uma vez, e a partir dela possa tramitar o processo e conseguir as 

informações necessárias para o julgamento adequado. 

 Insta ressaltar, que ao passar por diversas escutas, entrevistas e/ou 

atendimento, o relato do infante passa a ser prejudicado, visto que a cada nova 

vez que ele é submetido ao procedimento ele possui um novo entendimento, 

ou em casos em que o profissional não é capacitado, pode haver em cima do 

discurso valoração dos acontecimentos, fazendo-o com que o infante que se 

encontra em situação extremamente vulnerável, fique ainda mais confuso.  

 Desta forma, anteriormente a lei, durante o decurso do tramite 

processual o infante era ouvido diversas vezes, por diversos profissionais 

multidisciplinares, assim,  recebia o magistrado através dos relatórios 

disponibilizados por esse sistema diversos visões do infante sobre o mesmo 

acontecimento, ou seja, a cada novo depoimento o menor era exposto a uma 

nova perspectiva, em decorrência do profissional e da própria consciência, 

desse modo, isso inferia diretemente no convencimento do magistrado que se 

deparava com informações que muitas vezes se contradiziam. 

 

4. Do depoimento especial  
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Nos moldes da Lei da Escuta Especializada o Depoimento Especial é 

descrito como “procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou 

testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária” (Art. 8, Lei 

13.431/17), ou seja, em casos em que são feitos depoimentos especiais por 

vítimas ou testemunhas de violência, o menor é ouvido por autoridade policial 

ou judiciária e recebe o devido acolhimento e/ou acompanhamento por 

membros do quadro efetivo de funcionários do estabelecimento judicial.  

Dentre esses funcionários encontram-se psicólogos e assistentes 

sociais, através de procedimentos específicos irão desenvolver serviços de 

proteção, prevenção e farão o devido encaminhamento que a vítima necessitar.  

Esses depoimentos são prestados pelas vítimas em ambientes 

diferenciados dos comumente oferecidos pelo Poder Judiciário, sendo 

realizados em salas especiais, mais acolhedoras a fim de que o infante não 

fique amedrontado ou nervoso no momento da fala. As formulações desses 

espaços, apesar de incomuns, encontram respaldo na Lei da Escuta 

Especializada, juntamente e consoante a Constituição Federal.  

Tem-se a ideia, generalizada, que um depoimento prestado diretamente 

a autoridade judicial nos locais geralmente utilizados poderia ser de mais valor 

para o processo, contudo, não é o que ocorre na prática, visto que o infante ao 

saber, mesmo que indiretamente, que terá que se dirigir a delegacia ou ao 

fórum para falar sobre aquilo a que foi exposto, seja como vítima ou como 

testemunha, já começa, antecipadamente a sofre e a relembrar diversas vezes 

sobre a situação, causando aquilo o que a Lei trabalhada busca evitar.  

O procedimento a ser seguido nos casos em que há o Depoimento 

Especial são organizados na própria Lei. 

Art. 12. “I – os profissionais especializados esclarecerão à criança ou 
o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-
lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e 
planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou 
de outras peças processuais”;  
“II – é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre 
a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir 
quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação 
dos fatos”;  
 “III – no curso do processo judicial, o depoimento especial será 
transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o 
sigilo”;  
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“IV – findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, 
após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes 
técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares, 
organizadas em bloco”;  
V – o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à 
linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente”;  
“VI – o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo” 

 
 

Desta forma, ressalta-se novamente a necessidade do aprimoramento e 

da utilização unicamente daqueles profissionais que sejam qualificados a 

realizar esse meio de depoimento junto aos infantes, visto que nada vale a 

introdução de novas leis e a criação de espaços adequados para a prestação 

desses chamados “depoimentos especiais” se o condutor não for apto, e se 

fizer ineficaz ao processo judicial, fazendo-se necessário a escuta, novamente, 

do infante e fazendo-o se revitimizar diante a situação.   

 

5. Do relato espontâneo  

 Existem casos em que o próprio infante decide-se abrir com alguém de 

sua confiança, muitas das vezes eles não veem esses relatos como uma forma 

de denunciar o agente da violência, e sim como compartilhar algo de suas 

rotinas com quem confiam.  

 Em regra, os menores recorrem a pessoas nas quais possuem afeto, 

geralmente, esses relatos chegam aos professores, recorrente pessoa de 

confiança de crianças e adolescente, visto o convívio e demonstração de 

importância que estes dão aos menores. 

 Assim, torna-se essencial falar-se em como essas pessoas que recebem 

os relatos prosseguem com a informação dedas pelos infantes, vale-se falar 

em capacitações a esses, em regra, educadores que constantemente possuem 

suspeitas, que após o relato se confirmam.  

 Os relatos espontâneos geram uma conflitualidade de pensamentos, 

apesar de muito importantes visto que podem confirmar algo ou iniciar-se uma 

investigação baseados exclusivamente nele.  

 Há pensadores da área da psicologia que afirmam que o relato 

espontâneo tende a ser menos deformado, tendo em  vista  que gera menos 

conflito, além do que, normalmente, revela a linha de pensamento da 
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testemunha, permitindo ao interrogador descobrir o que está por trás de seu 

testemunho (TRINDADE, 2009), contudo em divergência há os que acreditam 

que o relato espontâneo tende a ser menos deformado que o obtido por 

interrogatório, mas pode se apresentar, por outro lado, irregular ou incompleto 

e até fornecer dados inúteis para o processo. (Mira y López (2009) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 É possível depreender através do trabalho apresentado e das 

perspectivas trazidas que a introdução dessa nova norma ao ordenamento 

trouxe um reflexão a respeito desse assunto, que anteriormente já era feito, 

contudo, sem uma mobilização organizada do chamado “sistema de garantias 

de direitos da criança e do adolescente. 

 Assim, com ela, atualmente o atendimento protetivo é composto pela 

Escuta Especializada, que é feita pelo pela rede de proteção nos campos da 

educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos 

humanos; e pelo Depoimento Especializado, realizado pelos órgãos 

investigativos de segurança pública e pelo sistema de Justiça. A primeira 

modalidade tem a finalidade de acompanhar a vítima em suas demandas, 

enquanto a segunda busca a apuração da materialidade e autoria dos fatos 

criminosos no âmbito de um processo investigatório e de responsabilização 

judicial do suposto autor da violência. 

 Inferiu-se, também, os reflexos que a Lei de 2017 trouxe ao poder 

judiciário, nos processos em que há criança ou adolescente vitima ou 

testemunha de violência, salientou-se que a Escuta, realizada por profissionais 

aptos, pode ser realizada também anteriormente quanto ao decurso do 

processo. 

 Ademais, verificou-se a importância da existência de profissionais 

capacitados e cientes da norma, a fim de que não ocorra uma vitimização 

secundaria da vítima, fazendo com que o menor coloque-se em situação de 

vulnerabilidade em decorrência de um procedimento efetuado por profissionais 

que não aptos, e que com isso, conseguintemente, haja uma maior demora no 

tramite processual que envolve essa vítima, além dos efeitos de convencimento 
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do magistrado, que pode ser afetado em decorrência de diversos depoimentos 

dos menores.  
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DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PRATICADA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE: OS IMPACTOS INCIDENTES SOBRE SUA VIDA E 

DESENVOLVIMENTO  

INTRAFAMILY VIOLENCE PRACTICED AGAINST CHILD AND 

ADOLESCENT: THE INCIDENTS IMPACTS ON THEIR LIVES AND 

DEVELOPMENT 

Natasha Gonçalves Lima* 

Tainara Nascimento Padilha** 

 

RESUMO: O presente artigo tem como principal objetivo o estudo e a análise 
dos impactos ocasionados pela violência intrafamiliar na vida e no 
desenvolvimento da criança e do adolescente que está submetido à situação 
de violência no ambiente familiar. Ademais, busca-se reafirmar a proteção 
resguardada pela Constituição Federal à criança e ao adolescente, visto que a 
transgressão a esses direitos é algo habitual na atual sociedade brasileira, 
constituindo um grave problema social que merece ser objeto de discussões e 
reflexões. A família, na maioria dos casos, é o primeiro grupo social que a 
criança e o adolescente têm contato, demonstrando desta forma, sua 
importância na formação desse grupo e a necessidade de ênfase no âmbito 
jurídico sobre o tema. Os principais impactos observados na criança e 
adolescente que são vítimas de violência intrafamiliar são o desencadeamento 
de problemas sociais, emocionais e psicológicos, bem como problemas de 
saúde mental e comprometimento do desenvolvimento físico. O cenário de 
violência pode afetar ainda a vida adulta da vítima, principalmente na 
constituição das relações de afeto. A metodologia terá como objetivo a 
pesquisa descritiva, tendo como fundamento o estudo bibliográfico, utilizando 
livros, artigos científicos, periódicos, doutrinas e instrumentos jurídicos 
atinentes a temática a ser abordada. 

Palavras-chave: Violência intrafamiliar. Criança e Adolescente. Direitos. 
Impactos no desenvolvimento.    

ABSTRACT: This article has as its main objective the study and analysis of the 

impacts caused by intrafamily violence on life and development of children and 

teenager who are subjected to violence in the family environment. In addition, 

we seek to reaffirm the protection by the Federal Constitution to children and 
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adolescentes, since the transgression of these rights is common in current 

Brazilian society, constituting a serious social problem that deserves to be the 

object of discussions and reflections. The family, in most cases, is the first 

social group that the child and teenager have contact with, demonstrating its 

importance in the formation of this group and the necessity of emphasis in the 

legal field about the subject. The main impacts observed in children and 

teenager who are victims of domestic violence are the triggering of social, 

emotional and psychological problems, as well as mental health problems and 

impairment of physical development.  The scenario of violence can also affect 

the victim's adult life, especially in the constitution of affection relationships. The 

methodology will have as objective the descriptive research, based on the 

bibliographic study, using books, scientific articles, periodicals, doctrines and 

legal instruments related to the theme to be addressed.  

Keywords: Intrafamily violence. Child and teenager. Rights. Development 

impacts.  

        

1. INTRODUÇÃO                 

 A violência intrafamiliar é um fenômeno social grave que aflige crianças 

e adolescentes na atual sociedade brasileira, e provoca inúmeros impactos no 

desenvolvimento físico e mental das vítimas, influindo diretamente em sua 

formação, pois é no ceio familiar que ocorre o desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Embora os atos de violência contra crianças e adolescentes 

existam desde a antiguidade, é na atualidade que houve o reconhecimento 

desse problema e a promulgação de leis que visam à proteção das vítimas no 

sentido de lhes assegurar direitos e garantias para o seu pleno 

desenvolvimento. Nesse contexto, a legislação pune os atos de violência 

intrafamiliar e estipula medidas que visam à reestruturação da criança e do 

adolescente vítima de violência. Mesmo com a existência de legislação que 

proteja as crianças e os adolescentes contra a violência intrafamiliar e 

respectivos agressores, essa forma de violência continua sendo presente, e por 

esse motivo, a temática enseja discussões e reflexões, isso porque o 

comportamento agressivo dentro do âmbito familiar acarreta consequências no 

desenvolvimento das famílias e das futuras gerações. Em decorrência do que 

fora mencionado, o presente artigo visa conceituar o que vem a ser violência 

intrafamiliar para, posteriormente, serem abordadas as formas de violência 

existentes no âmbito familiar (física, sexual, psicológica e negligência), e os 
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direitos que as vítimas têm, principalmente diante dos impactos e efeitos 

negativos que a violência pode ocasionar em seu desenvolvimento, tanto a 

curto quanto a longo prazo.  

2. METODOLOGIA  

Visando à elaboração do presente artigo, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica com a realização de levantamento de referenciais teóricos, como 

livros, artigos científicos, periódicos, legislação, doutrina e jurisprudências. A 

respeito dos objetivos, será empregada a pesquisa descritiva através de 

levantamentos e observações. Ademais, quanto à abordagem do problema, 

será empenhado o estudo qualitativo, buscando entender minuciosamente os 

impactos causados pela violência doméstica ou intrafamiliar na vida da criança 

e do adolescente.   

3. DESENVOLVIMENTO         

 Num primeiro momento, será conceituado o que é violência doméstica 

ou intrafamiliar, para posteriormente serem abordadas as formas de violência 

existentes no âmbito familiar: violência física, sexual, psicológica e a 

negligência. Feita a conceituação e sendo arroladas as formas de violência, 

passar-se-á à análise e estudo dos impactos decorrentes da violência na vida e 

no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes vítimas de violência. 

3.1 DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PRATICADA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

A violência doméstica ou intrafamiliar praticada contra crianças e 

adolescentes não é um fenômeno decorrente da contemporaneidade, pois 

historicamente, havia a prática da violência, e não se cominava nenhum tipo de 

sanção aos agressores (HAYECK, 2009).      

    Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 

1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foram concedidos 

direitos às crianças e adolescentes, os quais se encontram amparados contra 

quaisquer tipos de violências. É o que se extrai da leitura do artigo 227 da 

Constituição Federal: 
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (p. 77) 

Em consonância ao disposto em texto constitucional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4º, dispõe que é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar 

de forma prioritária, a efetivação dos direitos garantidos à criança e ao 

adolescente (BRASIL, 2019). Antes de conceituar o que vem a ser violência 

intrafamiliar, faz-se necessário apresentar o conceito de criança e adolescente. 

Com base no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

entende-se como criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e 

por adolescente, a pessoa que tem entre doze e dezoito anos de idade 

(BRASIL, 2019).   Pode-se dizer que é no âmbito familiar que a 

criança e o adolescente criam relações de afeto e se desenvolvem física, 

mental e psicologicamente, e para que ocorra o desenvolvimento pleno, exige-

se um ambiente familiar equilibrado e saudável. No entanto, há núcleos 

familiares em que a prática da violência pelos genitores ou responsáveis é 

comum, e acaba comprometendo o desenvolvimento pleno da criança ou 

adolescente. Logo, um núcleo familiar desequilibrado e hostil pode afetar 

diretamente o desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente 

(ROSAS; CIONEK, 2006).   Neste sentido, a violência intrafamiliar 

pode ser conceituada, a partir de Azevedo e Guerra (2001) como sendo: 

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

Ante o exposto, considera-se violência intrafamiliar todo ato praticado 

dentro do grupo familiar que viole os direitos garantidos à criança e ao 

adolescente, que se manifestem em lesões de cunho físico, psicológico e 

sexual, e que de certa forma, interferem no desenvolvimento da vítima.  
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  No que tange à violência intrafamiliar, são os próprios membros 

da família e pessoas próximas à vítima que praticam a violência (RODRIGUES; 

BINSFELDHESS).     

A violência intrafamiliar é um fenômeno jurídico-social que atinge não só 

as classes sociais menos favorecidas, mas de um modo geral, toda a 

sociedade brasileira, que atualmente vive num cenário em que são diariamente 

divulgados casos de violência contra crianças e adolescentes, em especial, no 

âmbito familiar, local no qual deveria existir zelo por parte dos familiares da 

vítima.  

3.2 DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

No que tange às formas de violência intrafamiliar, serão abordadas e 

conceituadas a violência física, sexual, psicológica ou moral e a negligência. 

 A violência física consiste na utilização do uso da força física pelos pais 

ou responsáveis, sendo comumente utilizada como forma de castigo ou 

punição corporal. Segundo Carla Moraes Carcelli (2014), a agressão física 

pode ser representada através de uma palmada, ou até mesmo pelo 

espancamento.  De acordo com Geovana Oliveira Delanez (2012), a 

violência física consiste na prática de qualquer lesão intencional provocada 

contra a criança ou adolescente pelos pais, responsáveis ou conviventes. 

    Com o intuito de coibir a prática de castigos 

corporais, foi promulgada a Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2004, conhecida 

como “Lei da Palmada”. Esta lei representa um avanço no que tange à 

proteção da integridade da criança e do adolescente, os quais têm direito à 

educação sem o uso da força física.  Por outro lado, a violência sexual 

se configura quando o agressor se utiliza da sedução ou da ameaça para 

estimular sexualmente a criança e o adolescente, com o intuito de atender seus 

desejos sexuais. Insta dizer que não é necessária a efetivação do ato sexual 

para configuração do abuso (CHIOQUETTA, 2014). Segundo Santos, Souza e 

Feres (2014): 

Pode acontecer com toque físico ou sem qualquer tipo de contato 
físico. Considera-se que é abuso, pois se supõe o envolvimento de 
crianças e adolescentes em práticas sexuais as quais eles não 
possuem condições maturacionais biológicas nem psicológicas o que 
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impossibilita o consentimento consciente do ato sexual. As crianças e 
adolescentes são desrespeitados como pessoa e despertados 
precocemente para o sexo de maneira deturpada e isso acontece na 
maioria das vezes, por quem tem a obrigação de protegê-los (p.3). 

A prática de violência sexual vincula-se diretamente à pedofilia. Por meio 

desta, o adulto se sente sexualmente atraído pela criança ou adolescente, e 

com isso, pratica atos libidinosos com o fim de atender à sua satisfação sexual. 

 No entanto, é de difícil constatação a prática de violência sexual, pois na 

maioria dos casos a vítima mantém a situação em sigilo, principalmente em 

face do medo e das ameaças proferidas pelo agressor. Segundo Carcelli: 

Muitas vezes, as crianças e adolescentes abusados sexualmente são 
coagidos a permanecer em sigilo. As vítimas desse tipo de violência 
parecem ficar aprisionadas no desejo do adulto, uma vez que sob 
ameaças e medo, mantêm um “pacto de silêncio” com seu agressor, 
o decisivo aqui é o dever de ocultação do ato, num processo perverso 
instalado na intimidade de suas famílias. Por este motivo é difícil 
diagnosticar este tipo de violência, entretanto a suspeita diagnóstica 
pode ser feita por meio de sinais indiretos da agressão psicológica, 
somada aos fatos relatados pela vítima ou por um adulto próximo (p. 
36) 

Outra modalidade de violência é a psicológica ou moral. Segundo 

Suzana Braun, a violência psicológica, também conhecida como “tortura 

psicológica”, pode se manifestar em diversas formas. O agressor pratica 

violência psicológica quando rejeita a criança ou adolescente, ou a isola no 

sentido de afastá-la das experiências sociais decorrentes de sua idade 

(BRAUN, 2002).      A violência psicológica é, 

sem dúvidas, a modalidade na qual os pais mantém maior controle sobre seus 

filhos, principalmente quando ocorre o isolamento da criança e do adolescente, 

que ficam privados de aproveitar, com plenitude, a sua infância.   

       Por fim, para Delanez, a 

negligência também é considerada uma forma de violência contra a criança e o 

adolescente, e pode ser conceituada como sendo:  

A negligência é caracterizada pela omissão de ato o qual os pais 
deveriam ter com os filhos. Ou seja, a omissão dos atos necessários 
aos cuidados essenciais ao seu desenvolvimento, é o não provimento 
das necessidades físicas e emocionais. Sendo assim podemos dizer 
que ocorrerá esta toda vez que houver omissão de responsabilidade 
com a criança (p. 13). 
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Desta forma, configura-se a negligência quando há omissão dos pais ou 

responsáveis no provimento e manutenção das necessidades básicas da 

criança ou adolescente. Em outras palavras, a criança ou adolescente não 

recebe os cuidados necessários ao seu bom desenvolvimento (CARCELLI). 

   De um modo geral, a maioria das crianças e adolescentes 

são vítimas de vários tipos de violência concomitantemente (GARBIN et al, 

2012).   No que diz respeito à violência sexual, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Amapá (TJ-AP), no julgamento do Agravo de Instrumento nº 

0000091-76.2016.8.03.0000, adotou o seguinte entendimento:  

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITA DO PAI. 
INDÍCIOS DE ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 
SOFRIDOS NA CASA DO PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
VISITA ASSISTIDA. DECISÃO REFORMADA. 1) Comprovado nos 
autos que frequentar a casa do pai pode trazer dano irreparável ou de 
difícil reparação para o menor, o direito de visitas do pai deve ocorrer 
de forma assistida ou na casa dos avós paternos, a fim de se 
preservar o melhor interesse da criança; 2) Agravo conhecido e 
provido. (TJ-AP 00000917620168030000 AP, Relator 
Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 
30/06/2016, CÂMARA ÚNICA). 

Conforme entendimento adotado no julgamento em análise, havendo 

indícios de que o genitor praticava violência sexual contra o menor, este deve 

ser protegido e amparado, e no caso, houve uma limitação quanto às visitas, as 

quais serão realizadas com a presença da genitora.     

 A decisão proferida pelo Egrégio Tribunal demonstra que, em todo caso, 

deve haver a preservação da criança e do adolescente que esteja submetida a 

um ambiente desequilibrado e hostil.       

 Conceituada a violência intrafamiliar e elencadas as formas de violência, 

serão abordados os impactos decorrentes da prática de violência intrafamiliar 

ou doméstica contra a criança e o adolescente. 

3.3 IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES  

A família representa o primeiro grupo social no qual o indivíduo se 

insere, e é através desse grupo que a criança retira as bases para o seu 

desenvolvimento, ou seja, ao nascer, a criança se liga intimamente às pessoas 
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à sua volta, pois é através dessas que ela garante sua sobrevivência durante 

os primeiros anos de vida.  

Desta forma, justamente por estarem em fase de desenvolvimento, a 

criança e o adolescente, necessitam de um ambiente equilibrado e sadio. No 

entanto, esta não é a realidade de muitos, visto que atualmente a sociedade 

brasileira enfrenta diversos casos de violência intrafamiliar, sendo as crianças e 

os adolescentes as principais vítimas.  

O Disque Direitos Humanos (Disque 100), recebeu no ano de 2017, 

84.049 denúncias de violações contra crianças e adolescentes. A maioria das 

violações praticadas possui origem intrafamiliar. Segundo Pêgo: 

O fenômeno se configura como um dos problemas mais relevantes na 
sociedade atual. Pode ser encontrado em todas as classes sociais, 
desde as classes mais baixas até as mais abastadas e atinge grande 
número de crianças e adolescentes diariamente no Brasil e no 
Mundo, tanto no contexto familiar, como no contexto social. 
 

A violência contra a criança e o adolescente pode gerar impactos 

imediatos, ou até mesmo desencadear danos posteriores que só serão 

observados com o seu desenvolvimento.  

Desta forma, a violência pode gerar problemas sociais, emocionais, 

psicológicos e cognitivos durante a vida, podendo se manifestar através do 

abuso de substâncias psicoativas, do álcool e outras drogas, e da iniciação 

precoce à atividade sexual.  

A respeito dos problemas de saúde mental, podem ser desencadeadas 

consequências como ansiedade, transtornos depressivos, alucinações, baixo 

desempenho nas atividades escolares, alterações de memória, comportamento 

agressivo e violento, e até mesmo tentativas de suicídio (BRASIL). 

De modo geral, toda criança ou adolescente que sofre algum tipo de 

violência acaba sofrendo danos que comprometerão sua vida adulta. Neste 

sentido poderão apresentar problemas sociais e baixa autoestima, - o que gera 

descuido com o próprio corpo - baixo desempenho no trabalho, ou até mesmo 

situações de violência em seus relacionamentos futuros (DELANEZ). 

A respeito da violência física, para Minayo (2001), além de impactos 

posteriores, gera impactos imediatos como hematomas, contusões, lesões 

abdominais, fraturas de membros, mutilações, traumatismos cranianos, 
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queimaduras, lesões oculares e auditivas. Quando se tratar de abuso sexual, 

pode ocorrer a transmissão de doenças, disfunções sexuais e até mesmo 

gravidez precoce. 

 
A quantificação da violência sexual é muito difícil porque, envolvido 
em tabus culturais, relações de poder nos lares e discriminação das 
vítimas como culpadas, esse fenômeno aparece subestimado nas 
estatísticas do sistema de saúde e das secretarias de polícia. 
 

No ano de 2006 a 2007, o Ministério da Saúde, verificou a violência 

sexual contra crianças e adolescentes de 0 a 13 anos foi a principal causa de 

atendimento nas Unidades de Saúde do país, sendo que em 58% dos casos, o 

estupro ocorreu na própria residência da vítima. Na mesma situação 

encontram-se as crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 18 anos, 

sendo que as principais vítimas são as meninas. Dados mundiais obtidos de 28 

países indicam que 9 a cada dez meninas que sofreram violência sexual, 

descrevem o autor como sendo alguém próximo e conhecido. No Brasil, 70% 

dos casos são ocasionados por conhecidos da vítima ou até mesmo por 

familiares próximos como pais, padrastos e irmãos (UNICEF). 

A respeito da educação e disciplina das crianças e adolescentes, a 

família possui o direito de educar seus dependentes. Porém, as medidas 

coercitivas devem ser de caráter moderado, caso contrário, a saúde física e 

mental da criança e do adolescente estará em risco. Neste sentido, encontra-se 

o artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e 
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família 
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014) 
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: (Incluído pela 
Lei nº 13.010, de 2014) 
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 
com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que 
resulte em: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
a) sofrimento físico; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
b) lesão; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de 
tratamento em relação à criança ou ao adolescente que: (Incluído 
pela Lei nº 13.010, de 2014) 
a) humilhe; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
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b) ameace gravemente; ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014).  
 

O artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi 

inserido pelo Projeto de  Lei Nº 13.010, de 26 de junho de 2014, que apresenta 

como objetivo a proibição de castigo físico à criança e ao adolescente pelos 

pais ou responsáveis. 

Ademais, o trabalho infantil também é visto como forma de violência 

contra a criança e o adolescente, e os pais devem impedir tal prática. As 

consequências são diversas, sendo a principal delas o prejuízo ocasionado à 

aprendizagem da criança, visto que em muitos casos ocorre o abandono das 

atividades escolares. Resta evidente também que o trabalho infantil coloca o 

indivíduo em uma situação de vulnerabilidade em diversos aspectos, pois o 

mesmo encontra-se em desenvolvimento, não sendo essa responsabilidade 

compatível com a sua idade. Desta forma, segundo Zero a rotina laboral pode 

afetar a saúde do menor, com a prática de esforços físicos intensos, exposição 

a acidentes com máquinas, instrumentos e animais no meio rural, entre outros. 

Por fim, vale ressaltar que a consequência oriunda da violência 

enfrentada por uma criança ou adolescente irá depender de diversas 

circunstâncias, como nos casos em que as vítimas conseguem se 

reestabelecer ou superar a agressão sofrida. Porém, essas possibilidades 

estão intimamente ligadas com a duração do abuso, do vínculo existente com o 

agressor e do devido acompanhamento que esta criança terá. 

 

4 PROCESSOS AVALIATIVOS  

Como processo avaliativo, o presente artigo foi desenvolvido pautado 

em estudo de doutrinas e leis internas, bem como a análise e colheita de dados 

disponibilizados pelo Ministério dos Direitos Humanos correspondente ao ano 

de 2017 acerca do número de denúncias recebidas sobre violação de direitos 

das crianças e adolescentes pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100). 

Ademais, foram analisados os dados colhidos no Ministério da Saúde 

correspondente aos anos de 2006 a 2007 em que houve o reconhecimento de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.010-2014?OpenDocument
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que a violência contra crianças e adolescentes foi a principal causa de 

atendimento nas Unidades de Saúde espalhadas pelo Brasil. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante de todo exposto, percebe-se a importância da Constituição 

Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito à proteção 

das crianças e adolescentes contra quaisquer formas de violência, inclusive a 

existente nos núcleos familiares.        

 A violência intrafamiliar é um fenômeno jurídico-social que afeta de 

forma direta a saúde psíquica da vítima, visto que é no ceio familiar que a 

criança e o adolescente têm o primeiro contato com outros entes sociais, e é 

nesse âmbito que ela adquire valores e se desenvolve. Ademais, toda criança e 

adolescente tem direito a uma vida saudável e a um ambiente familiar 

equilibrado e sadio, livre de qualquer forma de violência.    

    Apesar da existência de leis que amparem a criança 

e o adolescente, ainda é nítida a existência de inúmeros casos de violência 

contra menores, os quais por vezes não tem a oportunidade de conversarem 

sobre o assunto por receio de que o agressor possa atentar contra a sua vida e 

integridade. Logo, devem ser concedidos meios para que ocorra o 

reestabelecimento dos menores e políticas públicas que visem o 

acompanhamento dessas crianças e adolescentes que passam por situações 

de violência doméstica. 
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DEPOIMENTO SEM DANO: UMA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DE 

SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA 

E O ADOLESCENTE 

TESTIMONY WITHOUT DAMAGE: AN ANALYSIS ABOUT THE NECESSITY 

OF ITS IMPLEMENTATION IN CASES OF VIOLENCE AGAINST CHILD AND 

TEENAGER 

Maria Vitória Alves Faria* 

Micaella Moraes Garcia** 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como principal objetivo o estudo e análise do Projeto 
“Depoimento sem Dano”, que consiste em um procedimento especial de 
inquirição de menores, sejam eles vítimas ou testemunhas de alguma situação 
de violência, tendo como impulso inicial os elevados números de violências 
sofridas por crianças e adolescente, conforme dados do Ministério da Saúde, 
especialmente as de cunho sexual, que ocorre, em sua maioria, dentro da 
própria esfera familiar. Em decorrência do enunciado, visa-se analisar os dados 
supramencionados, disponibilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 
transpassando pelo conceito de criança e adolescente e, posteriormente, pelo 
Projeto implementado primeiramente pelo juiz José Antônio Daltoé Cezar, em 
2003, seus motivos, fundamentos e procedimento, até assomar as legislações 
e pilares legais, bem como sua aplicabilidade, ultimando com as principais 
críticas existentes relacionadas ao Depoimento sem Dano. Com relação a 
metodologia, utilizaremos artigos acadêmicos, textos, manuais, anais, doutrinas 
e dados existentes a respeito da temática abordada, além de instrumentos 
jurídicos que façam alusão ao tema apontado, tanto no âmbito nacional quanto 
no internacional.  

Palavras chaves: Depoimento sem Dano, Criança e Adolescente, 
Revitimização. 

  

ABSTRACT 

This article has as its main objective the study and analysis of the “Testimony 
without Damage” project, which consists of a special procedure for the 
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interrogate of minors, whether they are victims or witnesses of any situation of 
violence, having as its initial impulse the high numbers of violence suffered by 
children and adolescents, according to data from the Ministry of Health, 
especially those of a sexual nature, which mostly occur within the family sphere. 
As a result of the statement, the aim is to analyze the data mentioned above, 
provided by the Health Surveillance Secretariat, going through the concept of 
child and adolescent and, later, by the project that was first implemented by the 
Judge José Antônio Daltoé Cezar in 2003, its motives, grounds and procedures, 
until emerge to the laws and legal pillars, as well as its applicability, ending with 
the main criticisms related to Testimony without Damage. Regarding the 
methodology, we will use academic articles, texts, manuals, annals, doctrines 
and existing data on the thematic approached, as well as legal instruments that 
allude to the theme, both nationally and internationally. 

Keywords: Testimony without Damage, Child and Teenager, 
Revictimization. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Inserido em um contexto de busca pela proteção e preservação integral 

do público infanto-juvenil, resultante das atuais legislações internas e 

internacionais, surge o chamado Projeto “Depoimento Sem Dano”, que consiste 

em um procedimento especial empregado em oitivas judiciais de crianças e 

adolescentes que, supostamente, foram vítimas ou testemunhas de algum tipo 

de violência, principalmente a violência sexual, e que se traduz em deixá-los 

em uma sala reservada para que seu depoimento possa ser colhido por um 

técnico, seja ele psicólogo ou assistente social, através da formulação de 

perguntas indiretas realizadas durante conversas informais, visando-se 

estabelecer confiabilidade entre o técnico e a vítima. Todo o procedimento 

deve ser acompanhado pelas partes do processo – juiz, advogado de defesa, 

Ministério Público e réu, por meio de sistema audiovisual.  

No Brasil, a primeira implementação ocorreu no ano de 2003, em Porto 

Alegre, na 2ª Vara da Infância e Juventude, pelo Juiz José Antônio Daltoé 

Cezar.  

Em decorrência do mencionado, o presente artigo visa conceituar 

criança e adolescente para, posteriormente, demonstrar alguns aspectos do 

Projeto “Depoimento Sem Dano”, como seus motivos, fundamentos, aplicações 

e amparos legais. Para o entendimento acerca do tema, iniciaremos os estudos 
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analisando dados acerca dos casos de violência contra crianças e 

adolescentes no Brasil, especialmente a violência sexual, que ocorre, em 

grande parte, dentro do âmbito familiar. Após, passaremos para a análise da 

figura do depoimento sem dano, estudando desde seu procedimento até os 

pilares legislativos do Projeto, tanto no âmbito interno quanto no âmbito 

internacional. 

  

2. METODOLOGIA 

Visando a elaboração do presente artigo, foi utilizado o método 

descritivo, apoiado em pesquisas bibliográficas e documentais de referência 

sobre o assunto abortado, qual seja, o Depoimento Sem Dano, com enfoque na 

legislação e doutrina, através de diversos tipos de fonte, tais como livros, 

artigos, manuais, anais, meios eletrônicos de pesquisa, análise das estatísticas 

do banco de dados do Ministério da Saúde acerca de violência sexual dos anos 

de 2011 a 2017, e estudos históricos e jurisprudenciais.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

  

3.1 DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O conceito de criança e adolescente é encontrado logo nos primeiros 

artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que, entende-se 

como criança a pessoa com até doze anos de idade, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade (SOLARI). 

Já violência, segundo Sanchez e Minayo nada mais é do que uma 

violação aos direitos humanos, e pode ocorrer em todos os âmbitos da 

sociedade, independentemente de raça, sexo ou idade. Entretanto, em que 

pese sua abrangência ilimitada, suas consequências são maiores quando 

perpetrada em face de crianças e adolescentes, vez que estas apresentam 

maior vulnerabilidade. 

Neste sentido, pode-se conceituar a violência contra criança e 

adolescente como sendo: 

(...) atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis, instituições e, 
em última instância, da sociedade em geral, que redundem em dano 
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físico, emocional, sexual e moral às vítimas, seres em formação (p. 
29). 
 

Assim, verifica-se que a violência contra a criança e adolescente nada 

mais é do que a prática de atos que lesionem física, emocional, sexual ou 

moralmente estes indivíduos. 

Com o objetivo de compreender a magnitude da violência e tudo aquilo 

que a envolve, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde o Sistema de 

Vigilância de Violências e Acidentes. 

Em junho de 2018, referido órgão divulgou um boletim epidemiológico 

que possibilitou a identificação do perfil das crianças vítimas de violência 

sexual que foram notificadas entre os anos de 2011 a 2017. Dentro deste 

período, houve a notificação junto ao Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) de 184.524 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos e 

vinte e quatro) casos de violência sexual. Destas, 58.037 casos, isto é, 31,5% 

dos casos ocorreram contra crianças, e 83.068 (45,0%) contra adolescentes, 

levando à inacreditável conclusão de que 76,5% dos casos de violência sexual 

notificadas no Brasil entre 2011 a 2017 foram perpetradas em face de crianças 

e adolescentes. 

Dentre os casos notificados de violência sexual contra crianças, 

constatou-se que 69,2% dos casos ocorreram na residência, sendo que em 

37% dos casos o vínculo entre o autor e a vítima era familiar.  Já nos casos de 

violência sexual contra adolescentes, 58,2% dos eventos ocorreram na 

residência, sendo o vínculo entre autor e vítima intrafamiliar – neste incluído 

familiares e parceiros íntimos – em 38,4% dos casos. 

Verifica-se, assim, que grande parte da violência perpetrada contra a 

criança e o adolescente decorre no âmbito familiar. Conforme já exposto, a 

consequência da violência é ainda pior quando perpetrada contra criança e 

adolescente, vez que, além de atrapalhar seu desenvolvimento, acaba 

afetando sua integração social (COSTA et al). 

 

3.1 DO DEPOIMENTO SEM DANO 

A aplicação do direito através do processo está pautada nos fatos, isto é, 

os fatos, adequados às normas de direito, dão solução ao processo (JÚNIOR, 
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2019). Para se chegar à verdade dos fatos, utiliza-se das provas (CAMBI, 

2014). 

Dentre os meios de prova, encontra-se o depoimento pessoal, que, nas 

palavras de Cambi, “Consiste na manifestação oral da própria parte, em 

audiência, o qual pode se dar na forma de interrogatório, (...) ou de depoimento 

pessoal propriamente dito (...)” (p. 380). Assim, tem-se que o depoimento é a 

expressão oral da parte, assumindo forma de interrogatório ou depoimento 

pessoal.  

Este meio de prova assume especial importância na formação do 

convencimento do juiz e na prova dos fatos ocorridos. Entretanto, em que pese 

sua importância, Souza (2012), o ordenamento jurídico brasileiro prevê 

procedimento idêntico para a ouvida das partes. 

Assim, em razão da dificuldade na tomada do depoimento de crianças e 

adolescentes, da falta de preparo da equipe no momento da inquirição e dos 

consequentes prejuízos que podem afetar estas crianças e adolescentes, foi 

criado um projeto pelo juiz José Antônio Daltoé Cezar, denominado 

“Depoimento sem Dano”, que previu um modelo especial na inquirição de 

crianças e adolescentes, inclusive com a inserção de profissionais 

multidisciplinares (FELIX, 2011). 

Não há dúvidas que a tradicional colheita de depoimento de crianças e 

adolescentes pode acabar acarretando sofrimento profundo aos mesmos, 

perpetuando sua revitimização (FELIZ, 2011). Isto, somado ao despreparo de 

juízes, promotores de justiça e advogados, acaba agravando a impunidade no 

caso de crimes em que a única prova seria aquele depoimento. 

Neste sentido, surge a figura do depoimento sem dano, que, conforme o 

Conselho Nacional de Justiça:  

(...) deve ser compreendido como uma forma de oitiva que, 
diferentemente da tradicional, especifica-se quanto aos sujeitos que 
dela participam, em razão da situação de vulnerabilidade e 
desenvolvimento, fatores que tornam imprescindível a atuação de 
profissionais qualificados e preparados para garantir que a dignidade 
da criança, vítima ou testemunha, seja resguardada e nenhum dos 
direitos inerentes a essas pessoas seja vilipendiado (p. 40). 

 

Assim, através da figura do depoimento sem dano, cria-se um 

procedimento para a colheita do depoimento das crianças totalmente diferente 
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do “comum”, baseando-se na condição especial dessas vítimas, sua fragilidade 

e vulnerabilidade.  

Com relação ao procedimento, primeiramente, a criança e seu 

responsável são convocados para chegar ao local da audiência com 

antecedência, sendo a vítima colocada em uma sala diversa daquela em que 

estará o agressor, justamente para que não tenham contato, visto que esse 

contato acaba acarretando abalos psicológicos à criança e interferindo no 

depoimento prestado. 

A sala em que ocorre a oitiva da criança é planejada especificamente 

para esse fim, ou seja, é um ambiente lúdico, com brinquedos e materiais 

específicos. Toda a oitiva será realizada nesta sala, e as partes presentes na 

sala de audiência – como juiz, membro do Ministério Público, agressor, 

advogados de defesa ou Defensor Público, etc. – acompanharão a oitiva da 

criança através de um sistema audiovisual (vídeo e áudio). 

O técnico que realiza a colheita do depoimento, antes de iniciá-la, busca 

criar um ambiente confortável, visando estabelecer confiabilidade com a 

criança ou adolescente. Para isso, descobre como a criança chama suas 

partes íntimas, para que a comunicação com a vítima durante o depoimento 

seja facilitada e feita sem qualquer intimidação, ao contrário do que ocorreria 

em uma audiência comum, em que as partes colheriam o depoimento do 

menor com a utilização de termos técnicos. 

Ademais, o técnico realizará as perguntas para o menor da forma menos 

danosa possível, sem se utilizar de perguntas invasivas ou impertinentes, com 

o fito de evitar sua revitimização. 

É necessário que o depoimento seja gravado e carreado aos autos, para 

que tanto as partes como o julgador, seja de primeiro ou segundo grau, tenham 

acesso a ele. Essa gravação tem especial importância, ainda, ao possibilitar 

que a criança preste seu depoimento apenas uma vez, e não precise reviver o 

ocorrido por inúmeras vezes. 

Com o fim do depoimento, propõe-se que a criança seja examinada pelo 

técnico para que se apure a conveniência ou não de seu encaminhamento a 

uma rede de proteção. 
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Percebe-se que o depoimento sem dano tem essencial importância na 

proteção da criança e do adolescente, efetivando princípios previstos em 

instrumentos legislativos como a Constituição Federal e em Leis Federais, 

como é o caso, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Como principal princípio tutelado, pode-se considerar o princípio do melhor 

interesse da criança, que dispõe como elementar absoluta assegurar os 

menores seus direitos básicos, tais como vida, saúde, educação, alimentação, 

lazer, dignidade e outros (FELIX). 

 

3.2 DA APLICAÇÃO NO SISTEMA BRASILEIRO 

Diversos foram os escritos legislativos protecionistas que realizaram a 

fixação de princípios e padrões com o fim de concretizar e defender direitos 

das crianças e adolescentes no âmbito internacional (SOUZA), como é o caso, 

por exemplo, de um dos documentos tidos como de maior importância 

histórica, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada, por 

unanimidade, em 20 de novembro de 1959 pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, que instrui e conduz os países a resguardar 

necessidades vistas como primordiais das crianças.  Com relação ao devido 

cumprimento de seus preceitos supratranscritos, temos que: 

(...) são fiscalizados pela UNICEF, que é um organismo unicelular 
da ONU, criada com o fim de integrar as crianças na sociedade e 
zelar pelo seu convívio e interação social, cultural e até financeiro 
conforme o caso, dando-lhes condições de sobrevivência até a 
sua adolescência. 

Sucintamente, a fiscalização da proteção de direitos básicos das 

crianças e adolescentes é realizada pela própria ONU, através de um de seus 

órgãos, a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Posteriormente, 

no dia 20 de novembro de 1989, também em Assembleia Geral da ONU, foi 

confeccionado o instrumento de direitos humanos com maior aceitação na 

história, a Convenção sobre os Direitos da Criança, com cerca de 196 países 

signatários. Esses dois instrumentos são considerados as bases que 

arquitetam os estudos catedrais sobre proteção de crianças e adolescentes 

mundialmente, assim como as ações desenvolvidas pelos Estados dos países 

assinantes. 
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No âmbito interno, o presidente Washington Luiz assinou, em 12 de 

outubro de 1927, a lei conhecida como Código de Menores, fruto de um 

período autoritário, foi reconhecido como a primeira lei brasileira que 

consagrava a proteção de crianças e adolescentes (WESTIN, 2015). 

Aproximadamente cinquenta anos depois, em 1979, entra em vigência o 

segundo Código de Menores, dando início a uma nova fase, marcada pelos 

reforços legislativos e administrativos, em realizar atuações categóricas nos 

juizados de menores, em decorrência da maior concentração de ações e 

medidas protetivas ou repressivas nas varas de menores (MENDEZ, 1994). 

Como resultado, segundo Souza: 

Por conta dessa perspectiva unilateral e eminentemente punitiva, nas 
varas especializadas eram restritas as possibilidades de uso dos 
direitos de defesa e do processo legal por parte dos menores 
apreendidos, que, se encontrados em situação irregular, sem maiores 
questionamentos jurídicos eram liminarmente acolhidos em 
instituições públicas coordenadas pelos juizados de menores e a 
direta participação de entidades assistencialistas e religiosas (p. 2). 
 

Resumidamente, é possível verificar que os dois Códigos de Menores 

tinham como finalidade apenas punir menores infratores, não existindo 

nenhuma preocupação em particularizar o menor em situação de 

abuso/violência e o menor infrator, tratando-os de forma análoga durante todo 

o corpo de lei. 

Com a chegada, em 1988, da Constituição Federal, intitulada de 

“Constituição Cidadã” (SIGNIFICADOS, 2019), em virtude da redemocratização 

do país após os anos vividos sob o regime ditatorial militar; e, em 1990, a 

vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), surge uma nova 

interpretação com o objetivo basilar de proteger, integralmente, as crianças e 

os jovens. 

Na presente década, no ano de 2010, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) emitiu a Recomendação nº 33, cujo objetivo era orientar tribunais a 

conceber serviços aptos para oitiva de crianças e adolescentes, sejam elas 

vítimas ou testemunhas de violências, em processos judiciais. Hoje, a principal 

legislação acerca do tema é a Lei nº 13.431/2017, que visa justamente proteger 

e garantir direitos da criança e do adolescente vítima/testemunha de violências, 

criando e estabelecendo formas para sobrepujar o cenário vivenciado. 
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3.3 DAS CRÍTICAS AO DEPOIMENTO SEM DANO 

Em que pese todos os benefícios já expostos, o projeto do depoimento 

sem dano também é alvo de duras críticas.  

Neste diapasão, Cambi aponta a impossibilidade de se controlar a 

influência que os familiares e terceiros poderiam exercer sobre a vítima, além 

de não ser possível garantir que “elas sejam autosugestionadas, de modo a 

completarem memórias esquecidas ou a incorporarem fatos novos por meio de 

induzimentos” (CAMBI). Para tanto, afirma referido autor que esse induzimento 

acaba fazendo com que as crianças assimilem fatos inexistentes como 

verdadeiros. 

Entretanto, é certo que os profissionais que trabalham na inquirição 

diferenciada destas vítimas são especialmente preparados para tal função, 

possuindo além desta preparação, uma formação continuada no campo, 

refutando supramencionado argumento (SOUZA). 

Outra crítica se encontra no fato de que o depoimento sem dano não 

evitaria a não vitimização das vítimas, visto que até o momento da audiência, 

as mesmas seriam submetidas a outras “oitivas”, seja por parte de seus 

familiares, professores, delegado ou advogados. 

Todavia, conforme já exposto em momento anterior, a colheita do 

depoimento destas vítimas através da figura do Depoimento Sem Dano é 

gravado por sistema de vídeo, tornando desnecessário novas oitivas do menor 

perante diversas autoridades. 

De outro modo, os Conselhos de classe dos profissionais indicados na 

realização do depoimento, isto é, psicólogos e assistentes sociais, já se 

posicionaram contra o depoimento sem dano. Para tanto, afirmam que não 

pode a criança ser obrigada a depor, devendo ser ouvida apenas quando se 

sentir pronta para tal, diretamente pelo juiz. Defendem ainda que a utilização 

destes profissionais como técnicos desvirtua suas funções, além de pôr em 

cheque o sigilo profissional dos mesmos. 

Diante de todo o exposto, percebe-se que inúmeras são as críticas ao 

sistema proposto pelo Depoimento Sem Dano. Contudo, conforme verificado 
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ao decorrer do presente trabalho, suas vantagens são muito maiores, tornando 

sua aplicação imprescindível na inquirição de crianças e adolescentes. 

 

4 PROCESSOS AVALIATIVOS 

Como processo avaliativo, o presente artigo foi desenvolvido pautado 

em estudo de doutrinas e legislações, tanto nacionais quando internacionais, 

além da análise de dados disponibilizados pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde (Ministério da Saúde), correspondente aos anos de 2011 a 2017, acerca 

do número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no que foi analisado e exposto pelo presente artigo, pode-se 

verificar que, após a vigência de leis pautadas em um direito mais humanitário, 

como a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

instrumentos que visavam a proteção integral de menores começam a surgir, 

como foi o caso do “Projeto Depoimento sem Dano”, desenvolvido pelo juiz 

José Antônio Daltoé Cezar em 2003 e, atualmente, positivado na Lei nº 

13.431/2017, traduzido como procedimento especial de inquirição de crianças e 

adolescentes, vítimas ou testemunhas, de violências, com o fim de se evitar a 

revitimização.  

Porém, o depoimento sem dano ainda é alvo de duras críticas, como por 

exemplo com relação à possibilidade de falseamento da verdade durante a 

oitiva dos menores, a continuidade da vitimização dos mesmos e à 

contrariedade das entidades de classe de psicólogos e assistentes sociais. 

Ademais, fato é que, os aspectos positivos são interpretados como excedentes, 

o que faz de sua aplicabilidade imprescindível, sempre que seja cabível, visto 

tratar-se de hipótese atenuante para o sofrimento vivenciado por crianças e 

adolescentes.   

Em decorrência do exposto, torna-se nítido o intento que o Projeto 

possui, qual seja, abrandar o sofrimento e o trauma vivenciado pelo menor, 

principalmente nos casos de violência sexual, e a necessidade de sua 
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aplicação ao caso concreto, sempre tutelando, integralmente, a saúde e a 

dignidade da criança e do adolescente.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário. A OITIVA DE 

CRIANÇAS NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO: COM FOCO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 33/2010 DO CNJ E DA LEI N. 

13.431/2017. 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2011/02/efd93a2e429d1b77e6b35d5628ee9802.pdf>. Acesso 

em: 31 out. 2019. 

 
BRASIL, Unicef. Convenção sobre os Direitos da Criança: Instrumento de 
direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 
países. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-
direitos-da-crianca>. Acesso em: 31 out. 2019. 
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Boletim 
Epidemiológico: Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e 
adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. 2018. Vol. 49, n 27. Disponível em: 
<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/25/2018-024.pdf>. 
Acesso em: 02 nov. 2019. 
 
CAMBI, Eduardo. Curso de direito probatório. Curitiba: Juruá, 2014. 
 
COSTA, Ana Lúcia Evangelista da. Depoimento sem dano: uma forma de 
amenizar a revitimização de crianças e adolescentes vítimas de abuso 
sexual. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65073/depoimento-
sem-dano-uma-forma-de-amenizar-a-revitimizacao-de-criancas-e-
adolescentes-vitimas-de-abuso-sexual>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
 

COSTA, Maria Conceição Oliveira et al. O perfil da violência contra crianças 

e adolescentes, segundo registros de Conselhos Tutelares: vítimas, 

agressores e manifestações de violência. 2007. Disponível em: 

<https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-

81232007000500010&script=sci_arttext&tlng=en>. Acesso em: 02 nov. 2019. 

 
CRIANÇAS, Chidfund Brasil - Fundo Para. ECA: conheça o Estatuto da 
Criança e do Adolescente! Disponível em: 
<https://www.childfundbrasil.org.br/blog/eca-estatuto-da-crianca-e-
adolescente/>. Acesso em: 31 out. 2019. 
 
EBC. O que diz a Declaração Universal dos Direitos das Crianças? 2012. 
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2012/10/declaracao-
universal-dos-direitos-das-criancas>. Acesso em: 31 out. 2019. 



P á g i n a  | 58 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

 
FAMILIAR, Direito. O princípio do melhor interesse da criança e do 
adolescente em ações de guarda de menores. 2016. Disponível em: 
<https://direitofamiliar.jusbrasil.com.br/artigos/403447184/o-principio-do-melhor-
interesse-da-crianca-e-do-adolescente-em-acoes-de-guarda-de-menores>. 
Acesso em: 04 nov. 2019. 
 
FELIX, Juliana Nunes. DEPOIMENTO SEM DANO: EVITANDO A 
REVITIMIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À LUZ DO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 2011. Disponível em: 
<https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/1383/1070>. Acesso em: 
31 out. 2019. 
 
JUSTIÇA, CNJ - Conselho Nacional de. A OITIVA DE CRIANÇAS NO PODER 
JUDICIÁRIO BRASILEIRO: COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
RECOMENDAÇÃO N. 33/2010 DO CNJ E DA LEI N. 13.431/2017. 2019. 
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2011/02/efd93a2e429d1b77e6b35d5628ee9802.pdf>. Acesso 
em: 31 out. 2019. 
 
LEI N. 13.431/2017. 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2011/02/efd93a2e429d1b77e6b35d5628ee9802.pdf>. Acesso 
em: 31 out. 2019, p. 39. 
 
MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Das 
necessidades aos direitos. São Paulo: Malheiros, 1994, v. 4. 
 
MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A proteção da criança no cenário 
internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 
 
ORTEGA, Flávia Teixeira. Validade do depoimento sem dano nos crimes 
contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. 2015. Disponível 
em: <https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/274542408/validade-do-
depoimento-sem-dano-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual-de-criancas-e-
adolescentes>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
 
PARANÁ, MPPR - Ministério Público do. Declaração Universal dos Direitos 
da Criança. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-
1069.html>. Acesso em: 31 out. 2019. 
 
SANCHEZ, Raquel Niskier; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência 
contra Crianças e Adolescentes: Questão Histórica, Social e de Saúde. 2006. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books-
MS/06_0315_M.pdf#page=29>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
 
SIGNIFICADOS. Significado da Constituição Federal: O que é a 
Constituição Federal:. 2019. Disponível em: 



P á g i n a  | 59 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

<https://www.significados.com.br/constituicao-federal/>. Acesso em: 31 out. 
2019. 
 
SOLARI, Ubaldino Calvento. ECA comentado: ARTIGO 2/LIVRO 1 – TEMA: 
Criança e Adolescente. Disponível em: 
<http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/promenino-
ecacomentario/eca-comentado-artigo-2livro-1-tema-crianca-e-adolescente/>. 
Acesso em: 08 nov. 2019. 
 
SOUZA, Jadir Cirqueira de. A IMPLANTAÇÃO DO DEPOIMENTO SEM DANO 
NO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO. 2012. Disponível em: 
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1055/1%20R
%20MJ%20Implantacao%20-%20Jadir.pdf?sequence=1>. Acesso em: 31 out. 
2019. 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I. 
60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.  
 
WESTIN, Ricardo. Crianças iam para a cadeia no Brasil até a década de 
1920. 2015. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-
a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920>. Acesso em: 31 out. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 60 

 

  

IV Simpósio NEDDIJ 

“A REDE DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE” – 2019  

ISSN: 2526-883X 

 
 

 

INFLUÊNCIAS DO DIVÓRCIO LITIGIOSO NA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL (SAP) 

Ana Luiza Mendes Mendonça 

Daniela Braga Paiano 

Resumo 

O presente trabalho buscou investigar as influências do instituto do divórcio 

litigioso na Síndrome da Alienação Parental (SAP) e, para tanto, abordou a 

evolução histórica do divórcio, no que consiste a alienação parental e, na última 

parte do artigo, tratou da influência do divórcio litigioso no desencadeamento 

da SAP. Como metodologia para o desenvolvimento do presente estudo, 

reporta-se a investigação indireta por meio do método dedutivo, através da 

análise teórica de leis, consulta a artigos, livros e jurisprudência que envolvem 

a problemática em análise no direito pátrio. Conclui-se que o divórcio litigioso é 

uma porta de entrada para a alienação parental, uma vez que o conflito 

existente entre os genitores é passado para os filhos, como forma de afetar o 

ex-cônjuge. Contudo, verifica-se que não é culpa do instituto do divórcio a 

prática de atos de alienação parental, mas é em razão da dissolução do vínculo 

matrimonial que sentimentos de mágoa e rancor entre os cônjuges são 

transferidos para a prole. Por fim, reitera-se que a alienação parental deve ser 

amplamente combatida. 

Palavras-chave: Alienação parental. Divórcio Litigioso. Filhos. Poder 

Judiciário. Proteção. 

Abstract 

The present work sought to investigate the influences of the institute of litigation 

divorce on Parental Alienation Syndrome (SAP) and, to this end, addressed the 

historical evolution of divorce, regarding parental alienation and, in the last part 

of the article, dealt with the influence of litigious divorce on the triggering of 

SAP. As a methodology for the development of the present study, indirect 

research is reported through the deductive method, through the theoretical 

analysis of laws, consultation of articles, books and jurisprudence involving the 

problem under analysis in the right of the country. It is concluded that litigation 

divorce is a gateway to parental alienation, since the conflict between parents is 

passed on to children as a way to affect the former spouse. However, it is found 
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that it is not the fault of the divorce institute the practice of acts of parental 

alienation, but it is because of the dissolution of the marriage bond that feelings 

of hurt and resentment among the spouses are transferred to the offspring. 

Finally, it is reiterated that parental alienation should be largely combated. 

Key-words: Parental alienation. Litigious divorce. Children. Judiciary. 

Protection. 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que por meio do divórcio existe a ruptura do vínculo conjugal, 

mas, mais que isso, haverá o desfazimento de um modelo de família em outro 

– agora com pais morando em casas separadas e suas consequências de tal 

fato. 

Esse desfazimento do vínculo do casamento atingirá também os filhos 

que esses casais por ventura possam ter. Eles terão de se adaptar a essa nova 

estrutura familiar e, mesmo tendo todo amparo legal de proteção, o emocional 

desses filhos será abalado pelo divórcio de seus genitores. 

Muitas vezes essas rupturas não se dão de forma serena e trarão 

consigo mágoas existentes pela relação desgastada com o tempo. 

Reflexamente, essas mágoas atingirão os filhos desse relacionamento, em 

especial quando se tratar de um divórcio litigioso.  

Advém daí, desses conflitos existentes entre os genitores, a possível 

causa de eventual alienação parental. 

Assim, em um primeiro momento, o divórcio litigioso é estudado, em 

especial sua evolução histórica no Brasil, tendo em vista, inclusive, a mudança 

existente no conceito de família. 

Em seguida, vislumbra-se a alienação parental propriamente dita, com 

seus elementos, estágios, surgimento do termo e como a legislação brasileira 

aborda o tema. 

Por fim, na terceira parte, discute-se a questão principal do presente 

trabalho, qual seja a influência entre o instituto do divórcio litigioso e a 

Síndrome da Alienação Parental. 

 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIVÓRCIO NO BRASIL 
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Segundo Caroline Ribas Sérgio (2019, p. 93), o caminho até o divórcio 

foi árduo, sendo relacionado muitas vezes aos setores ligados à Igreja Católica, 

sendo que ao longo do século XX, dizia-se, entre outras coisas, que o divórcio 

dissolvia a família, reduzia a natalidade, comprometia a educação dos filhos. 

Imperioso, portanto, atentar ao conceito de família, valorada como um 

bem em si mesmo, para entender a razão dos empecilhos historicamente 

impostos ao fim do matrimônio (DIAS, 2016, p. 207). Isso porque a manutenção 

do casamento era uma tentativa de consolidar as relações sociais, de modo 

que a ideia de família sempre esteve vinculada à de casamento, e, ao 

contrário, os vínculos extramatrimoniais eram reprovados socialmente e 

punidos em lei, bem como o rompimento da sociedade conjugal era 

considerado um esfacelamento da própria família (DIAS, 2016, p. 207). 

Assim, verifica-se que o conceito de família sofreu grandes 

transformações ao longo dos anos. A família está retratada por sua estrutura 

fundamental, constituída pelos laços afetivos dos pais e de seus filhos, e 

constitui-se no primeiro núcleo da sociedade tendo em vista que a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, a prescreveu como base da sociedade. 

Neste aspecto, cabe ressaltar que a família codificada pelo Código Civil 

de 1916, matrimonial, hierárquica, patriarcal, heterossexual, transpessoal e 

indissolúvel distingue-se da família constitucionalizada, caracterizada por ser 

plural, pautada na igualdade de gênero e filhos, respeitando a diversidade 

sexual e a não discriminação, servindo de meio para a realização de seus 

membros e consolidada no afeto (FISCHER, 2013, p. 15). 

Retomando o histórico do divórcio, observa-se que a instituição do 

casamento, no Brasil, se deu por meio do Decreto nº 181, de 1890, que previa 

o divórcio canônico (“a thoro et mensa”), que acarretava apenas a separação 

de corpos, sem romper o vínculo matrimonial (GONÇALVES, 2016, p. 200). Por 

sua vez, o Código Civil de 1916 previa o desquite para a extinção da sociedade 

conjugal, contudo, assim como o mencionado diploma anterior, também não 

havia o rompimento do vínculo matrimonial (GONÇALVES, 2016, p. 200). 

Contudo, em 1977, com a Emenda Constitucional (EC) nº 9, de autoria 

do Senador Nelson Carneiro, finalmente criou-se o instituto do Divórcio, ainda 
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que contasse com várias restrições que dificultavam sua utilização pelos 

interessados, amenizando a ira de setores mais conservadores (SÉRGIO, 

2019, p. 93), mas que dissolvia o vínculo e permitia novos casamentos 

(GONÇALVES, 2016, p. 200). 

Dos requisitos para o divórcio, naquela época, elenca-se a separação 

judicial prévia, por mais de três anos, ou separação de fato por mais de cinco 

anos desde que iniciada anteriormente à promulgação da emenda, conforme 

se verifica dos artigos 1º e 2º da referida EC que havia alterado o art. 175 da 

Constituição vigente na época. 

Maria Helena Diniz (2019, p. 268), diante do conservadorismo 

predominante existente naquela época, afirma que a aprovação de tal emenda 

só foi possível pelo fato de o Presidente da República ter suspendido, com 

base no Ato Institucional nº 5, a vigência do dispositivo constitucional que 

previa o quórum de dois terços para alteração da Constituição, sendo 

autorizada sua modificação por mera maioria.  

Ademais, foi regulamentada a Lei do Divórcio (lei nº 6.515/77), que 

passou a regular os casos de dissolução do casamento e de sociedade 

conjugal, e revogou os artigos 315 a 328 do Código Civil de 1916 (DINIZ, 2019, 

p. 269).  

Com a Lei do Divórcio, restou regulamentado o chamado sistema 

dualista, ou seja, a separação judicial “[...] põe termo à sociedade conjugal, ao 

passo que o divórcio dissolve o próprio vínculo matrimonial. Fazia-se a 

distinção entre terminar e dissolver o casamento. O casamento terminava com 

a separação judicial, mas só se dissolvia com o divórcio” (SÉRGIO, 2019, p. 

94). 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 tratou do assunto em 

seu artigo 226, §6º, dispondo que era necessário para o divórcio a prévia 

separação judicial por mais de um ano ou separação de fato por mais de dois 

anos, reduzindo o prazo estipulado na lei anterior. 

Ademais, foi editada a Emenda Constitucional nº 66 de 2010, que 

suprimiu a parte final do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, de modo 
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que a separação judicial deixou de ser requisito para obtenção do divórcio. 

Nesse sentido, leciona Maria Berenice Dias: 

Agora o sistema jurídico conta com uma única forma de dissolução do 
casamento: o divórcio. O instituto da separação simplesmente 
desapareceu. Ao ser excluído da Constituição Federal, foram 
derrogados todos os dispositivos da legislação infraconstitucional 
referentes ao tema. Não era necessário sequer expressamente 
revogá-los, nem regulamentar a mudança levada a efeito, eis que o 
divórcio já se encontra disciplinado (DIAS, 2016, p. 209). 

Assim, o que se verifica com a atual facilidade de dissolução dos 

vínculos matrimoniais é que ela garante seu vigor, bem como permite que o 

instituto do casamento seja pautado em uma intensidade plena de afetos, no 

lugar de uma longevidade forçada e vazia (SÉRGIO, 2019, p. 95). 

Vencidas tais considerações sobre o histórico do divórcio no Brasil, 

importante trazer à tona as principais características da síndrome da alienação 

parental, que será visto no tópico a seguir para, posteriormente, fazer a ligação 

entre ambos. 

 

2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL (SAP) 

A primeira conceituação da Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi 

apresentada no ano de 1985, por Richard Gardner, professor de psiquiatria da 

Universidade de Columbia (Estados Unidos da América), a partir de sua 

experiência como perito judicial, em um artigo intitulado “tendências atuais em 

litígios de divórcio e custódia” (SÉRGIO, 2019, p. 96). 

A SAP foi descrita por Gardner como sendo um distúrbio infantil, que 
surge, principalmente, em contextos de disputa pela posse e guarda 
de filhos. Manifesta-se por meio de uma campanha de difamação que 
a criança realiza contra um dos genitores, sem que haja justificativa 
para isso. Essa síndrome, segundo o psiquiatra [...], resulta da 
programação da criança, por parte de um dos pais, para que rejeite e 
odeie o outro, somada à colaboração a própria criança [...]. (SOUSA, 
2010, p. 99) 

O professor denominou de “síndrome” pois visava à sua inclusão no rol 

do manual de diagnóstico e estatísticas dos transtornos mentais (DSM-IV), 

publicado pela Associação Psiquiátrica, como maneira facilitadora do 

tratamento (MADALENO, 2017, p. 45).  
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No Brasil, a alienação parental restou disciplinada pela Lei nº 

12.318/2010, que alterou o art. 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA – Lei 8.069/90), e conceitua em seu artigo 2º o que é considerado ato de 

alienação parental: 

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculos com este.  
Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:   
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade;  
II - dificultar o exercício da autoridade parental;  
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar;  
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço;  
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;  
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós. (Lei 12.318/2010) 

Ademais, a conotação de síndrome não é adotada pela lei brasileira, 

tendo em vista que não consta na Classificação Internacional das Doenças 

(CID) e, também, por ser referente ao conjunto dos sintomas provocados pela 

alienação parental ou alijamento dos filhos em desfavor de um genitor ou da 

família estendida, muito embora não há como abordar a Alienação Parental 

dissociando seus efeitos e sua rede de atuação (MADALENO, 2017, p. 45). 

De outro lado, Silvio Venosa (2013, p. 333) defende que a SAP deve ser 

vista como uma doença, e expõe que várias vezes o alienador não tem plena 

consciência do mal que está causando, sendo que sua intenção é mais do que 

simplesmente denegrir o outro genitor, mas, sim, destruí-lo perante a prole. 

Contudo, Caroline R. Sérgio distingue a alienação parental da SAP, 

sendo que a primeira é conceituada como “[...] o afastamento entre o menor e o 

genitor alienado, enquanto a síndrome, considerada o estágio mais grave, diz 

respeito às sequelas emocionais ocasionadas por esse afastamento” (2019, p. 
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97). 

Um dos primeiros sintomas da instauração da SAP ocorre quando a 

criança ou adolescente absorve a campanha do genitor alienante contra o outro 

(alienado) e passa a assumir o papel de atacar o genitor alienado, de diversas 

formas como, por exemplo, injúrias, depreciações, agressões, interrupção da 

convivência entre outras (MADALENO, 2017, p. 47). 

Nesse sentido, Caroline R. Sérgio expõe que a síndrome da alienação 

parental tem três estágios. O primeiro, denominado leve, o menor se mantém 

calmo quando as visitas ocorrem, mas encontra dificuldade quando vai “trocar” 

de genitor, sendo que o intuito da criança, nesse estágio, é manter um laço 

com o genitor alienador (SÉRGIO, 2019, p. 97). 

Aqui, a campanha de difamação já é existente, mas, com pouca 

frequência, o menor demonstra sentimento de culpa e um mal-estar 

relacionado com o alienante, uma vez que é afetuoso com o genitor alienado, e 

a animosidade ainda não se estende à família o alienado, bem como os 

vínculos emocionais com ambos os genitores ainda são fortes (MADALENO, 

2017, p. 50) 

No segundo estágio, denominado moderado, o menor tem a tendência 

de não querer estar com o genitor alienado, tendo em vista que o alienador 

instituiu um vínculo tão sólido com a criança/adolescente que faz com que o 

menor acredite que tudo que é dito por ele é verdade, transformando o genitor 

alienado em alguém mau/ruim. (SÉRGIO, 2019, p. 97). Nesse estágio,  

Os conflitos na entrega do menor antes ou após as visitas são 
habituais, e a campanha de difamação é intensificada, atingindo 
esferas que antes não atingia. É comum, nessa fase, que as 
acusações cessem após o genitor alienado dar suas explicações, 
bem como o afastamento do alienador, fazendo com que o decorrer 
do período da visitação seja normal (MADALENO, 2017, p. 51) 

Assim, aparecem os primeiros sinais de que um genitor é bom e o outro 

mau, de modo que o menor passa a defender o genitor alienante, bem como o 

vínculo afetivo começa a se deteriorar, havendo um distanciamento do menor 

com o genitor alienado e sua família (MADALENO, 2017, p. 51). 

Com relação ao último estágio, chamado de severo, o menor já está 

completamente perturbado, acreditando cegamente em tudo que é dito pelo 
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genitor alienador, de modo que todos os sentimentos do genitor alienador 

passa para o filho, que acaba, inclusive, tendo crises de pânico ao descobrir 

que terá que encontrar com o genitor alienado, criando-se, desse modo, uma 

cumplicidade com o alienador (SÉRGIO, 2019, p. 97).  

Caso ainda haja visitação, ela é repleta de ódio, difamações, 
provocações ou, ao contrário, as crianças emudecem, ficam 
entorpecidas ou até mesmo tentam fugir. O habitual é que o pânico, 
as crises de choro, explosões de violência e gritos do menor impeçam 
a continuidade do regime de visitas. [...] O vínculo é totalmente 
cortado entre filho e o pai alienado, após um longo período de 
convivência entre os dois, o máximo que o menor expressa é calma 
ou aceitação da situação. A criança se torna independente, a 
síndrome alcança seu grau máximo, uma vez que agora ela é capaz 
de, sem qualquer ajudo do genitor alienante [...], empenhar sua 
própria campanha de hostilidades para o genitor não guardião[...]. 
(MADALENO, 2017, p. 51) 

Assim, segundo relata Analicia Sousa (2010, p. 99), para Gardner, “[...] a 

SAP é mais do que uma lavagem cerebral, pois inclui fatores conscientes e 

inconscientes que motivariam um genitor a conduzir seu(s) filho(s) ao 

desenvolvimento dessa síndrome, além da contribuição ativa desse(s) na 

difamação do outro responsável”. 

Portanto, verifica-se que a Síndrome da Alienação Parental é uma 

maneira do genitor para descontar seus sentimentos negativos referentes ao 

outro genitor, utilizando os filhos, que desenvolvem – de maneira leve, 

moderada ou severa – o pânico de estar junto com o genitor alienado, 

afastando a criança do outro genitor e gerando vários problemas na vida do 

menor, como depressão, situações de pânico, agressividade e problemas 

psicológicos em relação ao genitor alienado (SÉRGIO, 2019, p. 98). 

Maria Berenice Dias (2016, p. 539) leciona que os efeitos são perversos, 

uma vez que indivíduos que foram submetidos à SAP se mostram propensas a 

atos antissociais, violentos e criminosos, depressão, suicídio e revela-se um 

remorso de ter alienado o genitor, padecendo de forma crônica de desvio 

comportamental ou doença mental, por ambivalência de afetos. 

Assim, depois de abordado o divórcio e a síndrome da alienação 

parental, passa-se a discorrer sobre as influências do divórcio litigioso nos atos 

de alienação parental e no desencadear da SAP, conforme o tópico seguinte. 
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3 O DIVÓRCIO LITIGIOSO E SUAS INFLUÊNCIAS NA SÍNDROME DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP) 

Embora seja uma prática recorrente, apenas recentemente o tema 

começou a despertar atenção e, segundo Maria Berenice Dias (2016, p. 538), 

tal fato se dá em razão de que, antigamente, os papéis parentais eram bens 

divididos: o pai era provedor e a mãe era cuidadora, de modo que quando 

havia dissolução do vínculo conjugal, a mãe ficava com a guarda enquanto o 

pai prestava alimentos e realizava visitas.  

Contudo, em razão da emancipação feminina, e as mulheres exercendo 

atividades fora do lar, os pais começaram a ser mais participativos no cotidiano 

dos filhos, não se contentando mais com a mera visita, que muitas vezes são 

boicotadas pelas genitoras, que se sentem como proprietárias da prole (DIAS, 

2016, p. 538).  

Destaca-se, contudo, que embora a autora aponte, mediante tal 

histórico, que as mães geralmente se encontram no papel de genitor alienador, 

ressalta-se que ambos os genitores podem figurar tanto como alienador como 

alienado, a depender de cada caso. 

A SAP tem seu início, geralmente, a partir de disputas judiciais pela 

guarda dos filhos, tendo em vista que os processos de dissolução de sociedade 

conjugal tendem a despertar sentimento de traição, rejeição, abandono e 

angústia, surgindo o medo de não ter mais valor para o outro (MADALENO, 

2017, p. 45). 

Nesse sentido, imperioso ressaltar que o presente trabalho tem seu foco 

no divórcio litigioso, uma vez que, via de regra, quando há divórcio consensual 

as partes envolvidas estão de comum acordo e bem resolvidas no que tange 

ao fim do casamento, embora existam exceções. De outro lado, não se 

esquece que em dissolução de união estável também pode ocorrer a alienação 

parental, uma vez que aqueles sentimentos negativos citados acima se fazem 

presentes nas pessoas independentemente do instituto escolhido para 

instituição de uma família. 

Várias vezes um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o 
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“luto” da dissolução da sociedade conjugal, e os sentimento negativos acima 

citados fazem surgir um desejo de vingança, o que desencadeia, por sua vez, 

um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro, 

sendo que a prole é utilizada como instrumento de agressão, sendo induzida a 

odiar o outro genitor (DIAS, 2016, p. 538). Nesse sentido, expõe Madaleno 

(2017, p. 49) que: 

Via de regra, motivado pelo espírito de vingança em razão da 
inconformismo pelo fim do relacionamento ou, ainda, da insatisfação 
com a nova condição econômica, do desejo de retaliação, fruto da 
solidão e depressão ou até mesmo da busca pela posse exclusiva da 
prole, o alienamento dos filhos em relação a um dos genitores é 
carecedor de atenção, uma vez que o próprio Poder Judiciário é 
comumente convocado e utilizado como facilitador da instalação da 
síndrome. 

No tocante à utilização do Poder Judiciário para a prática de alienação 

parental, Maria Berenice Dias (2016, p. 540) expõe que umas das “armas” 

utilizadas é a falsa denúncia de ter havido abuso sexual, que, quando levado à 

juízo, leva a situações delicadas uma vez que o magistrado tem o dever de 

tomar imediatamente uma atitude e, de outro, receio de traumatizar ainda mais 

o menor caso a denúncia não seja verdadeira, eis que privada do convívio com 

seu genitor que não lhe causou nenhum mal. 

Assim, o magistrado, frequentemente, reverte a guarda ou suspende as 

visitas, diante da sua obrigação de assegurar proteção integral ao menor, e 

determina a realização de estudos sociais e psicológicos, cessando a 

convivência entre ambos nesse período (DIAS, 2016, p. 540). Sendo que, na 

hipótese de se verificar que era de fato uma falsa denúncia, o Poder Judiciário 

foi utilizado pelo genitor alienante como um facilitador da prática da alienação 

parental. 

De outro lado, colaciona-se a seguir um julgado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, em ação declaratória de alienação parental cumulada com 

modificação de guarda, em que o julgador não deixou ser influenciado pela 

alienação parental. No caso, há conflito entre ambos genitores, com 

beligerância, e acusações recíprocas, julgado desprovido o recurso, uma vez 

que o tribunal entendeu pela manutenção da guarda compartilhada nos moldes 

anteriormente fixada, tendo em vista o melhor interesse da filha em detrimento 
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do egoísmo dos pais: 

Declaratória de alienação parental, cumulada com modificação de 
guarda. Competência do Juízo 'a quo' se faz presente. Guarda 
compartilhada fora fixada anteriormente. Acusações recíprocas 
envolvendo os genitores são insuficientes para alteração. Apelante 
apresenta denúncias em relação à mãe da criança e esta, em 
retorsão, ressalta qualificações desabonadoras em relação ao pai. 
Beligerância evidenciada, porém, insuficiente para a modificação da 
guarda. Sentença levou em conta a situação fática exposta e, de 
forma clara e precisa, mencionou o necessário em prol da infante. 
Egoísmo dos genitores não pode sobressair. Interesse maior da 
criança que deverá ser levado em consideração. Pretensão de 
modificação de guarda não se apresenta benéfica para a filha 
comum. Visitas estipuladas devem permanecer inalteradas, pois nada 
que contribuísse em prol da menor fora apresentado. Apelo 
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002655-86.2018.8.26.0004; 
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de 
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara da Família e 
Sucessões; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 
11/11/2019) 

A Síndrome da Alienação Parental necessita de imediata e efetiva 

intervenção, tendo em vista que ela acarreta gravíssimas consequências à 

criança e ao adolescente, é uma forma de abuso do poder parental e viola o 

princípio da proteção integral do menor – art. 1º do ECA e art. 227 da 

Constituição Federal (MADALENO, 2017, p. 65). 

Do ponto de vista do Poder Judiciário, necessário obter o maior número 

possível de informações e agir sobre os elementos que constituem a SAP, de 

modo que não basta detectá-la, mas impede a tomada de medidas enérgicas 

para enfrentá-la, em conjunto com a família, como, por exemplo, obrigar o 

cumprimento do regime de visitas (MADALENO, 2017, p. 65). 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui-se que houve uma evolução no direito de 

família, que, com o passar dos anos, passou a permitir o fim da sociedade 

conjugal por meio do divórcio. Essa evolução veio sendo gradativa e com a 

emenda Constitucional n. 66/2010, os prazos para os pedidos de divórcio foram 

extintos. Outro avanço foi a possibilidade de, na modalidade consensual, o 

divórcio ser feito pela via extrajudicial. 

Todavia, pode-se perceber por este artigo que, a ruptura do 

relacionamento dos pais pode afetar o emocional dos filhos e, por vezes, estes 
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sofrerem com a manipulação de sentimentos de um dos genitores, causando-

lhes a denominada síndrome da alienação parental.  

No que toca a síndrome da alienação parental, restou evidenciado que 

esta causa inúmeros malefícios para o menor, que não consegue identificar a 

manipulação de seus sentimentos e ações em relação ao genitor alienado 

realizada pelo genitor alienante, mesmo porque tal manipulação é gradativa, e 

decorre com o passar do tempo. 

Outrossim, no que toca o último capítulo, conclui-se que o divórcio 

litigioso é uma porta de entrada para a alienação parental, uma vez que o 

conflito existente entre os genitores é passado para os filhos, como forma de 

afetar o(a) ex-esposo(a). Contudo, verifica-se que não é culpa do instituto do 

divórcio a prática de atos de alienação parental, mas é em razão da dissolução 

do vínculo matrimonial que sentimentos de mágoa e rancor entre os cônjuges 

são transferidos para a prole. 

Por fim, reitera-se que a alienação parental deve ser amplamente 

combatida, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelas famílias, visando à 

proteção integral do filho que passa por tal situação, visto que, como dito 

alhures, a SAP traz consequências devastadoras ao filho que a vivencia. 
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OS RISCOS DA NEGLIGÊNCIA FAMILIAR PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

THE RISKS OF FAMILY NEGLECT FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  

Maria Victória Castilho* 

Maria Vitória Alves Faria** 

 

Resumo 

A pesquisa apresenta uma breve análise acerca dos desdobramentos 
causados pela negligência familiar na vida de crianças e adolescentes. Aborda-
se, no presente resumo, o abandono familiar como uma forma explícita de 
violência psicológica dentro do seio familiar. Para tanto, explora-se, 
primeiramente, os aspectos da violência intrafamiliar, como um problema, 
inclusive, de saúde pública. Após, conceitua-se a negligência contra a criança e 
o adolescente a partir da legislação pátria, bem como de convenções e 
tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A partir disso, será analisada a 
negligência, sob o ponto de vista físico, emocional e educacional. Por se tratar 
do âmbito familiar, tais desdobramentos se intensificam, na medida em que a 
família é constitucionalmente reconhecida como base da sociedade. Nesse 
aspecto, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito de medidas 
de proteção a serem aplicadas nestes casos, com um amplo rol de 
possibilidades para a manutenção do desenvolvimento integral do menor em 
questão e, também, do instituto familiar. O que se pretende é uma abordagem 
sobre a real eficácia dos meios dispostos pelo documento legal, atentando-se 
para a urgente necessidade de fortalecimento das políticas pública e redes de 
proteção, precipuamente, no tocante à saúde psicológica da criança e do 
adolescente.  

Palavras-chave: negligência; ECA; violência intrafamiliar.  

Abstract 

The research presents a brief analysis about the consequences caused by 
family neglect in the lives of children and adolescents. In this article we discuss 
family abandonment as an explicit form of psychological violence within the 
family. To this end, we first explore the aspects of intrafamilial violence as a 
public health problem. Afterwards, the concept of negligence against children 
and adolescents is conceptualized according to the national legislation, as well 
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as from international conventions and treaties ratified by Brazil. From this, 
neglect will be analyzed from the physical, emotional and educational point of 
view. Because it is the family sphere, such developments intensify according as 
the family is constitutionally recognized as the basis of society. In this regard, 
the Statute of the Child and Adolescent provides for protective measures to be 
applied in these cases, with a wide range of possibilities for the maintenance of 
the integral development of the minor, and also of the family institute. What is 
intended is an approach to the real effectiveness of the means provided by the 
legal document, paying attention to the urgent need to strengthen public policies 
and safety nets, especially regarding the psychological health of children and 
adolescents. 

Key-words: neglect; ECA; intrafamily violence. 

 

I) INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil confere especial 

importância à entidade familiar, bem como à criança e ao adolescente. Neste 

sentido, dispõe, em seu artigo 226, ser a família a base de toda a sociedade, 

sendo instituto a receber proteção especial do Estado. 

De outro modo, o artigo 227 de referido diploma, estabelece ainda o 

dever, tanto por parte da família, do Estado e da sociedade, de salvaguardar a 

criança e o adolescente, de modo que todos os seus direitos mínimos sejam 

garantidos e sua integridade protegida. 

A criança e o adolescente, no ordenamento jurídico pátrio, tem tamanha 

relevância que possui um diploma próprio que objetiva sua proteção de forma 

integral. Referida legislação reitera, em seu artigo 4º, o dever da família e da 

sociedade em garantir e efetivar os direitos do menor. 

De outro modo, tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o 

artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o dever de 

resguardar o menor de todo e qualquer tipo de negligência, demonstrando que, 

quando se trata destes indivíduos, o instituto da negligência tem especial 

relevância. 

Em razão disso, o presente estudo abordará os principais aspectos 

referentes à violência intrafamiliar, com o fim de classificar a negligência como 

uma violência psicológica, que se enquadra dentro daquela. Em razão da 

relevância do assunto, serão abordadas as principais consequências e reflexos 
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da negligência na vida e saúde da criança e do adolescente, demonstrando a 

necessidade de seu tratamento como um problema de saúde pública. Além 

disso, serão estudados os principais diplomas legais e Convenções 

internacionais relativas ao tema, e, em especial, as medidas de proteção 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, analisados todos 

os aspectos supramencionados, restará demonstrada a necessidade de 

ampliação da rede de proteção à criança e ao adolescente e também um 

aumento das políticas públicas relacionadas ao tema. 

 

II) METODOLOGIA 

O presente resumo foi produzido mediante o método descritivo, por meio 

de revisão bibliográfica, com a leitura de artigos científicos, doutrinas, 

legislação pátria e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.  

 

III) DESENVOLVIMENTO 

 

III.I) Da Negligência Como uma Manifestação da Violência Intrafamiliar 

A violência intrafamiliar nada mais é do que a ação ou omissão que 

cause danos a outrem, praticada por pessoa da família, mesmo que sem 

parentesco sanguíneo (MAGALHÃES, et. al., 2017, apud Ministério da Saúde), 

atingindo o bem-estar, a integridade física e psicológica, ou ainda, a liberdade 

e o desenvolvimento do indivíduo (BRASIL, 2002). 

Em que pese ocorra dentro do núcleo familiar, fato é que a violência 

intrafamiliar não se restringe àquela praticada dentro do espaço físico do lar, 

mas atinge também àquela que ocorre em detrimento das relações de poder - 

isto é, relações de subordinação e dominação - existentes entre os indivíduos 

(BRASIL, 2002). 

Imperioso destacar também que a violência intrafamiliar pode se revelar 

física, sexual, psicológica, econômica ou institucionalmente (BRASIL, 2002), 

demonstrando ainda mais sua abrangência. 

Por atingir direta e frontalmente a saúde do indivíduo, se faz necessária 

a classificação da violência intrafamiliar como sendo um problema de saúde 
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pública. Neste sentido, a Constituição da Organização Mundial da Saúde 

conceitua a saúde como:  

(...) um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. 
Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um 
dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de 
raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. 

Logo, percebe-se que a violência intrafamiliar é, sem sombra de dúvidas, 

um problema de saúde pública, vez que atenta diretamente contra o bem-estar 

da vítima, seja este físico, psicológico ou social. 

Nesse aspecto, se inclui, como uma espécie do gênero, a Negligência 

Familiar. Como dispõe o art, 7º, da Lei nº 8.069/90, a família deve garantir à 

criança e ao adolescente o desenvolvimento “sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência”. dentro desse rol protetivo, inclui-se, 

sequencialmente, no art. 19, do mesmo diploma, o direito à convivência 

familiar.  

Tais dispositivos estão presentes no Estatuto com um único escopo: o 

de garantir o desenvolvimento integral da criança e do adolescente.  

O desenvolvimento integral está incluído como uma das garantias da 

Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, devendo os 

menores terem prioridade no trato de seus direitos, principalmente naquele 

dispostos no art. 6º, da CF/88, qual seja: “a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a  segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade à infância” entre outros, para que tenha garantido, acima de todos, 

as garantias mínimas para o desenvolvimento de uma vida digna.  

Ainda, dispõe o art. 3º, da Lei 8.069/1990: 

art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata a lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (grifo nosso) 
 

A partir dessa proteção, a negligência ou descuido, que gerem a 

inobservância das garantias previstas na Carta Magna e Estatuto da Criança e 

do Adolescente, deverão impor responsabilidades principalmente à família. A 

preocupação do Estatuto em definir todos os aspectos de um desenvolvimento 
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integral se dá, essencialmente, pelos riscos que a sua falta pode gerar para a 

inclusão da vítima à plena vida em sociedade.  

A negligência de tais cuidados é silenciosa é uma das causas da 

violência intrafamiliar em seu aspecto psicológico. Cecy Dunshee de 

Abranches (2011), médica psiquiatra da Coordenação Técnica da Saúde 

Mental do IFF, menciona o sério aspecto da (in) visibilidade da violência 

psicológica, motivo pelo qual campanhas e incentivos, que levam informação à 

sociedade desses casos, são de extrema importância para a prevenção dos 

casos de negligência, por exemplo. Ainda, para a psiquiatra, “A violência 

familiar representa um importante fator de risco para o adequado 

desenvolvimento e integração social [...]. O fato é que sem conhecimento do 

conceito de negligência pelo todo, não há como se prevenir e combater.  

Os números são alarmantes. Em notícia veiculada no ano de 2018 pelo 

jornal eletrônico Estadão. Edu (PALHARES, 2018), tem-se que, das 144.580 

das denúncias recebidas pelo “Disque 100” - canal de denúncias - 71,3%, 

liderando o ranking, são por negligência familiar. Logo, tal tema, de extrema 

sensibilidade, requer cuidado especial, considerando, ainda, que muitos dos 

casos sequer chegam às autoridades públicas.  

O Ministério Público do Estado do Paraná1 registrou, no ano de 2013, 

mediante dados fornecidos pelo Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que, 

das 315 crianças e adolescentes atendidas, vítimas de violência, os casos de 

maus-tratos e negligência representaram um terço do total.  

Nesse sentido, resumidamente, a negligência compreende-se quando: 

A família se omitir em prover as necessidades físicas e emocionais de 
uma criança ou adolescente [...] quando falham em alimentar, vestir 
adequadamente seus filhos, medicar, educar e evitar acidentes. Tais 
falhar só podem ser consideradas como abusivas quando não são 
devidas à carência de recursos sócio-econômicos. A negligência pode 
se apresentar como moderada ou severa. O abandono parcial ou 
temporário, promovido pelos adultos, é uma das formas de 
negligência. (BRAUM, 2002, p. 24).  
 

A negligência, seja qual for a forma que assuma, causa danos severos 

no desenvolvimento físico e emocional da vítima. Além disso, ela possibilita 

que a violência seja manifestada de forma mais crítica, atuando como uma 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/pagina-5648.html>. Acesso em: 13 nov. 2019. 
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facilitadora para a prática de crimes mais graves, como maus tratos e violência 

física (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019). 

 

III.II) As consequências e desdobramentos da negligência na formação da 

Criança e do Adolescente 

O Ministério Público de Santa Catarina ainda elenca consequências 

específicas para cada tipo de negligência. Neste sentido, a negligência física 

acarreta na vítima “má nutrição, atraso de crescimento, aumento da 

susceptibilidade a doenças infecciosas e acidentes, por vezes fatais, como 

quedas, queimaduras, envenenamento, afogamento, etc.” (MINISTÉRIO 

PÚBLICO, 2019). 

Já a negligência emocional pode causar “insegurança, baixa autoestima, 

depressão, dificuldades de aprendizagem, consumo de álcool e drogas, risco 

de suicídio, agressividade, comportamentos destrutivos, delinquência e 

criminalidade juvenil, etc.” (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019). 

Por fim, relaciona referido órgão que a negligência educacional interfere 

frontalmente na “aquisição de conhecimentos básicos, pode[ndo] levar ao 

abandono escolar e à marginalidade e diminui as hipóteses de sucesso 

educativo, profissional e integração social.” (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2019). 

Percebe-se, assim, que a negligência perpetrada em face da criança e 

do adolescente traz consequências severas sob sua formação, acarretando 

tanto sintomas psicológicos quanto físicos, o que demonstra ainda mais a 

necessidade de seu enquadramento como uma questão de saúde pública. 

Ainda, há de se atentar que, nos termos do art.70, ECA: “é dever de 

todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do 

adolescente”, sendo que cabe a todos os indivíduos da sociedade, então, o 

zelo pelo cumprimento dos direitos atinentes à criança e ao adolescente, 

especialmente no tocante à violência psicológica trazida pela negligência 

familiar.  

 

III.III) Os Mecanismos de Proteção e Prevenção  
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Tamanha é a relevância do tema que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente possui título específico para a manutenção e prevenção às lesões 

dos direitos dos menores: tratam-se das denominadas medidas de proteção, 

dispostas nos arts. 98 ao art. 102 do diploma legal.  

Tais medidas abarcam tanto situações de orientação familiar e apoio 

pedagógico, médico e psicológico como, em casos graves, inclusão em 

acolhimento institucional ou familiar e, em último caso, a colocação em família 

substituta.  

Nesse aspecto, leciona Guilherme de Souza Nucci que “as faltas da 

família natural tendem a colocar o menor em situação de vulnerabilidade” 

(NUCCI, 2017,p. 344). ) e ainda completa “um dos pontos mais comuns para 

fundamentar ações de destituição do poder familiar é o abandono dos pais 

biológicos em relação aos seus filhos, uma das formas de omissão” (NUCCI, 

2017, p. 345). 

 Cumpre salientar que as medidas de proteção não constituem sanção e 

sim um mecanismo para retirar a criança ou o adolescente da situação de risco 

a que está exposta. Nos casos de negligência familiar, todos os esforços são 

empreendidos para a conscientização da família, de modo que cesse a 

situação, tudo com acompanhamento de equipe multidisciplinar. Persistindo a 

postura omissa da família é que, então, passará a se aplicar medidas de 

afastamento do menor ao seu lar, podendo, as primeiras, serem realizadas 

também pelo Conselho tutelar, mas, as últimas, somente pelas Varas da 

Infância e da Juventude. 

Para tanto, já no Pacto de São José, de 1948, ratificado pelo Brasil, 

apelava-se, no art.19, que “toda criança tem direito às medidas de proteção 

que na sua condição de menor requer, por parte da família, da sociedade e do 

Estado”.  

Nesse aspecto, incluiu-se, pela Lei nº 12.010/2009, o princípio da 

responsabilidade parental - previsto no art. 100, inciso IX, ECA - sendo que 

todas as intervenções na família devem sempre ser executadas de modo que 

os pais assumam as responsabilidades perante os seus deveres 
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constitucionais de garantia ao desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente.  

Prestigia-se, dessa forma, a preferência à família natural, com vistas 

sempre a aplicação de mecanismos com vistas à reintegração familiar de forma 

saudável.  

Denúncias de quaisquer abusos aos direitos infanto-juvenis podem ser 

realizadas pelo “Disque 100”, serviço disponibilizado pelo Poder Público, que 

atua 24 horas por dia, podendo ser realizado pelas escolas, professores, no 

Conselho Tutelar, na Polícia Militar e delegacias, sendo possível, também, 

denúncia anônima, inclusive por endereço eletrônico em alguns estados 

Brasileiros.  

Ademais, há de se atentar que a negligência familiar, para além das 

punições previstas no ECA, pode incidir, também, no crime de abandono de 

incapaz (art. 133, CP), de maus-tratos (art. 136, CP) ou, ainda, de omissão de 

socorro (art.135, CP), de modo que o Ministério Público é o órgão competente 

nos presentes casos.  

Infere-se que, apesar da existência de um forte aparato legal e da 

execução de mecanismos materiais para a proteção dos direitos da criança e 

do adolescente, perduram diversas lacunas para a real proteção integral dos 

menores.  

Primeiramente, pela realização tímida das campanhas para prevenção 

da negligência familiar, sendo que a falta de informação opõe obstáculos à 

caracterização da ocorrência e, consequentemente, ao seu tratamento dentro 

do bojo familiar.  

Dentre outros pontos a se atentar é com relação aos investimentos do 

Poder Público para a capacitação das equipes multidisciplinares, que 

enfrentam dificuldades diárias para a realização plena de suas funções, dado a 

alta demanda e pouca estrutura.  

Por fim, é certo que o advento da legislação por si só iniciou a mudança 

de mentalidade na sociedade brasileira (ENGEL, 2005), todavia, diante dos 

altos índices de violência intrafamiliar pela negligência, é fundamental que 

todos os setores da sociedade estejam melhores preparados - e informados - 
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para que se dê o cumprimento efetivo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

A proteção dos direitos dessa parcela da sociedade é, certamente, uma 

luta constante, o que requer do Poder Público maior atenção para a prevenção 

e manutenção das situações de vulnerabilidade.  

 

IV) PROCESSOS AVALIATIVOS 

O processo avaliativo se deu pautado em doutrinas nacionais, legislação 

e jurisprudência pátria, bem como documentos internacionais incorporados ao 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. Propõe uma conclusão a partir do 

desenvolvimento de uma problemática, por meio de um recorte temático. 

 

V) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Carta Constitucional dispõe como dever da família, da sociedade e do 

Estado a manutenção da garantia dos preceitos mínimos para o 

desenvolvimento integral da Criança, do adolescente e do jovem; 

expressamente alude à obrigação primordial de colocá-los à salvo de todo tipo 

de negligência.  

Atualmente, a saúde é vista sob o aspecto holístico: leva-se em conta 

todo o meio ao qual o ser humano está inserido, inclusive em seus aspectos 

psicológicos, o que inclui, no recorte desta pesquisa, a afetividade familiar 

como um pressuposto de garantia completa da saúde dos menores.  

A negligência familiar é tida como uma violência exatamente por todos 

os riscos que traz para a vida da vítima, vez que o fator psicológico afeta as 

condições físicas (como enfermidades) bem como as questões de 

aprendizagem, trazendo grandes obstáculos à inserção deste na sociedade. 

Para tanto, dispõe o ECA sobre as medidas de proteção para esses casos.  

Assim, diante das discussões aduzidas, detém-se que  é de extrema 

importância o maior incentivo, pelo Poder Público, na criação e execução 

efetiva de Políticas Públicas para a conscientização das famílias sobre os 

riscos gerados pela negligência.  
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Deve-se, primordialmente, exigir da administração pública o aprimorando 

das redes de proteção regionais, de forma a possibilitar a especialização da 

equipe multidisciplinar e focos de atendimento, que, em conjunto com a 

participação ativa do Ministério Público, efetivará o diploma legal que protege 

os direitos dessa seara vulnerável da sociedade, em respeito à proteção 

integral da criança e do adolescente.  
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RESUMOS EXPANDIDOS 
 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE DEFESA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Daniele Aparecida da Silva* 

Amanda Cavalin da Costa** 

Resumo: O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da 
Juventude da Universidade Estadual de Maringá tem como objetivo a garantia 
de direitos das Crianças e adolescentes, atendendo a população 
hipossuficiente da cidade e comarca. Buscando uma visão integral do sujeito, 
que o considere em sua singularidade, o Núcleo propõe um atendimento 
interdisciplinar, combinando as áreas de Direito e Psicologia. Colocando sobre 
foco os atendimentos realizados pela equipe de Psicologia do NEDDIJ, 
podemos notar significativos casos de violência intrafamiliar, mais 
especificamente de violência contra a mulher. Assim, foi realizado um 
levantamento quantitativo sobre tais atendimentos, buscando explicitar e 
analisar os diferentes tipos de violência envolvidos nos casos em que notamos 
a presença das palavras-chave: “medida protetiva”, “agressivo” e “violência”, 
nos relatos de atendimento.  
 
Palavras-chave: Infância e adolescência; violência contra a mulher; violência 
intrafamiliar.  
 
1. Introdução 

Desde o ano de 2006, o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da 

Infância e da Juventude – NEDDIJ – atua na cidade de Maringá, como um 

projeto de extensão, pesquisa e ensino, atendendo a cidade e as comarcas em 

casos que envolvam demandas relacionadas a crianças e adolescentes, cujas 

famílias se caracterizam como economicamente hipossuficientes. O Núcleo 

objetiva atender ao melhor interesse da criança e do adolescente, por meio da 

garantia de Direitos individuais e coletivos, a partir do que estabelece o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA – em consonância com o Código 

de Ética do Psicólogo (CFP, 2005) que pauta a atuação do profissional em 

favor do respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais.  

                                                           
*Aluna do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, contato: 
dani__ap@hotmail.com 
**Aluna do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, contato: 
amandacavalin@gmail.com 
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O trabalho é feito pelas equipes de Psicologia e Direito, sendo a primeira 

composta por uma profissional e três estagiárias e segunda por dois 

profissionais e seis estagiários. Os estagiários de ambas as áreas realizam a 

triagem inicial em conjunto, permitindo um maior contato com as pessoas e 

uma melhor identificação de demandas não só jurídicas, mas também 

psicológicas, educacionais, de assistência social ou de saúde, considerando o 

sujeito de forma integral. Assim, quando necessário, são realizados 

encaminhamentos para outras instituições, que permitam a inserção da família 

dentro da rede e o acompanhamento dos casos. Quando identificadas 

demandas de orientação ou aconselhamento psicológico e acompanhamento 

mais detalhado, a equipe propõe atendimentos individuais, visando um 

acompanhamento mais próximo da família, o que permite um conhecimento 

sobre as diferentes demandas familiares, envolvendo, muitas vezes, diferentes 

tipos de violência.  

Considerando aqui o tema da violência intrafamiliar, segundo o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), esta tem presentes relações de 

subordinação/dominação e poder/afeto e se caracteriza como: “[...] ação ou 

omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a 

liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família.” 

(BRASIL, 2001, p.15). Tal violência, pode ocorrer de diversas formas como 

maus-tratos físicos, sexuais, psicológicos e econômicos ou patrimoniais. O 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), considera que tal violência ocorre dentro 

de uma relação de abuso, no contexto privado familiar. Dessa forma, pelas 

questões de vulnerabilidade, mulheres, crianças e adolescentes, idosos e 

portadores de deficiência são os que sofrem de maneira mais expressiva desse 

tipo de violação.  

 Dentro do Núcleo, quando os casos atendidos são colocados sob a 

perspectiva da violência intrafamiliar, podemos perceber que a violência contra 

mulher surge como uma demanda recorrente. Aqui, compreende-se que o 

termo violência é algo complexo, influenciado pela sociedade, cultura e época, 

porém, torna-se possível definir algumas formas de violência contra a mulher 

caracterizadas pela literatura e pelas leis, definições que serão utilizadas no 
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decorrer dessa produção. A partir da Lei Maria da Penha, em seu artigo 7° é 

possível estabelecer as diferentes formas de violência como:  

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação;  

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida como 
qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

Ademais, considera-se que a violência de gênero contra a mulher, 

segundo a Organização Mundial da Saúde (2017) é um grande problema de 

saúde pública e de violação dos direitos humanos das mulheres. No Brasil, o 

Ministério da Saúde registra, no ano de 2019, que a cada quatro minutos uma 

mulher é agredida no país, sendo que foram registrados, no ano de 2018 mais 

de 145 mil casos de violência (BRASIL, 2019). Apesar do foco do núcleo estar 

relacionado à infância e juventude, considerando o quadro de registros 

preocupante e a violência contra a mulher como pertencente à violência 

intrafamiliar, que concerne também às crianças, o presente resumo propõe 

trazer algumas considerações sobre os casos atendidos pela equipe de 

Psicologia do NEDDIJ-UEM no ano de 2019, explicitando e caracterizando os 

diferentes tipos de violência relatados por mulheres que chegam até o núcleo.  
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3. Metodologia 

 Tendo em vista tal cenário e colocando a temática em contexto nos 

atendimentos realizados pelo Núcleo, o objetivo do trabalho foi analisar quais 

tipos de violência contra a mulher são identificados e refletir sobre os dados 

encontrados. Dessa forma, inicialmente, foi realizada uma análise quantitativa, 

que, segundo Fonseca (2002), caracteriza-se pela possibilidade de 

quantificação dos resultados, que são tomados como um retrato real da 

população alvo da pesquisa. Vale ressaltar, entretanto, que os dados não serão 

tomados como definitivos, mas como possibilidade para levantamento de 

questionamentos acerca da temática.  

Os casos analisados foram selecionados a partir da pesquisa das 

palavras “medida protetiva”, “agressivo” e “violência” presentes em documentos 

relatados e restritos a equipe de Psicologia no ano de 2019, sendo estes, os 

relatos de atendimentos individuais, restritos, e os relatos de atendimento 

psicossocial, realizados em conjunto com a área do Direito. Posteriormente, foi 

realizada uma reflexão crítica, levantando questionamentos e ponderações 

acerca dos resultados, que possibilitarão pensar em novas atuações possíveis 

no Núcleo, que contribuam positivamente para o enfrentamento da violência 

contra mulher.  

4. Resultados e análise 

  Após a realização de um levantamento quantitativo sobre os números 

de casos nos quais foi possível encontrar relatos de vivência de violência 

contra a mulher, foi possível constatar que, de 190 atendimentos realizados 

pela equipe, foram encontrados trinta e quatro (34) relatos sobre o tema, sendo 

dezesseis (16) nos relatos de atendimento individual e dezoito (18) nos 

atendimentos psicossociais, com casos comuns aos termos. 

Nem todos os documentos levantados dos atendimentos psicossociais 

coincidiram com a intencionalidade de encontrar casos de violência contra 

mulher. Isso pode ser relacionado a três fatores: a amplitude dos termos 

escolhidos, presentes em diferentes relatos e contextos, já que a maioria dos 

casos atendidos envolve algum tipo de vulnerabilidade; a metodologia 

escolhida, já que os casos não foram selecionados pela leitura individual de 
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todos os relatos existentes; e a sutileza na qual aparecem os relatos de 

violência, já que, algumas vezes, eles nem são reconhecidas pela mulher como 

uma violência em si.  

Têm-se então que, dentro dos casos analisado, foi possível constatar a 

presença de violência física, em 23 deles. Destes, 8 (oito) apresentam a 

existência de medida protetiva, segundo relato das mulheres. Ao realizar o 

levantamento dos casos em que aparece a existência de violência psicológica 

verbalizada pela mulher, foi possível constatar 14 (quatorze), sendo a maior 

ocorrência relacionada à ameaças e xingamentos.  

5. Considerações finais 

Entende-se que esse foi um levantamento inicial sobre questões 

relacionadas à violência intrafamiliar e contra a mulher, sendo necessária sua 

expansão para que seja averiguado de forma mais consistente as principais 

formas de violência com as quais o Núcleo se depara. Apesar dos resultados 

encontrados, em discussões sobre os casos, são citadas a violência econômica 

e patrimonial, que não apareceram nesta forma de busca.  

Além disso, também é possível constatar uma subnotificação, ou seja, 

nem todas as mulheres que sofreram algum tipo de violência as denunciaram, 

o que é relatado, inclusive pelas assistidas, que procuram atendimento e pode 

ser confirmado pelo número inferior de medidas protetivas em relação aos 

casos de violência. É necessário compreender os motivos que levam a isso, já 

que para que tal realidade seja passível de mudança, primeiro é imprescindível 

compreendê-la.  

A equipe de Psicologia acredita que a ocorrência de violência doméstica 

nos casos que chegam ao Núcleo é muito maior do que aquilo que se 

encontrou no levantamento inicial. Entretanto, a própria forma de atendimento e 

o modo de relatar os casos podem fazer com que tais casos tenham passado 

despercebidos. Durante o próprio processo de levantamento dos casos, a 

equipe notava que, apesar de lembrar de um relato oral de violência, isso não 

constava no documento escrito. Além disso, casos de violência mais graves, 

podem aparecer somente com acompanhamentos à longo prazo, o que nem 

sempre acontece, prejudicando a identificação de tais situações.  
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A reflexão sobre a forma de trabalho do próprio Núcleo é propiciada por 

reflexões que se voltem para sua atuação diária, sendo, assim, possível pensar 

em ampliações ou mudanças que favoreçam aqueles que são atendidos. Por 

fim, considera-se que a partir de trabalhos como esse, é possível notar a 

importância dos diferentes Núcleos pela defesa de direitos estarem ligados e 

atuando de forma conjunta, pois isso permitirá um atendimento integral ao 

indivíduo, considerando toda sua composição familiar e os aspectos envolvidos 

nesta, para além do âmbito jurídico.  
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BANDONO MATERIAL PATERNO: A REPERCUSSÃO SOCIAL NA 

DINÂMICA FAMILIAR HIPOSSUFICIENTE. 

 

Gabriella Souza Dias* 

Vitória Amorim Bueno** 

 

RESUMO 

Objetiva-se, por meio desta breve discussão, propor ao leitor a reflexão acerca 

do abandono material paterno e suas repercussões na esfera familiar, 

especificamente, no seio das famílias hipossuficientes economicamente.  O 

abandono material é abordado tanto na seara cível quanto na penal, permitindo 

que consensualmente, a prática seja entendida como o desamparo financeiro 

que o genitor causa ao filho civilmente incapaz, uma vez que a legislação 

nacional estabelece, desde o texto constitucional, que é dever da família - 

entenda-se esta como genitores, filhos e equivalentes -, juntamente com a 

comunidade e o Estado, proporcionar à criança e ao adolescente, dentro de 

suas possibilidades, acesso aos direitos fundamentais à sua constituição, 

colocando-os a salvo de toda negligência e vulnerabilidade, seja econômica, 

social, moral ou política. A despeito disto, não é incomum que o Poder Estatal 

privilegie a necessidade material do cidadão, visto que a ela é inerente a 

subsistência física-estrutural da pessoa, decorrendo também dela o 

desenvolvimento sadio e integral do indivíduo. Posto isso, a análise perpassa 

dois grandes delineamentos, os recortes de gênero e de classe, permitindo 

uma visão mais interseccional das relações familiares e os impactos causados 

à genitora e ao infante, desamparados financeiramente pelo genitor. Sendo 

assim, as autoras ampliam os questionamentos intrínsecos a essa discussão 

buscando, no mundo jurídico e sociológico, os resultados dessa ação violadora 

dos direitos de subsistência e assistência familiar de que a criança e o 

adolescente carecem. 

PALAVRAS-CHAVE: Abandono Material. Paternidade. Família. 

Hipossuficiência Econômica.  

INTRODUÇÃO 

Historicamente, a figura da criança e do adolescente enfrentou 

constantes mudanças de paradigmas sociais e culturais, que influenciaram 

diretamente na sociabilidade desse grupo com a família e a comunidade, 

culminando, no final do século XX, especialmente no Brasil, em um conjunto de 

                                                           
*Acadêmica do 3° ano do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

bolsista do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. 
**Acadêmica do 3° ano do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

bolsista do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. 
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dispositivos legislativos que, pela primeira vez, retirava esses indivíduos da 

posição de objetos de direito instrumentalizados para fins distintos, para 

sujeitos de direitos propriamente ditos.  

Todavia, essa nova perspectiva requeria um conjunto de direitos e ações 

do Estado que, efetivamente, abrisse caminho para que essas crianças e 

adolescentes ocupassem um novo lugar sob o manto protetor do mundo 

jurídico. O texto constitucional previu a primeira disposição, prelecionando o 

dever de agir do Estado, da família e da sociedade na proteção dos interesses 

primordiais da criança, do adolescente e o do jovem, através da dicção do 

caput artigo 227. 

Posteriormente foi consagrada a legislação infanto-juvenil mediante a 

promulgação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 

8.069/1990) que assegura, entre outras coisas, a necessidade da prestação de 

assistência material moral e educacional pelo guardião, geralmente 

representado na figura do genitor e da genitora, em relação a criança ou 

adolescente.  

Consequentemente, àquele a quem o direito atribui essa incumbência 

não cabe a sua omissão, sob pena de responsabilização civil e criminal. 

Inclusive, não é de hoje que o Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940) traz 

em sua redação do Capítulo III o delito de Abandono Material (art. 244), 

figurando como um dos principais crimes contra a assistência familiar, 

consumando-se a partir do momento em que se deixa de prover a subsistência, 

sem justa causa, de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, sendo 

que o tipo penal abarca outros sujeitos passivos, como o cônjuge ou o 

ascendente inválido. 

De acordo com o Código Civil vigente (Lei n° 10.406/2002), prevalece a 

isonomia entre os responsáveis legais do infante. A primazia da igualdade 

estabelecida pelo legislador já se inicia na união conjugal, todavia, findando-se 

o vínculo da relação, quanto à guarda, a convivência e os alimentos prestados 

aos filhos, deve-se nivelar ambos os genitores em absoluta igualdade de 

condições, resguardando-se o melhor interesse da criança e do adolescente. 
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À luz disto, a breve discussão desse trabalho busca refletir sobre o 

abandono material da criança ou do adolescente causado pelo genitor, 

restando à genitora o encargo material, não obstante igualmente a 

responsabilidade moral e afetiva do infante, bem como, o impacto direto que 

esse abandono gera especificamente em núcleos familiares hipossuficientes, 

isto é, aqueles que padecem das vulnerabilidades econômicas.  

 

METODOLOGIA 

 

Para a construção da leitura proposta, ante o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

do tema suscitado, ainda que escassos os trabalhos científicos disponíveis, 

provavelmente devido à insurgência ínfima de autores do direito de família 

nessa área, o que gerou uma filtragem do material coletado e uma seleção das 

obras a serem analisadas. A construção do conteúdo permitiu uma exposição 

explicativa dos termos discutidos, assim como, os desdobramentos jurídicos 

que o contexto social levantado apresenta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A dificuldade de acesso aos alimentos devidos pela parte paterna é algo 

presente no cotidiano brasileiro. Fato este que gera impacto em todo 

desenvolvimento familiar da mãe solo, pois, a genitora precisa trabalhar mais, 

geralmente em empregos informais. Segundo dados do IBGE (2018), 56,9% 

das famílias chefiadas por mulheres com filhos vivem abaixo da linha da 

pobreza.  

 A feminilização da pobreza e suas consequências para a prole 

apresenta várias determinantes sendo a relações de forças no contexto social 

da masculinidade e suas contradições um dos fatores que condicionam a 

situação de vulnerabilidade (Pearce apud Novellino,2004). 

  Para Bordieu (2002) a ordem masculina é naturalizada como inevitável, 

possuindo, de tal forma, legitimação. Essa força é evidenciada na divisão social 

do trabalho e as atividades atribuídas aos sexos. As formas que os sexos são 
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representados de proporção assimétrica atribuem à mulher o lugar privado e ao 

homem o público.  

  Houve, então, uma construção simbólica em torno das representações 

do masculino e feminino, pressionando uma “definição diferencial dos usos 

legítimos do corpo” (BORDIEU, id), influenciando diretamente a vida das 

famílias monoparentais femininas. 

 Tais famílias monoparentais femininas enquadram-se em uma 

organização rígida e hierárquica em que a mulher e as crianças são cerceadas 

seja de forma moral, seja de forma de dependência econômica. As famílias 

hipossuficientes chefiadas por mulheres e a prole são, frequentemente, vítimas 

diretas dessa ordem patriarcal e conduzidas à pobreza (Pearce apud 

Novellino,2004). 

 Apesar da crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho, o 

paradigma da vida privada é bastante versado, sendo restrito às mulheres sem 

escolaridade os trabalhos mal remunerados. Tal situação é visualizada na 

última Síntese de Indicadores Sociais em que as ocupações femininas (5,8 

milhões de mulheres e 475 mil homens) eram de serviços domésticos (IBGE, 

2018). 

A convergência desses fatores gera o processo de dependência que, ao 

contrário do previsto legislação punitiva, o desconhecimento e a distância entre 

a aplicabilidade da norma em contextos hipossuficientes com escolaridade 

limitada alcançam para emancipação familiar. 

Feita esta análise, o abandono material paterno é trivializado nas 

circunstâncias sociais brasileiras, apesar de caracterizar um ilícito na esfera 

civil (artigo 186 do Código Civil), ensejando a perda do poder familiar (artigo 

1.638, incisos I a III do Código Civil) e figurar, também, no capítulo dos crimes 

contra assistência material (artigo 244 do Código Penal). 

 

PROCESSOS AVALIATIVOS 

 

A análise da problemática permitiu compreender mais profundamente a 

extensão do abandono paterno, em seu aspecto material, analisando suas 

proporções além dos impactos individuais do sujeito abandonado, como 
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também seus desdobramentos em conjunto na formação da instituição familiar 

e sua manutenção sem proventos básicos, que deveriam ser prestados pelo 

genitor em igualdade de condições com a genitora. A compreensão desse 

contexto social é acentuada pela discussão acerca da construção do papel da 

mulher ao longo dos séculos,que carrega consigo, ainda hoje, marcas intensas 

de determinações comportamentais e socialmente esperadas de sua figura e 

que incute a ela a instintividade da maternidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O abandono da criança e do adolescente por um de seus genitores 

repercute, necessariamente, nos âmbitos materiais, afetivos e emocionais do 

sujeito. A partir de um recorte de gênero, os números de levantamentos oficiais 

mostram o elevado percentual de mulheres que gerem a vida dos filhos sem a 

presença do pai. 

Essa configuração social, alimentada pelas raízes profundas de uma 

cultura patriarcal, tende a normalizar, através de discursos, a obrigação moral e 

legal que o pai detém em relação ao filho, perpetuando, assim, o abandono 

familiar pelo genitor que entrega as incumbências paternas para a figura da 

genitora. 

A sobrecarga das responsabilidades abraçadas pela genitora tende a 

levar a mulher, na sua representação de mãe solo, às margens dos espaços de 

convivência social e empurrá-la aos locais de informalização do trabalho, 

educação e saúde, repreendendo qualquer possibilidade de estabilidade 

socioeconômica da família, seja por meio das atividades laborais exercidas 

pela mãe ou por expectativas de ascensão dos filhos, mantendo essas 

constituições familiares no limiar da pobreza. 

Diante desse cenário, necessária se fez enfatizar as consequências que 

o abandono material gera, não apenas na constituição do sujeito abandonado, 

isto é, o(s) filho(s), mas também, toda a composição familiar que é 

desamparada repentinamente e, daquele momento em diante, precisa lidar 

com o ônus da criação e desenvolvimento solitário da prole. 
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Dessa forma, restou evidenciado que o abandono material paterno em 

ambientes familiares pobres, em sua acepção jurídica do termo, acarreta um 

afunilamento ainda maior das necessidades demandadas pelo infante, uma vez 

que, na realidade restará à figura materna os dispêndios materiais da sua 

criação, de modo que o pai se exime quase que integralmente, quando não 

exclusivamente, da contribuição e participação ativa na relação genitor-filho. 
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FAMÍLIA ACOLHEDORA: INSTRUMENTO ALTERNATIVO PARA 

PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI   

Stephanie da Costa Vidal de Figueiredo* 

Carolina Freitas Silva** 

Resumo 

A presente pesquisa possui como objetivo contribuir para a reflexão da 
utilização do instituto de Serviço de Acolhimento Familiar com viés de abarcar 
os adolescentes que se encontram em conflito com a lei e que 
concomitantemente, estejam inseridos num contexto de vulnerabilidade social e 
familiar, necessitando da referida medida de proteção. Dessa forma, o instituto 
também pode nos ser apresentado como um instrumento auxiliador na 
diminuição de vulnerabilidades em que os adolescentes estão inseridos, uma 
vez que o papel da família acolhedora é representar a continuidade da 
convivência familiar, sendo então, uma alternativa para o acolhimento 
institucional e aplicada simultaneamente à medidas socioeducativas em meio 
aberto ou semiaberto, visando sempre o apoio e orientação do adolescentes. 
Ressalta-se que não objetivou o esgotamento do assunto, tendo em vista que 
se trata de tema incipiente e que precisa de maior investimento governamental. 
Buscou-se assim, a criação de um texto de apoio à aplicação e extensão do 
projeto. 
 
Palavra-chave: Acolhimento familiar; adolescentes; vulnerabilidade; 

 

Introdução 

Na presente pesquisa, buscamos expor e entender o papel de grande 

relevância que Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora exerce e 

também pode vir a exercer se aplicada para adolescentes que estão em 

conflito com a Lei e que se encontram inseridos num contexto amplo de 

vulnerabilidades.  

Os adolescentes podem vivenciar diversas formas de vulnerabilidade. 

Entretanto, a vulnerabilidade mais significativa diz respeito a estrutura familiar. 
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Assim, tem-se que muito adolescentes não possuem uma família estruturada, 

até mesmo podem não apresentar a convivência com um dos pais ou até 

mesmo de ambos pais. Acrescentamos ainda, que algumas influências 

paternas ou maternas também podem ser negativas, e isto, claramente exerce 

influências negativas na vida desse jovem e consequentemente em seu 

desenvolvimento, criando lacunas significativas.  

Há que se ter claro que o Serviço de Acolhimento Familiar nos é 

apresentado comumente como uma alternativa e até mesmo uma estratégia 

para a não institucionalização de crianças e adolescentes que precisam ser 

afastados de seu núcleo familiar e que poderiam ser inseridas em abrigos ou 

lares temporários, podendo ainda, ser uma solução para dirimir as 

vulnerabilidades existentes, principalmente a vulnerabilidade familiar. Dessa 

forma, o Acolhimento Familiar fora instituído porque possui o condão de 

promover acolhida e possibilita uma forma de convivência familiar propriamente 

dita, sem que seja necessário inserir a criança ou o adolescente em um 

estabelecimento governamental.  

Acontece que, os benefícios do Serviço de Acolhimento conseguem 

atingir níveis diferentes de proteção, podendo ser também uma alternativa para 

o auxílio de adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade e 

que, por conseguinte, acabaram transgredindo socialmente.  

Entretanto, o instituto está cercado de problemas, haja vista que não são 

muitas as famílias que se cadastram no programa e que se habilitam a receber 

em seus lares adolescentes. A maior procura está concentrada em crianças, o 

que por sí só também pode acabar contribuindo com a diminuição das 

estatísticas de crianças iniciando suas vidas com a influência da criminalidade.  

Neste diapasão, defende-se que o instituto também precisa ser aplicado 

de forma mais ampla para conseguir englobar adolescentes, que estejam ou 

não em conflito com a lei. Priorizando o entendimento de que este pode ser um 

instrumento auxiliador na diminuição das vulnerabilidades refletindo 

diretamente na diminuição do número de atos infracionais que seriam 

praticados e, referida afirmativa se consubstancia no fato de que a família 

acolhedora representa a continuidade da convivência familiar e de um 
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ambiente sadio para o adolescente, exercendo influência positiva e acesso à 

direitos que são fundamentais. 

Importante ainda destacar que, a família acolhedora não assumirá um 

papel de pai e mãe daquela criança ou adolescente, mas atuará como um 

agente parceiro do sistema de proteção, buscando sempre a diminuição das 

desigualdades e das dificuldades que são apresentadas para os nossos jovens. 

Dessa forma, objetiva-se com a presente pesquisa além da exposição 

da importância do instituto com viés que não é normalmente disseminado e 

empregado nas cidades brasileiras, a apresentação e o reconhecimento do 

ambiente vulnerável e com grande influência da criminalidade em que grande 

parcela dos adolescentes que acabam vindo a estar em conflito com a Lei 

estão inseridos.  

Assim, defende-se que a ampliação do Serviço de Acolhimento, e a 

menor burocracia na exigência de requisitos poderia ser eficaz e abrangeria 

mais famílias que poderiam contribuir positivamente com a vida de nossas 

crianças e adolescentes. 

 

Metodologia 

 Por se tratar de pesquisa exploratória, utilizou-se o método teórico-

bibliográfico acerca da apresentação das vulnerabilidades que se encontram os 

adolescentes que estão em conflito com a lei e também acerca das 

características do referido instituto de Acolhimento Familiar. Buscou-se 

também, a exposição dos direitos que são fundamentais à todas as crianças e 

adolescentes, sendo estas, os sujeitos da pesquisa.  

 

Desenvolvimento e Processos Avaliativos 

Por se tratar de um tema incipiente e com poucos estudos que abarcam 

e apresentam os benefícios e até mesmo as dificuldade envolvendo o Serviço 

de Acolhimento Familiar para adolescentes que já estão inseridos num 

contexto de criminalidade. Faz-se necessário entender como o programa é 

estruturado, e como as famílias são cadastradas para efetuarem essa política 

pública.  
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Primeiramente, o Serviço de acolhimento Familiar é gerido pela 

Secretaria de Assistência Social Através da Equipe do Serviço composta por 

psicólogos e assistentes sociais que juntos tem o escopo de prestar 

esclarecimentos aos interessados, avaliar as famílias propensas ao 

acolhimento, capacita-las, acompanha-las durante o período de acolhimento, 

tanto a família de origem quando a família acolhedora, e por fim prestar 

esclarecimentos e pareceres a vara da infância em conformidade com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Há ainda, a determinação de critérios básicos para que as famílias 

sejam cadastradas, incluindo-se assim, as especificações acerca da moradia a 

qual exigem um número específico de banheiros, de camas específicas e 

também de quartos individuais disponíveis. 

Importante destacar que se incumbe à Família Acolhedora a 

responsabilidade sobre as atividades rotineiras dos acolhidos, como por 

exemplo escola e cuidados básicos com a saúde; assim como preservar o 

vínculo social por meio da  convivência entre irmãos e por fim, e não menos 

importante, sempre comunicar à equipe de serviço todas as situações de 

enfrentamento e as dificuldades que são observadas durante o período de 

acolhimento, para que seja encontrado soluções individuais e específicas para 

cada acolhido.   

 Nesse contexto, e após a apresentação do funcionamento do sistema e 

serviço de acolhimento, é necessário adentrarmos nas questões envolvendo o 

cometimento dos atos infracionais. Assim, neste desiderato, pesquisadores 

como Carmem Silveira de Oliveira (2001), estudam o por quê da criminalidade 

juvenil, quando estes estão em situações gritantes de vulnerabilidades, 

resultando no entendimento de que a prática de atos infracionais pode ser um 

reflexo e até mesmo uma resposta para a sociedade que gera a exclusão 

destes adolescentes. Insta salientar que a referida resposta para a sociedade é 

necessária frente à indiferença em que são submetidos diariamente, sendo 

ainda, uma forma de saírem do anonimato.  

Não podemos afirmar com clareza, o que leva à prática de atos 

infracionais. Entretanto, faz-se mister afirmar que a desigualdade, a 
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vulnerabilidade social e familiar pode substanciar estes fatos e a Família 

Acolhedora, como uma Política Pública de proteção dos adolescentes e 

crianças, pode ser uma resposta direta ao fator do problema da influência 

criminal, transmitindo aos adolescentes dignidade e respeito. Ademais, ainda 

podemos acrescentar que é uma medida pública com baixo investimento 

monetário, haja vista que a manutenção de instituições de acolhimento e até 

mesmo de cada de internação de adolescente é mais dispendiosa.  

Assim, quando buscamos alternativas para solucionar os problemas 

envolvendo adolescentes que estão vulneráveis, necessitando de medida 

protetiva de acolhimento familiar e que consequentemente cometeram atos 

infracionais, a resposta nunca será simples, mas, elas existem e devem ser 

ampliadas com a ajuda da população, através da disseminação de 

conhecimento, pois, o instituto de Acolhimento Familiar não é conhecido pela 

sociedade.  

  Destaca-se que é preciso repensar a forma em que os serviços serão 

disponibilizados, haja vista que um dos problemas recorrentes no Instituto é 

que os requisitos para efetuar cadastro junto à Família Acolhedora, são tão 

dispendiosos que acabam afastando pessoas que realmente poderiam ajudar 

crianças e jovens a seguir um caminho seguro, com afeto e regras dentro de 

um novo ambiente familiar. 

 

Considerações Finais  

Percebe-se que o Instituto de Acolhimento Familiar também pode ser 

utilizado como uma solução para auxiliar adolescentes que se encontram 

praticando atos infracionais. Após a apresentação e entendimento acerca dos 

motivos que levam os adolescentes a estarem em conflito com a lei, suas 

necessidades básicas de vida e as necessidades de suas famílias, podemos 

entender que o instituto aqui apresentado, pode também ser utilizado em 

conformidade com a medida socioeducativa para otimizar os resultados.  

O adolescente, por estar em constante desenvolvimento, necessita de 

um ambiente familiar sadio para a construção de seus entendimentos e 

principalmente, para entender o ilícito de seus atos. Assim, a colocação em 
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Família Acolhedora, pode ser uma experiência engrandecedora para o 

adolescente, que aprenderá a ter limites, regras, deves e também estará a par 

de seus direitos.  

Fator importante para a construção do entendimento e aprendizagem do 

adolescente é o afeto, e isto, claramente pode ser encontrado dentro dos lares 

das famílias acolhedoras. Inclusive, acolher significa oferecer refúgio, proteção 

ou conforto físico e isso, por si só, consegue mudar a realidade triste que 

muitos dos jovens brasileiros vivenciaram. 

Neste diapasão, o objetivo da Família Acolhedora nunca será a adoção 

da criança ou do adolescente acolhido, tendo sempre um caráter temporário e 

provisório, para que haja ainda o reestabelecimento do acolhido com sua 

família de origem, se o retorno foi viável e possível. 

Assim, a presente pesquisa não possui o condão de esgotar o assunto. 

Apenas, pretende-se trazer a discussão acerca de como a burocracia e a falta 

de difusão de informação, pode estar atrapalhando o acesso de famílias que 

queiram e que conseguem oferecer apoio aos adolescentes e, como o Serviço 

de Acolhimento pode ser eficaz na vida dos adolescentes que estão ou já 

estiveram em conflito com a Lei.  
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LEI Nº 13.431/2017 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OS DIREITOS E 
GARANTIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU 

TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA.  

 
LAW Nº. 13.431 / 2017 - GENERAL PROVISIONS AND CHILD RIGHTS AND 

GUARANTEES VICTIMS OR WITNESS OF VIOLENCE. 
 

Denise Santos de Carvalho 

Resumo 
 
O escopo deste trabalho é analisar as disposições gerais, bem como os direitos 
e garantias da criança e do adolescente vitima ou testemunha de violência, 
disposto na lei 13.431/2017. A lei é um avanço no sentido de não visualizar 
mais a criança e o adolescente como um sujeito que produz provas contra o 
agressor, e sim um sujeito de direitos que deve ser absolutamente protegido. 
Ademais, anteriormente a promulgação da lei, tanto o Bullyng quanto a 
Alienação Parental não estavam expressas como uma forma de violência. Não 
obstante, existem 04 (quatro) tipos de violência elencado a Lei, quais sejam a 
violência física, violência psicológica, violência sexual e a violência institucional.   
 
 Palavras-chave: Criança e Adolescente. Direitos. Garantias. Violência. 
 
 
Summary 

The scope of this paper is to analyze the general provisions, as well as the 
rights and guarantees of the child and adolescent victim or witness of violence, 
provided for in law 13.431 / 2017. The law is an advance in the sense of no 
longer viewing children and adolescents as subjects who produce evidence 
against the aggressor, but rather as a subject of rights that must be absolutely 
protected. Moreover, prior to the enactment of the law, both Bullyng and 
Parental Alienation were not expressed as a form of violence. Nevertheless, 
there are 04 (four) types of violence listed in the Law, namely physical violence, 
psychological violence, sexual violence and institutional violence. 

 
Keywords: Child and teenager. Rights. Guarantees. Violence. 
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Introdução 

 Antes de adentrar na análise da Lei 13.431/2017, é importante 

salientar sobre o panorama histórico da proteção da criança e do adolescente.  

A proteção da criança e do adolescente nem sempre foi amparada pela 

legislação. No século XIII, a lei não previa que era um dever da família 

assegurar os direitos da criança, mas a ideia era fazer com que os filhos 

fossem de alguma forma responsáveis por auxiliar os pais no sustento da 

família. Após este período, em 1789, adveio a Declaração de Direito do 

Homem, no qual, passou a se reconhecer o dever da família na proteção dos 

menores de 21 anos.  

Posteriormente, em 1959, foi promulgada na assembleia geral da ONU 

a Declaração dos Direitos da Criança, assegurando dentro do sistema jurídico 

e maneira formal a proteção da criança.  

Por fim, houve a convenção americana de direitos humanos, ao qual foi 

realizado o Pacto São José da Costa Rica, até chegar no mais importante 

marco, em 1989, que houve a Convenção dos Direitos da Criança, ao qual 

foram asseguradas as doutrinas da proteção integral e do superior interesse da 

criança, também expresso na Constituição Federal de 1988.  

E com o avanço legal, bem como a importância de assegurar cada vez 

mais os direitos da Criança e do Adolescente, a Lei 13.431/2017, que entrou 

em vigor em abril de 2018 estabelecendo garantias e direitos para a criança e 

do adolescente vitima ou testemunha de violência. 

 

Das disposições gerais  

 Conforme já mencionado acima, a criança e o adolescente são 

sujeitos detentores de direitos, contudo, a sociedade por muitas vezes, 

visualiza essa criança como alguém que não percebe ou compreende o que 

acontece ao seu redor, por não ter um discernimento, podendo ser conduzida 

da forma que seu responsável ou outros adultos acharem mais fatorais, sendo 

que este responsável ou adulto não compreende que certos fatos vivenciados 

por esta criança, marcará sua vida. Portanto, é de extrema importância ser 

atentado a forma que a criança deve ser protegida.  
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A lei 13.431/2017 reforça alguns dispositivos já expressas na 

Constituição Federal, contudo, também traz algumas inovações para os direitos 

da criança e do adolescente, condutas que já eram de certa forma realizada, 

mas agora, estão expressas em lei.  

As inovações que merecem destaque são as classificações dos tipos 

de violência que podem ser praticados contra a criança e o adolescente, que 

são subdivididas em 04 (quatro) previstas no artigo 4º, inciso I, II e III da lei 

13.431/2017. São estas violências:  

1) Violência Física: classificada como a ofensa a integridade corporal 

ou a saúde física, ou qualquer ato que pratique ou que resulte violência contra 

a vítima. Ou seja, sempre que qualquer pessoa praticar um ato contra uma 

criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, podendo ser, desde 

uma agressão simples (exemplo: uma palmada) ou mais grave, já estará 

caracterizada a violência de natureza física perante a lei.  

2) Violência Psicológica: previsto no art. 4º, inciso II, alínea a): 

“qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à 

criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, 

indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa 

comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; ”. Tanto o bullyng 

(forma de violência de natureza psicológica) quanto a alienação parental 

(depreciar a figura de um dos genitores, com o intuito de desfazer o vínculo 

entre pai e filho para alguma finalidade) são formar de violência agora 

expressas em lei.  

3) Violência Sexual: é o ato de praticar ou fazer com que a criança 

pratique ou ainda, fazer com que a criança presencie qualquer ato de natureza 

sexual ou pornográfico. Isso já era um ato de violência evidente, mas agora a 

lei vem prevendo expressamente este tipo de violação.  

4) Violência Institucional: é a violência praticada pela a instituição 

que deveria proteger a criança e o adolescente. Exemplo: esta violência pode 

ocorrer por um agente de saúde hospitais, unidades básicas de saúde, ou pelo 

professor, diretores e etc, no ambiente escolar, em audiências pelo próprio juiz, 
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promotor, advogados. Ou seja, por qualquer ente que obteve acesso ao relato 

da criança e adolescente.  

 

Portanto, a Lei passa a classificar quais são as formas de violência que 

podem ser praticadas contra a criança e o adolescente, como uma forma de 

proteção para que a vítima que sofreu tal violência, tenha uma garantia legal 

expressa. 

  

Da realização da Escuta conforme estabelecido em Lei  

Além de expressas as violências que a criança e o adolescente podem 

vir a sofrer, a lei cria mecanismos para estabelecer quais serão as formas que 

esta criança e adolescente deve ser ouvido, que são através da Escuta 

Especializada e o Depoimento Especial.  

Ambos os métodos, passam a ser obrigatórios após a lei entrar em 

vigor, ou seja, a criança agora deverá ser escutada de uma forma especial, 

tendo em vista que quando a oitiva é feite de tradicional, é muito comum que 

ocorra a violência institucional. Dependendo da forma que pergunta é 

formulada, configura-se a agressão.  

Além da escuta, a lei menciona a revelação espontânea. Ou seja, 

quando a criança ou o adolescente sem ser indagada ou questionada, decide 

revelar para algum agente em suas funções que sofreu algum tipo de violência 

ou ainda, foi testemunha de uma violência. Exemplos corriqueiros são quando 

o menor vai a uma consulta médica e releva ao agente que sofrerá ou 

testemunhou uma violência. Também ocorre em muitos casos na escola que o 

menor frequenta.  

Considerando essa revelação espontânea, a lei determina que toda a 

rede protetiva tem que estabelecer um protocolo de atendimento, que deve ser 

realizado de maneira padrão, para que o agente que ouviu tal relato, saiba 

como agir e para onde encaminhar o caso, para que não haja de nenhuma 

forma a revitimização daquela criança.  

Não obstante, sempre que possível, a criança será ouvida uma única 

vez, sendo, e ainda, para que haja a escuta ou depoimento especial, estas 
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devem ocorrer, em local acolhedor e com privacidade bem como de forma 

sigilosa. 

 

Dos direitos e garantias 

Os direitos e garantias expressos na Lei 13.431/2017, estão previstos 

nos artigos nos artigos 5º e 6º.  

Dentre todos os direitos e garantias, houve outra importante inovação 

trazida pela Lei, que é a possibilidade de aplicação das medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha – 11.340/2006.  

Ou seja, o artigo 6º da Lei 13.431/2017 dispõe que a aplicação das 

medidas protetivas prevista na lei maria da penha também para crianças e 

adolescente, independentemente do sexo do menor em tela.  

Tais medidas estão previstas no artigo 24 da Lei 11.340/2006 - Maria 

da Penha. Segue texto legal:  

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 
conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o 
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, 
entre outras:  
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor 
à ofendida;  
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos 
de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo 
expressa autorização judicial;  
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 
agressor;  
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 
por perdas e danos materiais decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a ofendida.  
Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente 
para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo. 

 
Por fim, conforme dito anteriormente, a escuta especializada e o 

depoimento especial devem ocorrer de forma sigilosa, sendo que tal violação 

qualifica como tipo penal que está previsto no artigo 24 da Lei 13.431/2017. 

Segue dispositivo legal:  

Art. 24. Violar sigilo processual, permitindo que depoimento de 
criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao 
processo, sem autorização judicial e sem o consentimento do 
depoente ou de seu representante legal.  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  
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Ou seja, o depoimento especial é feito sob sigilo, e quem revelar o 

conteúdo deste depoimento irá responder pela prática desse delito.  

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que tenha acesso ao 

depoimento especial e releva-lo quando não houver autorização judicial. O 

sujeito passivo é a criança ou o adolescente, bem como o Estado.  

É um crime formal, ou seja, basta a revelação que o crime já estará 

consumado, mesmo que não trouxe qualquer prejuízo a vítima, sendo que será 

investigado através de uma Ação Penal Pública. 

 

Considerações  

Através do presente trabalho, pode-se inferir que Lei 13.431/2017 foi 

promulgada com o intuito de garantir os direitos da criança e do adolescente, 

vítima ou testemunha de violência, protegendo o menor que sofre violência 

física, psicológica, sexual e institucional.  

Ademais, a lei cria mecanismos para que a criança e adolescente, 

vítima de violência seja ouvida de forma especial, para que se evite a 

revitimização, ao qual seja, um local apropriado, acolhedor, com profissionais 

especializados, com o intuito de garantir os direitos constantes no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

E por fim, a responsabilidade civil que esta aderente ao profissional 

que recebe o relato do menor e que somente poderá repassado com 

autorização judicial e para os órgãos competentes. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: AS CONSEQUÊNCIAS VIVIDAS PELOS 

FILHOS DAS MULHERES AGREDIDAS 

Thais Estela Guilherme de Paula* 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a forma como o machismo se 
estruturou na sociedade, por meio de pequenas atitudes que foram sendo 
internalizadas de geração em geração, com o enfoque no comportamento 
masculino agressivo e de dominação, o qual, por muitas vezes, acaba gerando 
a violência doméstica, ao se entender que a mulher cumpre seu papel social 
sendo subordinada ao parceiro. Contudo, o principal foco desse trabalho é 
observar os resultados desse comportamento agressivo do companheiro na 
vida dos filhos da mulher que foi agredida, em vias de provar que, na verdade, 
a agredida não é a única vítima dessa situação. Por fim, o trabalho busca na 
legislação formas de conter a perpetuação dessa violência, que parece seguir 
um ciclo interminável. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Transtornos mentais. Filhos.  

INTRODUÇÃO: 

A Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi um 

grande avanço no tocante ao combate da violência doméstica dentro da 

legislação brasileira. Esta tem sido muito eficaz, pois por meio de medida 

protetiva, é possível afastar o agressor da vítima e dos filhos dela, além disso, 

também é previsto o tratamento psicológico de ambos. 

Nesta pesquisa, serão analisados os efeitos de um ambiente agressivo 

na vida das crianças, assim como no seu comportamento e na sua 

aprendizagem, trazendo à tona a transgeracionalidade da violência. Este termo 

explicita a ideia de que a agressão que a mulher sofre pelo seu companheiro 

atravessa as barreiras do relacionamento à dois e atinge, diretamente, as 

crianças que estão imersas nessa situação. Por fim, serão apresentadas 

algumas normas que ajudam no combate aos efeitos colaterais vivenciados 

pelas vítimas de toda a conjuntura apresentada. 

                                                           
* Thais Estela Guilherme de Paula. Acadêmica de Direito pela Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). E-mail para contato: thagdepaula@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO  

Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos 

uma coisa com frequência, ela se torna normal (ADICHIE, 2014), e dessa 

forma o machismo foi se estruturando na sociedade, ao observar-se que a 

maioria dos cargos de poder, prestígio e chefia são ocupados pelos homens, 

por exemplo, ou ao assumir que a figura masculina é a provedora da casa, no 

momento em que o garçom decide entregar a conta para o homem da mesa. 

Desde cedo, as meninas são ensinadas a sentirem vergonha pela 

condição feminina, ou seja, elas são criadas sentindo culpa por simplesmente 

existirem. Além disso, aprendem que os meninos são criaturas selvagens, sem 

autocontrole e isso passa a ser considerado aceitável. Então, eles são 

ensinados a dominar e as garotas a obedecer, ou seja, a mulher ser 

subordinada ao homem acaba se tornando parte da nossa cultura, mesmo isso 

sendo algo absurdo. 

Nesse ponto, pode-se começar a analisar o quanto a violência contra a 

mulher está relacionada à essa condição que foi construída durante gerações e 

naturalizada na sociedade, até porque diversas vezes elas são questionadas 

quanto às suas atitudes, mesmo sendo vítimas, isso traz à tona o sentimento 

de culpa estabelecido desde a infância. 

Em busca de um mundo mais equânime, é necessário que se busque a 

desconstrução, em vias de modificar esses comportamentos que foram 

internalizados e, também, modifique-se a forma como as meninas e meninos 

são educados, priorizando o entendimento de que ambos são pessoas dignas 

e que merecem respeito.  

Contudo, para lidar com situações violentas que já ocorreram, o melhor 

instrumento ainda é recorrer à justiça, pois apenas dessa forma a mulher pode 

encerrar o ciclo da violência e buscar ajuda, como as intervenções oferecidas 

pelo sistema, por exemplo, o grupo de empoderamento feminino ou acesso à 

rede de saúde para que essa seja tratada de forma adequada, física e 

psicologicamente. Obviamente, é preciso que essa instituição seja de 
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qualidade, para que o atendimento seja efetivo e assim, possa gerar melhora. 

Do contrário, ele poderia traumatizar ainda mais a mulher. 

Um dos principais avanços da legislação brasileira foi a criação da Lei 

Maria da Penha, a qual estabelece que todo caso de violência doméstica e 

intrafamiliar é crime. Entretanto, o foco desse trabalho é analisar a proteção 

aos filhos da vítima, e é possível observar que a Lei 11.340/2006 não deixou de 

apreciá-los, ao explicitar que as medidas protetivas de urgência podem 

abranger familiares e testemunhas dos fatos ocorridos. 

Além disso, também é possível pedir o adiantamento da concessão de 

alimentos, a restrição ou até a suspensão das visitas a filhos menores, mesmos 

que esses não tenham sido alvos diretos das agressões, e atendimento por 

uma equipe multidisciplinar. Isso é extremamente importante, pois, como será 

demonstrado a seguir, os filhos das vítimas acabam por se tornarem vítimas 

também, já que cresceram em um ambiente extremamente problemático, 

repercutindo em seu comportamento. 

Segundo estudos, as consequências na saúde das crianças apresentam 

associação com sintomas de trauma, quadros depressivos e de ansiedade, 

comportamentos agressivos, transtorno de conduta e baixo desempenho 

escolar. Também conclui-se que a mulher ter sido violentada por um parceiro 

íntimo em escala grave é uma consequência direta no comportamento de seus 

filhos, independentemente de sua condição de saúde mental, da sua 

escolaridade e do apoio social (DURAND et al, 2010). 

Outra pesquisa, essa feita em âmbito internacional, por Levendosky & 

Graham-Bermann (2001) diz que a violência doméstica afeta a capacidade de 

cuidado materno e tem efeitos negativos na saúde mental das crianças por 

meio de efeito traumático no funcionamento psicológico da mãe. Segundo os 

pesquisadores, a qualidade e a organização do ambiente familiar afeta de 

forma direta o emocional e o tipo de comportamento que os filhos têm (apud 

DURAND et al, 2010) 

 Além disso, é apontado que a violência acaba sendo internalizada pelas 

crianças como uma forma normal de interação entre as pessoas, o que 

aumenta a chance de elas levarem esse tipo de prática às suas próprias 
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relações. Por outro lado, as crianças podem acabar sofrendo sequelas físicas e 

psicológicas semelhantes à da própria vítima, como ansiedade, dores de 

cabeça, úlceras, sentimento de culpa, depressão e até dificuldades no 

processo de desenvolvimento infantil, tais como problemas na fala, dificuldades 

de aprendizagem e de concentração (Silva et al., 2007 apud SANTOS; MORÉ, 

2011). 

Ao assimilar tudo isso, visualiza-se a grande problemática, que é a 

perpetuação dessa violência. Acredita-se que a melhor forma de lidar com essa 

situação é garantir o acesso da mãe e do filho à um tratamento psicológico 

adequado, o qual é um direito fundamental, já que o artigo 6º da Constituição 

Federal assegura os direitos sociais, sendo um deles a saúde e, por 

conseguinte, a saúde mental se enquadra na legislação. 

Além dessa garantia constitucional, há também a Lei Federal nº 

10.216/2001, que afirma o direito que as pessoas que possuem transtornos 

mentais têm de buscarem ajuda e receberem o melhor tratamento possível 

para as suas necessidades, pois é dever do Estado prover esse atendimento 

por meio da Saúde Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A melhor forma de se lidar com as violências intrafamiliar e doméstica é 

por meio da lei, ou seja, para que o ciclo de agressões seja interrompido, é 

necessário que a vítima busque a justiça e assim, o agressor responda por 

todos os atos que praticou. Entretanto, para que isso se efetive, é preciso que 

as instituições ofereçam segurança para as mulheres, isso quer dizer, elas 

precisam se sentir respeitadas e acolhidas. 

Além disso, o maior trabalho que ainda se tem é quanto a educação que 

é passada para as crianças, pois, como foi visto na pesquisa, as pequenas 

atitudes levam as meninas e meninos à internalizarem comportamentos, sendo 

eles positivos ou negativos. Por isso, o respeito entre os gêneros deve ser 

ensinado, boicotando toda a forma de machismo. Para isso, é necessário que 

toda a sociedade passe pela desconstrução desses conceitos e busque cada 

vez mais a equidade entre homens e mulheres. 
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Contudo, o foco do trabalho é quanto os efeitos colaterais da violência 

para os filhos das vítimas. Como visto, eles também podem ser considerados 

vítimas, já que diversos estudos revelam a transgeracionalidade da agressão, 

ou seja, a transmissão da violência sofrida pela mãe para as suas crianças, 

repercutindo em transtornos psicológicos, traumas, dificuldades na 

aprendizagem e até mesmo a normalização da violência nas interações sociais, 

ou seja, pode ser que elas levem esse comportamento para suas próprias 

relações.  

Em conclusão, é importante salientar que toda essa conjuntura também 

é um caso de saúde pública e a legislação brasileira oferece apoio a todas as 

vítimas que se encontram nessas circunstâncias. Como já comentado, faz-se 

necessário explicitar a importância de efetivar a Lei Maria da Penha, o artigo 6º 

da Constituição Federal e a Lei número 10.216/2001, que abrange o tratamento 

dos transtornos mentais.  
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VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR: UMA ANÁLISE ACERCA 

DO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

André Luis Morelatto Neto* 

Gabriela Guimarães Sberse** 

 

Resumo. Este trabalho se propõe a analisar o direito fundamental à 
convivência familiar no contexto da ocorrência de violência sexual infantil 
e intrafamiliar, por meio de uma breve apresentação da trajetória 
percorrida pela criança desde a Antiguidade até a promulgação da 
Constituição Federal brasileira de 1988, quando a criança e o 
adolescente adquiriram definitivamente o status de sujeitos de direito, 
conquistando, dessa forma, a garantia de ser tutelados com prioridade 
absoluta pelos diversos agentes sociais, assegurado pela Doutrina de 
Proteção Integral. Diante disso, as práticas que feriam a dignidade da 
criança passaram a ser revistas pela sociedade e, a partir de então, os 
infantes tiveram as suas necessidades e particularidades 
compreendidas sob uma nova ótica, que considera os preceitos e 
diretrizes da nova Carta Magna, bem como, a promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 1990.  Unido a isso, o 
Sistema de Justiça Infantojuvenil passou a desempenhar um papel mais 
cuidadoso e exigente com relação a esses indivíduos. Pretende-se, 
ainda, demonstrar a conceituação aplicada à violência sexual infantil, 
especialmente no que tange ao contexto doméstico, tendo como 
enfoque a convivência familiar, direito fundamental assegurado pelo 
artigo 227 da CF, analisando, ainda , as consequências do afastamento 
do lar de um dos envolvidos na violência, com foco na criança vítima da 
violência, de modo que seja devidamente cumprido o princípio da 
proteção integral, outorgado pela Constituição Federal. 
 
Palavras-chave: Afastamento do lar - convivência familiar - violência 
infantil intrafamiliar. 

 

1. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

A forma como as crianças são vistas e explicadas atualmente é 

resultado de inúmeras transformações históricas ocorridas, desde a 

Antiguidade, até a Pós-Modernidade. A compreensão que existe nos dias de 
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hoje foi historicamente construída, sendo o conceito resultado de uma série de 

acontecimentos de diversos períodos históricos, perpassado até os dias atuais. 

Da Antiguidade até o início da Idade Média, práticas como o infanticídio, 

o abandono e o abuso sexual contra crianças, eram consideradas comuns, 

conforme leciona Marcílio (1998). No século V, a Igreja Católica apresentou os 

primeiros indícios que vislumbrava a proteção à criança, ao tratar esses atos 

cruéis como pecado e, diante disso, esses indivíduos passaram a ser tratados 

com mais respeito, acarretando significativa diminuição de práticas que antes 

eram realizadas sem nenhum pudor pelos adultos (OLIVEIRA, 2006). 

O período da Modernidade legitima ainda mais esses indivíduos como 

sujeitos em desenvolvimento, surgindo a necessidade de que os direitos até ali 

conquistados fossem assegurados. Assim, ao final do século XX, pode-se 

constatar o início da disseminação da ideia de proteção integral à criança e seu 

reconhecimento como sujeito de direito, em razão do advento da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), bem como, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990), considerado o maior marco de proteção 

aos direitos da criança, pois, baseia-se na concepção de que a criança é 

pessoa em processo de desenvolvimento peculiar e vista efetivamente como 

sujeito de direitos, devendo ser tratada com prioridade absoluta, 

independentemente da situação (AZAMBUJA, 2006). 

O presente trabalho pretende, ante o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, analisar, através da pesquisa bibliográfica e de uma 

construção explicativa do tema, que, embora a sociedade atual tenha passado 

pelas inúmeras transformações sociais mencionadas, bem como, por grande 

evolução em termos de legislação frente ao direito da criança, o número de 

casos que envolvem violência sexual contra os infantes é significativo, 

conforme consta do Boletim Epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde 

no ano de 2018 (BRASIL, 2018). 

Na tentativa de salvaguardar as crianças vítimas desse tipo de violência, 

o ECA prevê nos artigos 101 e 131 que, tratando-se de vítima abusada em seu 

seio familiar, deve haver o afastamento do agressor da moradia comum, de 

modo a garantir a proteção da criança. Contudo, na prática, tal determinação, 
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por muitas vezes, é violada, resultando no afastamento da criança do núcleo 

familiar, e não do agressor. Todavia, verifica-se que as duas formas de 

afastamento do núcleo familiar, a do agressor ou da criança, através da 

institucionalização - lesam o direito fundamental à convivência familiar 

assegurado pela CF em seu artigo 227, bem como, pelo artigo 4º do ECA. 

 

2. A VIOLÊNCIA SEXUAL E O AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), no Relatório Mundial 

Sobre Violência e Saúde definiu, pela Resolução WHA49.25, a violência como 

sendo um problema de saúde pública e crescente, concluindo que os afetados 

são especialmente as mulheres e as crianças. Nesse relatório, o abuso sexual 

constitui-se numa das formas de violência sexual. Na perspectiva de 

Sanderson (2005), a violência sexual contra crianças pode ser caracterizada 

como: 

O envolvimento de crianças e adolescentes dependentes em 
atividades sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um pouco 
mais velha ou maior, em que haja uma diferença de idade, de 
tamanho ou de poder, em que a criança é usada como objeto sexual 
para a gratificação das necessidades ou dos desejos, para a qual ela 
é incapaz de dar um consentimento consciente por causa do 
desequilíbrio no poder, ou de qualquer incapacidade mental ou física. 

Por sua vez, CHAUÍ (1985) apud ARAÚJO (2002), define violência não 

apenas como uma violação ou transgressão de normas, regras e leis, mas sob 

a seguinte ótica: 

Em primeiro lugar, como conversão de uma diferença e de uma 
assimetria numa relação hierárquica de desigualdade, com fins de 
dominação, de exploração e opressão. Em segundo lugar, como a 
ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como coisa. 
Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio de 
modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou 
anuladas, há violência. 

Os conceitos, quando observados na realidade de crianças, podem 

chocar-se na inteligência do artigo 130 do ECA, que prevê a possibilidade de 

afastamento do agressor quando observadas hipóteses de violação de direitos 

do público tutelado pelo ECA. Além disso, o parágrafo primeiro do referido 
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artigo prevê a fixação de alimentos a serem prestados pelo agressor afastado, 

após averiguação da necessidade. A medida, segundo Azambuja (2006): 

Trata-se de providência que vem ao encontro do princípio da doutrina 
da proteção integral da criança, uma vez que, historicamente, a vítima 
já com as marcas da violência, era sistematicamente 
institucionalizada, arcando com o prejuízo adicional de se ser privada 
do convívio com o restante do grupo familiar, permanecendo o 
agressor a usufruir do conforto do lar. 

Assim, a previsão de afastamento do agressor do lar comum reforça o 

preceito constitucional da prioridade absoluta dos infantes. Outrossim, ainda 

que se constate uma lesão ao direito à convivência familiar da criança, o 

afastamento do agressor mostra-se menos danoso do que a institucionalização 

da criança. 

3.  O DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS  

Como já fora explanado, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto 

da Criança e do Adolescente são marcos recentes na história do ordenamento 

jurídico brasileiro, ao conferir a tutela estatal em favor de crianças e aos 

adolescentes, de acordo com os avanços sociais e do entendimento acerca 

desse estágio da vida como peculiar e marcado por maior vulnerabilidade. 

Assim, nesse contexto, um dos assuntos que foram levados ao foco dos 

debates acerca da defesa dos direitos da infância e da juventude é o da 

convivência familiar (SIQUEIRA, 2012). Nesta senda, constata a autora que a 

institucionalização de crianças acarreta, normalmente, descontinuação da 

convivência familiar: 

Para que uma criança ou adolescente seja afastado da família de 
origem e ingresse em uma instituição de acolhimento, deve ser 
verificada a presença de fatores de risco em seu contexto de vida, 
como violência e abandono, bem como devem ser esgotadas outras 
medidas de proteção prioritárias, como sua colocação na família 
extensa, por exemplo. Assim, poder-se-á proteger a criança, sem que 
haja rompimento dos vínculos familiares e institucionalização, de 
modo a promover o direito à convivência familiar e comunitária. 

O Estado, como um dos agentes responsáveis pela efetivação da tutela 

dispensada às crianças e aos adolescentes, deve executar sua função adstrito 
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à busca pela garantia dos direitos positivados e direcionados a essa parcela da 

população, além de cobrar e fiscalizar a atuação da comunidade e das famílias. 

Na mesma ótica, o artigo 130 do ECA ao ditar a possibilidade de 

aplicação de uma medida de proteção a crianças expostas a “hipótese de 

maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável”, 

deve, necessariamente, observar o direito constitucional à convivência familiar, 

para que não ocorra uma espécie de revitimização da criança, haja vista a 

previsão de “afastamento do agressor da moradia comum”.  

É possível aduzir que, independente da forma como ocorreu o 

afastamento do núcleo familiar - se pela institucionalização da criança ou pelo 

afastamento do agressor -, esse deve ser instrumentalizado de forma a diminuir 

os danos causados à vítima. Expõe Chaves et al (2010): 

Do ponto de vista da criança e do adolescente institucionalizado, os 
efeitos gerados pela inexistência ou fragilidade dos vínculos familiares 
já estabelecidos, podem ser agravados pela permanência prolongada 
em ambiente institucional, em razão da carência de adultos 
cuidadores com quem venha a manter ligação estável e duradoura, 
do atendimento massificado e despersonalizado que costuma 
caracterizar as instituições asilares. Ou seja, os efeitos dessa 
experiência sobre a formação da identidade e o sentimento de 
segurança emocional podem deixar a criança e o adolescente ainda 
mais vulneráveis a doenças físicas e psíquicas graves e/ou crônicas, 
hospitalizações prolongadas, dificuldades de relacionamento nos 
grupos de convívio social, entre outros danos. 

O direito à convivência familiar, de forma contínua, deve ser tutelado de 

maneira efetiva e pragmática para evitar os danos acima listados às crianças 

submetidas ao afastamento do lar em decorrência do abuso sexual praticado 

contra elas (até mesmo diante da ocorrência de eventual suspeita de violência) 

. Somente assim, o Estado, que reconhece a importância de tal direito 

fundamental a essa população específica, poderá ter uma atuação em 

consonância com o ordenamento jurídico pátrio.  

 

4. PROCESSOS AVALIATIVOS 

Com base nos resultados obtidos através da presente pesquisa, 

observa-se que a medida cautelar de afastamento do agressor do domicílio 

comum, prevista no artigo 130 do ECA, bem como, a institucionalização de 
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crianças para fins de proteção contra as hipóteses de violação de direitos, 

ferem, sob determinada ótica, o direito fundamental à convivência familiar da 

criança envolvida, constante no artigo 227 da Constituição Federal. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, ao contrastar a inteligência do artigo 227 da Constituição Federal 

com a medida cautelar prevista no artigo 130 do estatuto infantojuvenil, 

entende-se que a medida viola, sob a ótica apresentada no trabalho, o direito à 

convivência familiar de crianças e adolescentes. Compreende-se, no entanto, 

que o ECA priorizou os direitos fundamentais à vida e à dignidade sexual, 

essenciais à população infantil, em detrimento do direito à convivência familiar, 

relativizando este último para proteger com mais rigor os dois primeiros.  

Além disso, embora se considere ultrajado o direito à convivência 

familiar, a previsão de afastamento do agressor atende mais adequadamente 

ao princípio do melhor interesse da criança do que a institucionalização do 

infante, medida danosa que o afasta de todas as suas referências familiares.  
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RESUMOS SIMPLES 

 

A BUSCA PELO CONVÍVIO FAMILIAR SAUDÁVEL ATRAVÉS DA LEI DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL  

Henrique Name Colado Mariano* 

João Pedro Médici de Lima** 

 

A alienação parental consiste como a realização de interferência negativa no 
desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. Esta pode ser 
articulada por qualquer adulto que tenha a guarda, autoridade ou vigilância 
sobre este. Esse comportamento pode manifestar-se de diversas formas, 
como: a ocultação ao genitor de informações pessoais importantes sobre os 
filhos; a desqualificação do exercício da paternidade ou maternidade da outra 
parte; a dificultação deste exercício através do afastamento do menor; a 
efetuação de falsa denúncia contra a outra parte; e a alteração sem justificativa 
prévia do local de residência e/ou domicílio. Desta forma, foi criada a Lei 
12.318/2010, com o objetivo delimitar o que é a alienação parental, e quais são 
as medidas passíveis de serem adotadas pelo magistrado em casos como 
este. Na ocorrência da instauração de processo, este tramitará pelas Varas de 
Família, com participação obrigatória do Ministério Público. Primeiramente, 
tenta-se identificar a existência ou não do cenário da alienação parental. A 
partir da entrevista com as partes, análise documental, do histórico do 
relacionamento do casal, do momento da separação, assim como avaliação da 
condição psicológica da criança diante dessa situação e exame acerca da 
personalidade de ambas as partes, pode ser obtido um laudo em relação à esta 
situação. Sendo assim, levando em consideração o art. 6º da Lei 12.318/10, a 
partir do momento que forem identificados atos reiterados característicos da 
alienação parental, o juiz poderá, cumulativamente ou não: ampliar o regime de 
convivência familiar em favor do genitor alienado; estipular multa ao alienador; 
determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; declarar a 
ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; determinar a fixação 
cautelar do domicílio da criança ou adolescente; declarar a suspensão da 
autoridade parental; determinar a alteração da guarda para guarda 
compartilhada ou sua inversão; estipular multa ao alienador; e inverter a 
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obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do 
genitor. 

 

Palavras-chave: Alienação parental; Convívio familiar; Lei 12.318/10. 
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A OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR PARA COM MENORES E 

CONVOCAÇÃO DE SEUS DEMAIS RESPONSÁVEIS 

João Pedro Médici de Lima* 

Henrique Name Colado Mariano** 

A obrigação alimentar pode ser conceituada como o dever de prover o 
necessário para a manutenção da vida. São as contribuições a partir das quais 
podem ser atendidas as necessidades vitais de quem não pode supri-las por si 
próprio, tendo em vista, essencialmente, a garantia da dignidade e preservação 
da pessoa humana. No âmbito do Direito de Família, com especial enfoque na 
prestação voltada a menores, tem-se que obrigação de amparar a 
sobrevivência do filho gerado é, primordialmente, de ambos os genitores, 
devendo cada qual concorrer na proporção da própria possibilidade. Contudo, o 
dever de prestar alimentos não se limita apenas aos pais, podendo também ser 
reclamado dos avós, na hipótese de que um ou ambos os genitores não 
tenham condições financeiras de arcar com os custos demandados pelo 
alimentado, conforme elencado no art. 1696 do Código Civil Brasileiro. Tem-se, 
portanto, que o chamamento dos avós para a obrigação alimentar é de caráter 
excepcional, e apenas é possível e justificável quando os genitores não forem 
capazes de prover o sustento da prole. Ainda assim, deve ser respeitada a 
capacidade financeira dos avós, de modo que atender à prestação de 
alimentos não afete sua própria mantença. Não obstante, a responsabilidade 
da obrigação alimentar, quando passada aos avós, é conjunta e concorrente, 
devendo ser diluída entre paternos e maternos. Distingue-se pois o caráter 
residual do dever alimentício avoengo, à medida que os familiares de grau mais 
distante só deverão figurar como alimentantes nas hipóteses de falta ou 
comprovada a impossibilidade do alimentante principal, especificamente no 
cenário em apreço, dos pais. Destarte, fica evidente que o instituto dos 
alimentos avoengos trata-se de uma obrigação que repousa nos princípios da 
solidariedade familiar e do dever de assistência mútua.  Logo, os valores de 
respeito e consideração recíprocos que identificam uma família como tal, 
também impõem a cada membro desta entidade a responsabilidade de 
amparo, ajuda e cuidado em relação uns aos outros, e, no que tange a 
menores, o direito à pensão avoenga representa uma garantia e extensão à 
proteção integral da dignidade de crianças e adolescentes.  

Palavras-chave: Alimentos avoengos; Direito de Família; Solidariedade 
familiar. 
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A PARENTALIDADE POSITIVA COMO RECURSO RESOLUTIVO PARA A 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

Leonardo Squillace Brescancin* 

Maria Isabela Cazão** 

 

A violência intrafamiliar reflete grande parte da população brasileira e repercute 

como um verdadeiro problema de saúde pública para a sociedade, devido a 

sua grande incidência. Nesse sentido, este tipo de violência não envolve 

apenas profissionais da saúde, mas de diversas áreas, incluindo-se a do direito 

de família quando se depara com a questão de necessidade de mobilização em 

favor da melhor solução para o problema. A violência utilizada para uma 

alternativa precipitada de educação, reflete a rigidez em que as crianças não 

são envolvidas em processos decisórios e impostas a um rol de regras com 

punições próprias para cada uma descumprida. Assim, questões comuns 

abordadas na área do direito como processo de divórcio, processo de guarda, 

adoção e pensão alimentícia, os quais podem envolver os filhos, acabam 

tornando-se procedimentos complexos para compreensão dos mesmos e 

refletem, desta forma, de maneira negativa ao judiciário. A partir deste 

fundamento, o presente trabalho levanta a parentalidade positiva como um 

procedimento a ser observado pelos pais para que o entendimento da criança 

ou adolescente acerca daquela situação seja realizado de forma adequada 

com reflexos de cooperação perante o procedimento. Nessa perspectiva, tem-

se como a parentalidade positiva a abordagem adotada pelos responsáveis a 

qual rejeita a punição e a permissividade e pressupõe a existência da 

autonomia da criança dentro da adequação de faixa etária, do contexto familiar, 

bem como os limites da sociedade. Desta forma, entende-se a relação com 

mais respeito, comunicação e valorização dos sentimentos, uma forma de 

respeito mutuo ao lidar com outro ser humano. Situações anteriormente vistas 

como pesadelos aos responsáveis, podem se tornar então um canal de 

comunicação através da firmeza, a generosidade e o carinho para a condução 

do problema. Desta forma, tem-se a redução do estresse e possível trauma 

causado por essas demandas e evita-se um futuro com adultos frustrados 

perante situações familiares de difíceis soluções. 

PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR; DEMANDAS DO 

JUDICIÁRIO; PARENTALIDADE POSITIVA. 
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ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS DA GUARDA COMPARTILHADA 

                                                                         Alice Lages Damielewski* 

Karin Aparecida Domingos Vieira** 

 

Dentre as modalidades de guarda previstas no ordenamento jurídico brasileiro, 

o artigo 1.583, § 1º do Código Civil brasileiro, através da redação dada pela Lei 

n. 11.698/08, conceitua a guarda compartilhada como sendo a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 

que não moram na mesma residência, relativos ao poder familiar dos filhos 

comuns. Desse modo, a guarda compartilhada ocorre quando os pais 

separados – ou responsáveis - passam a deter de forma conjunta a guarda 

jurídica de seus filhos. Esse regime de guarda propicia de maneira mais efetiva 

a corresponsabilidade parental tendo em vista que mantém uma relação estrita 

entre as partes, ocasionando maior participação tanto da mãe quanto do pai na 

formação e educação dos filhos, devendo ambos os genitores decidir, em 

conjunto, as questões relativas à criação daqueles, tais como saúde, lazer, 

educação, entre outras. Ademais, Maria Berenice Dias explana que o incentivo 

a uma maior participação conjunta dos pais na vida dos filhos leva à chamada 

pluralização das responsabilidades, que tenta afastar as possíveis e 

recorrentes negligências advindas com a guarda unilateral, bem como protege 

a conservação dos laços de afetividade entre os familiares, atenuando, assim, 

os efeitos negativos que a separação dos pais pode gerar nas crianças e 

adolescentes. No Brasil, há uma preferência legal nos últimos anos pela guarda 

compartilhada, a qual pode ser fixada por consenso entre os pais, conforme o 

artigo 1584, I do Código Civil, ou através de determinação judicial, caso em 

que, segundo a Lei n. 13.058/2014, o juiz pode estabelecer a responsabilização 

de ambos os genitores quando não houver acordo entre eles. Insta salientar 

que essa modalidade de guarda não deve ser imposta em todos os casos, já 

que nem sempre é a melhor opção para o núcleo familiar, devendo ser 

analisada a situação fática a fim de constatar o que melhor se adequa em cada 

caso, visando sempre o melhor interesse da criança. Portanto, para que a 

guarda compartilhada funcione no caso concreto é necessário que haja, pelo 

menos, uma relação harmônica entre os genitores e possibilidade de 

dialogarem entre si a fim de realizar da melhor maneira possível seus deveres 

e obrigações como pais.  
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Palavras-chave: Guarda compartilhada. Direito de família. Análise.   
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DA IMPORTÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA 

Marília Lourenço 

Os Alimentos são prestações continuadas que subsidiam as necessidades 

básicas dos indivíduos que não detém capacidade para provê-las por conta 

própria. No âmbito do direito de família, o legislador preocupou-se em como 

exigir dos genitores o mínimo necessário para a subsistência da prole, e uma 

das medidas adotadas é a recorrência aos alimentos avoengos, obrigação 

sucessiva, subsidiária e complementar em caso do não cumprimento da 

obrigação alimentar por parte de um dos genitores. O artigo 1698 do Código 

Civil prevê que a obrigação de prestar alimentos, a princípio, concorre entre os 

pais da criança, e diante da omissão de um destes, somado a impossibilidade 

do outro em prover satisfatoriamente as necessidades da prole, é possível a 

extensão do dever aos ascendentes. Ocorre que, este direito não é requisitado 

frequentemente pelas genitoras, as quais majoritariamente detém a guarda 

unilateral da criança e auferem renda insuficiente. Apesar da baixa procura, é 

de extrema importância que a opção de pleitear os alimentos aos avós seja 

ofertada as interessadas, pois após inúmeras tentativas frustradas de requerer 

a obrigação alimentar ao genitor, é comum que desistam de buscar o que é de 

direito da prole. Diante o exposto, e tendo em vista que através dos sistemas 

de procuras e buscas judiciais, facilmente comprova-se a ausência ou 

impossibilidade do genitor em cumprir as obrigações, é necessário expor e 

recorrer a tais vias alternativas. Nesta toada, de acordo com a doutrinadora 

Maria Berenice Dias, uma vez comprovado o reiterado inadimplemento, é 

autorizada a propositura de ação de alimentos contra os avós, entretanto, não 

se permite a execução para cobrança dos débitos alimentares, posto que seria 

impor o pagamento de dívida alheia a terceiros. Dessa forma, é necessário 

buscar o adimplemento ao direito da criança em todas as vias, vez que é um 

dever de mutua assistência entre os genitores que permanece mesmo após o 

rompimento da união. 

  

Palavras-chave: Alimentos Avoengos. Dever Mutuo. Obrigação Subsidiária. 
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DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA A CRIANÇA  

Ana Luiza Mendes Mendonça 

Dimas Augusto Terra Zanoni 

A violência doméstica ou intrafamiliar pode ser conceituada como a violência 

que ocorre dentro do grupo familiar, tendo como agentes acusadores pais, tios, 

irmãos, avós, padrastos, madrastas e qualquer ente que a pertença ao referido 

núcleo (DELANEZ, 2012, p. 12). Ela é comumente reconhecida em quatro 

modalidades: negligência, violência física, sexual e psicológica (BRANCO; 

TOMANIK, 2012, p. 403). Tais ações violentas são reflexo de um imaginário 

social construído histórica e coletivamente, que concebe a violência enquanto 

organizador das relações sociais e único meio de resolução de conflito, a 

despeito de acontecerem no âmbito familiar, aparentemente privativo e 

individual (BRANCO; TOMANIK, 2012, p. 403). Nesse sentido, Maria Minayo 

(2006) em sua pesquisa histórica sobre a violência no Brasil, concluiu que a 

violência está presente desde o período da colonização, caracterizando uma 

sociedade com desigualdades, seguida de ditadura militar e criminalidade. No 

caso de violência intrafamiliar contra criança, o adulto impõe sua superioridade 

contra o infante, muitas vezes por meio de coação, que passa a não possuir 

direito nem vontades, sendo caracterizada como um abuso de poder e privação 

de direitos que não há prazo específico e pode durar anos. A ocorrência da 

violência familiar contra criança se dá independente de classe social, 

acarretando em muitos danos à criança, inclusive no que se refere ao seu 

desenvolvimento (DELANEZ, 2012, p. 12). A violência doméstica possui uma 

amplitude abrangente, uma vez que todo ato ou omissão que seja capaz de 

causar dor e/ou dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima constitui violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, assim como há a transgressão do 

poder/dever de proteção do adulto (BRANCO; TOMANIK, 2012, p. 402-403). 

Notável a preocupação do legislador em proteger os menores dos mais 

variados tipos de situações de risco, incluindo-se aqui os decorrentes de 

violência familiar, em especial o rol de disposições da Lei 8.069/90 (ECA), 

intitulado como Medidas de Proteção. Conclui-se que crianças e adolescentes 

são sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento, e estão 

protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio, citando-se a Constituição Federal, 

em especial seu artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Palavras-chave: Caracterização. Criança. Grupo familiar. Violência Doméstica. 
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GUARDA COMPARTILHADA COMO MÉTODO ATENUANTE À ALIENAÇÃO 

PARENTAL  
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Alice Lages Damielewski** 

 

O regime de guarda compartilhada possibilita maior convivência entre pais que 
não estão mais em um relacionamento e seu filho, de modo a não manter 
meramente um regime de visitação, ao passo que ambos os genitores exercem 
o poder familiar, prezando pelo desenvolvimento saudável da criança ou 
adolescente. Nesse sentido, a guarda compartilhada pode ser uma grande 
aliada para inibir ou atenuar os efeitos da alienação parental. Para tanto, é 
necessário sempre fazer uma análise cautelosa para constatar se realmente 
aconteceu a alienação parental e quais foram os efeitos para o menor. Assim, 
se constatado que a alienação foi concretizada, uma das sanções cabíveis é 
suspender ou modificar o regime de guarda. Posteriormente, com a guarda 
compartilhada e consequente ampliação na convivência com o outro genitor, a 
criança ou adolescente pode comparar a situação anteriormente relatada pelo 
pai alienante, com a situação realmente vivenciada com o outro genitor, de 
modo a fortalecer os laços afetivos, se deparando com cuidados paternos 
iguais, o que diminui eventuais marcas da separação do casal e posterior 
alienação realizada. Ademais, se a guarda compartilhada for fixada logo após a 
separação pode prevenir a ocorrência de atos alienatórios no âmbito familiar, 
diminuindo a possibilidade de desenvolver uma imagem negativa do outro 
genitor. Resta salientar que este regime de convivência requer que os pais 
tenham o mínimo de convivência e responsabilidade para que juntos decidam 
acerca dos assuntos que cerceiam a vida da criança ou do adolescente. Desta 
feita, a aplicação da guarda compartilhada deve ser baseada no melhor 
interesse da criança, e se saudável ao seu pleno desenvolvimento, este regime 
amplia a convivência, afeto e igualdade entre ambos os pais, sendo assim um 
instrumento eficaz para prevenir e atenuar os efeitos da Alienação Parental. 
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