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RESUMO 

 

O presente artigo analisa a problemática do abandono de crianças, trazendo informações sobre 

os motivos que podem levar os pais a abandonarem seus próprios filhos e as penalidades 

previstas na lei para aqueles vierem a cometê-lo.  Por fim, faremos o estudo das medidas 

preventivas existentes no ordenamento jurídico brasileiro para o abandono e as alternativas 

para o cuidado destas crianças que venham a ser abandonadas pelos seus pais. 

 

ABSTRACT 

 

This article analyzes the issue of child abandonment, bringing information about the reasons 

that could lead parents to abandon their children and the penalties provided by law for those 

who come to commit it. Finally, we will study the preventive measures that exist in Brazilian law 

for the abandonment and the alternatives for the care of these children that will be abandoned 

by their parents. 

 
 

 

1. Introdução 

 

O abandono de crianças é algo que infelizmente vê-se noticiado 

freqüentemente pela imprensa. Recém nascidos que são jogados em lixões, 

valas, praças e calçadas em todo o país, alguns quando encontrados já estão 

mortos, outros a força da vida é tão tenaz que os faz sobreviver e se recuperar. 
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Pelo número crescente de casos que vêm à tona, supõe-se que muitos mais 

aconteçam, sem que sejam noticiados. 

Ficamos estarrecidos ao vermos notícias sobre o assunto e nos 

perguntamos sobre o que pode levar uma mãe a deixar o seu próprio filho em 

um cesto de lixo, jogá-lo dentro de um saco plástico em uma represa ou deixá-

lo em frente à porta da casa de uma pessoa estranha? Renunciando ao 

privilégio de algo tão sublime que é ter um filho. 

A lei prevê penalidades para o autor que praticar este ato, podendo ser 

severamente penalizado ao abandonar um bebê o colocando em risco extremo. 

Por outro lado, o cadastro de interessados a adoção no Brasil é composto por 

milhares de pessoas, prontas e desejosas em proporcionar amor e afeto a um 

futuro filho adotivo, e que mais do que qualquer outra pessoa, não entendem a 

crueldade praticada por alguns pais ao abandonarem o seu próprio filho. 

 

2. Discussão 

 

O abandono do filho na maioria das vezes é praticado pela própria mãe, 

mulheres geralmente solteiras, sendo os mais diversos os motivos que as 

levam a rejeitar de forma tão violenta, o fruto de meses de gestação em seu 

próprio corpo. 

Faz-se necessário para maior compreensão do tema, analisar 

primeiramente os principais motivos que podem ocasioná-lo e o perfil das 

pessoas que chegam a tomar atitude tão extrema. Em seguida trataremos das 

penalidades que a legislação brasileira prevê para quem comete o abandono e 

algumas atitudes preventivas para diminuição destes casos, dentre elas em 

especial, a adoção, principal alternativa para possibilitar a criança abandonada, 

chances de obter um lar. 

 

 

3. Motivos que podem levar ao abandono do filho 

 

“Muitas dessas mulheres são entendidas como pessoas 

más, mas a maioria delas tem auto-estima baixa e tomam a 



atitude de abandonar o bebê em um momento de 

desespero.” 

Catalina Camas Cabrera, psiquiatra do Hospital das 

Clínicas, que trabalha com o grupo CA Vidas, com 

mulheres vítimas de abuso. 

 

Os principais motivos que podem motivar os pais a abandonarem seus filhos 

são: 

 

3.1 Não reconhecimento paterno, falta de recursos e apoio familiar  

 

O abandono do pai ocorre geralmente, já no momento em que é 

informado pela mulher, de que espera um filho seu, negando a sua condição de 

pai e se escusando das suas responsabilidades. 

O homem que se comporta desta maneira tem a sua parcela de 

responsabilidade, pela atitude que vier a tomar a mãe da criança, sendo este 

igualmente responsável nas obrigações e responsabilidades para o cuidado da 

criança. Contudo, não é o caminho do abandono que resolverá este problema 

penalizando o menor indefeso, pela inconseqüência de adultos que não 

tomaram os devidos cuidados preventivos para evitar-se uma gravidez. 

A mãe que não tiver o apoio do pai durante a gestação, de forma 

voluntária, poderá ingressar com uma Ação para recebimento dos Alimentos 

Gravídicos, estabelecidos pela recente Lei 11804/08.  

Os alimentos gravídicos compreendem aqueles devidos ao nascituro, e, 

percebidos pela gestante, ao longo da gravidez, abrangendo os valores 

suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e dela 

decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a assistência 

médica e psicológica e demais prescrições preventivas e terapêuticas 

indispensáveis, a juízo do médico, e das que o juiz considerar pertinentes 

(LOMEU, 2008). 

Os alimentos gravídicos se reverterão em pensão alimentícia após o 

nascimento com vida do menor, não sendo assim, o abandono justificável 

diante da falta de apoio voluntário do pai. 

 



3.2 Vergonha de uma gravidez desaprovada pela família 

 

Outro motivo que pode levar ao abandono de um bebê é a vergonha de 

uma gravidez desaprovada pela família, levando algumas mães a escondê-la 

de seus familiares e ao darem a luz, deixam a criança no próprio hospital ou 

em outro lugar qualquer. 

Em geral as famílias traçam um futuro para os filhos, desejando que 

primeiramente eles estudem, concluam uma faculdade, para depois pensarem 

em constituir uma família e terem filhos. E a gravidez indesejada gera para os 

filhos a vergonha de terem andado na contramão das aspirações familiares, 

motivo que poderá também levar ao abandono. 

Evidentemente que os pais venham a desejar que os filhos dediquem-se 

primeiramente ao seu desenvolvimento intelectual e consigam independência 

financeira, para depois virem a constituir sua família e terem filhos. Mas o medo 

do desapontamento e desaprovação por parte da família pode ser um temor 

existente somente na cabeça do filho, e por mais que o peso maior no cuidado 

da criança recaia sobre os seus próprios ombros, a família deve ser informada, 

sendo o abandono da criança atitude que gera muito maior desaprovação. 

 

3.3 Impossibilidade de realizar um aborto 

 

Algumas mães não chegam a abandonar o filho, porque já lhe privaram 

a vida no seu próprio ventre materno, ao praticarem o aborto, o que pela nossa 

legislação também é considerado um crime.  

O abandono torna-se, algumas vezes, última alternativa para aquelas 

mães que não tiveram possibilidade para realizar o aborto, que como o 

abandono, é uma atitude extrema, desnecessária e ilegal. À frente, 

estudaremos algumas alternativas, pelas quais o filho advindo de uma gravidez 

indesejada, poderá ter garantido o direito a vida, tido como fundamental pela 

constituição brasileira. 

 

3.4 Depressão puerperal e outros transtornos mentais. 

 



Quando vemos noticiado o abandono de um bebê, logo pensamos, essa 

mãe está doente! E em alguns casos de fato está, pois existe a depressão 

puerperal (depressão pós-parto) e outros transtornos mentais, que fazem com 

que ela não tenha discernimento de seus atos. 

Nesta situação é indispensável o cuidado familiar e dos profissionais de 

saúde, que ao constarem a ocorrência destes problemas devem tomar os 

cuidados necessários, evitando que a mãe venha a agir de forma a colocar em 

risco a vida da criança.  

Os motivos que fazem com que a mulher venha a comportar-se desta 

maneira, algumas vezes, é o fato dela mesma ter sofrido rejeição, abuso físico 

e moral, negligência e violência na sua infância. Segundo os especialistas as 

mulheres que deixam seus filhos sofreram graves abusos quando eram 

crianças e, por isso, não desenvolvem o sentimento de amor e a relação da 

maternidade. 

 

“De 10 a 25% das mulheres que têm bebês apresentam 

transtorno de relacionamento mãe-bebê. Este transtorno de 

personalidade não existe nas classificações oficiais de 

psiquiatria, mas deve ser incluído no novo manual de 

diagnóstico de saúde mental (DSM-5), que será publicado 

em 2013.” 

Joel Rennó Júnior, Coordenador do projeto Pró-Mulher do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP 

 

“Essas mães que abandonam nunca foram filhas. Elas 

nunca foram sujeito de afeto e não entendem isso como 

importante” 

Lidia Natalia Dobrianskyj Weber, professora da 

Universidade Federal do Paraná  

 

4. Penalidades previstas na lei para o crime de abandono de incapaz e 

recém-nascido. 

 



“A lei não infringe penalidade a uma mãe consciente de 

suas limitações, que, por um verdadeiro ato de amor, 

disponibilize seu filho para a adoção, reconhecendo o 

direito da criança a uma vida digna sem o estigma da 

rejeição e do abandono. Se tal decisão for tomada de forma 

serena e protetora, a mãe será compreendida, acolhida e 

não discriminada.” 

Manual “Não jogue seu filho no lixo” Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro. 

 

“Entregar a criança para a adoção também é um abandono 

e as mulheres sentem vergonha de assumir isso em 

público. "Muitas não sabem que podem deixar seu bebê 

para adoção, que isto não é crime, e há toda a questão 

cultural do instinto materno, do amor, que ela não sente".  

    Lidia Natalia Dobrianskyj Weber 

 

 

Poderá já no período de gestação, decidindo então em não querer ou 

não poder criar a criança que irá nascer procurar o Juizado da Infância e 

Juventude, declarando sua intenção de renunciar ao filho. O juizado convocará 

então, o pai indicado pela gestante, entrevistando a ambos e seus familiares, 

na tentativa de que a criança permaneça com a própria família, caso isso não 

seja possível, será encaminhada para a adoção, ocorrendo à perda do poder 

familiar. 

Quando os pais não tomam esta atitude simples, de procurar 

voluntariamente ao juizado manifestando o desejo de disponibilizar o seu filho 

para a adoção, cometendo então, o crime de abandono, sofreram as 

penalidades impostas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

O Código Penal (CP) nos Artigos 133 e 134 prevêem a pena de detenção 

de seis meses a três anos para aqueles que vierem a praticar o ato de 

abandono de incapaz e recém-nascido. O juiz ao estipulá-la, analisará também 

as condições do abandono, havendo o aumento de pena, quando dele vierem a 

resultar lesão corporal de natureza grave ou a morte do incapaz, se o 



abandono ocorrer em lugar ermo, o que dificultará ou tornará impossível o 

encontro da criança abandonada, ou quando o agente vem a ser o próprio 

familiar. 

O Artigo 135 do CP estipula pena de detenção de um a seis meses ou 

multa, também para a pessoa que deixar de prestar assistência a criança 

abandonada, ou pedir socorro da autoridade pública, quando possível fazê-lo. 

Quem vier a encontrar uma criança nestas situações, terá o dever de prestá-la 

a assistência necessária, devendo ser ressaltado, que não poderá ficar com 

ela, mas entregá-la imediatamente ao Juizado da Infância e Juventude mais 

próximo. 

 

5. Alternativas para prevenção ao abandono de crianças 

 

Conforme anteriormente analisado, muitas vezes fruto do abandono por 

parte do companheiro e da família em uma gravidez não desejada, 

principalmente na adolescência, gestantes no período pré e pós-natal, tomam 

atitudes inconseqüentes, por falta de orientação e amparo, chegando então a 

ponto de provocarem o aborto, abandonarem o recém nascido em lugares 

públicos, ou se deixarem persuadir por pessoas interessadas em atividades 

ilícitas. 

Para diminuir que casos como estes continuem a acontecer, tendo 

desfechos tão cruéis, é necessária a sensibilização de toda a sociedade, desde 

os profissionais de saúde, conselho tutelar, familiares e até mesmo vizinhos 

que ao perceberem sinais de gravidez indesejada, poderão orientar a gestante 

e a família para alternativas que a lei prevê nestas situações, sendo dever do 

poder público dar toda a assistência a estas gestantes e mães, que muitas 

vezes deixam de procurar ajuda por falta de informação e medo de serem 

discriminadas e até criminalizadas 

A legislação brasileira através do Estatuto da Criança e Adolescentes 

(ECA) e mais recentemente por meio da Lei 12.010/99, na tentativa de diminuir 

este problema, garantem assistência as gestantes e mães, tais como, 

atendimento psicológico oferecido pelo poder público, e quando desejarem 

entregar os filhos para adoção, passam a contar com amparo dos Juizados da 

Infância e da Juventude, devendo os médicos, enfermeiros e dirigentes de 



estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, fazer o encaminhamento e 

quando não o fizerem, serão penalizados com multa. 

 Muitos países já aprovaram a chamada “Lei do Parto Anônimo”, que 

garante as mães que desejam entregar o seu filho para adoção o anonimato. 

 

“A lei do Parto Anônimo consiste em dar assistência 

médica à gestante e quando a criança nasce ela é 

"depositada" anonimamente em um hospital, preservando a 

identidade da mãe e isentando-a de qualquer 

responsabilidade civil ou criminal. Depois a criança é 

entregue, também anonimamente, para adoção. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Presidente do Instituto 

Brasileiro de Direito da Família – IBDFAM) 

  

Outros países que ainda não aprovaram esta lei, como o Japão, 

adotaram alternativas como a “Janela de Moisés”, que consiste em uma 

espécie de guichê dentro dos hospitais para que a mãe possa depositar seu 

filho anonimamente.  

 

“O ato de desumanidade e a forma trágica de abandonar 

crianças fizeram com que alguns países encontrassem, 

através de regras jurídicas, uma solução, não para o 

abandono, mas para forma trágica deste abandono. Os 

países que ainda não aprovaram a lei do "Parto Anônimo" 

têm criado a alternativa da "janela de Moisés". 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha  

 

5.1 Assistência as gestantes e mães 

 

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA), no Artigo 8º é 

assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré 

e perinatal, devendo ela ser encaminhada aos diferentes níveis de 

atendimento, segundo critérios médicos específicos. O poder público tem 



segundo o ECA ainda a incumbência de propiciar apoio alimentar à gestante e 

à nutriz que dele necessitem. 

A Lei 12.010/99 trouxe também algumas medidas visando dar proteção 

à gestante e à mãe, como a assistência psicológica no período pré e pós-natal, 

como forma de prevenir ou minorar as conseqüências do estado puerperal, 

dando também assistência e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude 

aquelas gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos 

a adoção. 

As medidas trazidas pela Lei 12.010, vêem dar proteção tanto a gestante 

como ao feto ou recém-nascido, garantindo o direito a vida, um direito 

fundamental e um dos mais importantes para nossa sociedade, e na 

impossibilidade de manter a criança junto de sua própria família, pela adoção, 

poderá dar a ela à possibilidade de encontrar um lar e uma família disposta a 

oferecê-lo todo o cuidado e proteção necessários a sua subsistência. 

 

6. A adoção como alternativa para o abandono de crianças 

 

Independente dos motivos que podem levar uma mãe a não querer ou 

não poder criar o seu próprio filho, não havendo alternativa para mantê-la 

dentro da sua própria família, a adoção mostra-se como principal alternativa 

para solução deste problema, podendo possibilitar a criança rejeitada pelos 

pais, a chance de obter amor, proteção e vida familiar. 

 

A adoção, mais do que um ato jurídico é um ato de amor, reconhecendo 

o filho gerado por outras pessoas, como seu próprio filho. Para haver adoção, 

na maioria das vezes, é necessário que tenha havido antes uma situação de 

abandono, o que traz para criança enorme sofrimento e prejuízos. Essa história 

anterior não dá pra ser modificada, mas dá para se construir outra história, 

pontuada de gestos de solidariedade, respeito, verdade e amor.  

O cadastro de nacional de interessados a adoção no Brasil é de mais de 

30 mil pessoas e o perfil de idade das crianças que são geralmente 

abandonadas, ou seja, recém nascidas ou que possuem até três anos de 

idade, é o procurado por 78% daqueles que desejam adotar, o que faria com 



que elas em muito pouco tempo viessem a encontrar uma nova família, que 

obtenha recursos e principalmente o desejo de cuidar delas.  

O Cadastro foi criado em abril de 2009 para facilitar as adoções. Por 

meio desse instrumento, os juízes das varas da infância e da juventude 

recebem informações unificadas sobre os procedimentos de adoção e podem 

dar agilidade ao processo de adoção, além de possibilitar a implantação de 

políticas públicas na área. 

É necessário primeiramente cuidar das famílias que não dispõem de 

condições para cuidar da criança abandonada, buscando o poder público 

oferecer alternativas para que ela primeiramente mantenha-se com sua própria 

família, não havendo então condições para tanto, mostra-se a adoção ser uma 

das formas mais completas de integração familiar para uma criança. 

 

"A relação com os pais adotivos será tão importante para a 

formação do caráter quanto o que aconteceu no passado 

difícil da criança, observo que até mais, pois estes é que 

irão conduzir a relação que esta criança terá com esse 

passado, a relação com o presente e a auxiliará no seu 

futuro."  

(Cintia Liana)  

 

“Parir um filho não faz de ninguém mãe. Uma mãe se faz 

pelo desejo, pela decisão e atitude.” 

(Cintia Liana)  

  

7. Considerações Finais 

  

 O abandono de crianças é algo que lamentavelmente vem ocorrendo 

com maior incidência nos últimos anos, na maioria das vezes associado aos 

problemas socioeconômicos, exigindo por parte do poder público e da 

sociedade ações que possam de alguma forma coibi-lo. 

 Por mais que exista o mito do amor materno, sendo muitas vezes tido 

como inaceitável a renúncia a maternidade daquelas que abandonam o seu 

próprio filho. Devemos olhar também para os fatores que podem motivá-lo, 



oferecendo quando necessário, o acolhimento e auxílio, indispensáveis para 

evitar-se o abandono, algo que envolve toda a sociedade. 

 Quando olhamos para o cenário internacional, vemos bons exemplos em 

outros países como Itália e França, que já contam com grupos de apoio dentro 

dos próprios hospitais, atendendo as mães que desejam entregar o seu filho 

para adoção, aplicando a denominada “Lei do Parto Anônimo”, que não 

acabaram com o abandono, mas ao menos fizeram com que eles fossem feitos 

de forma menos cruel. Precisamos seguir em nosso país exemplos como 

estes, procurando investir em políticas públicas que venham realmente ser 

eficazes para redução e erradicação deste crime. 

É fundamental um trabalho social para conscientizar e orientar essas 

mães em situação de desespero, diante da gravidez indesejada, apresentando-

as as alternativas legais, para quando não venham a ter condições de criar seu 

filho, possam os dar oportunidade de encontrar uma família que os tenha, 

tornado o abandono injustificável, assim dando possibilidades a salvação 

destas crianças. 

 

"A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto 

houver crianças infelizes".  Albert Einstein 
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