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(/ por lill/ /)1'/0 .\/Ibs/i/ui(ôo do pu/'/u .\e!w/
pe/o par/o 1'111 sigilo. Nesse diojJusào arg/l
/lilior e (] pre.\ell(U de /)oli/ic(fs púhlicas sôo 
el'i/or LI grOl 'ide: indesejodu. subs/i/lli/' o 
li/rego du crÍlIl1(o. (I"e sigllifico lhe ga/'Oll/ir 
rflsico (' ell/Ocio/lulmell/e. 

/lisa his/rJrico (' docu/II ell /ul. Olivia levo () 
í·aO oJ'U.I'ile;m e o recen/e si/l/ur,; rlo da rodo 
" /oll/os aiotlç·o.\' e/ljei/wlos. oho/ldo/1mlos, 
el% Ill/e/l/ selo os sl/jei/os do por/o U/1Ôlli
I' (/d%dos /1(/ e.\'fllru ;1I/C/"Iw('Íol7ol c descre
o do por/o (/lIá/lill/() 110 8r(/sil. 

:lIidade 11111/10/10, direi/os de l)ef'.l'OlIolidude. 
Isófico, .\()ciolrJgic(/ e j/lridicU/llen/e /lesso 
/l/os dioll/e do pur/o sc/l 'uge/ll 0/1 a/é III I!SIlIO 
colisc1o de dirl!i/os: u/é ol7dc l'ào os direi/os 
, rcspo/ls(/hili:or Cil'iIIllCII/C pelo lilho geru
lt/os. I/li/igor si/lluí'iies j/ldiciuis l)(Iro I!l'i/u/' 
·1 0111 i/ ir du Cl'io/lí'U o SIIU orige/ll bio/(ígico. 
IIÇ'c/O dcs.l o illj(mll(/("o li dcá\i/o judicio() 
no dO/llíllio dos /'clu(iies /"'il'udus ? 

. que ()/'(/ se o/)/"('sell/o cons/i/lli in/eressl! so
ell/ cspecial oo.\' se/"l'ido/'es fllíhlicos ogen/es 
iiciá/'io que //'(///(/11/(//1/ /lO seora do i/lfâllcia 
t. 	 {f .l'ensihi/idude. o ('xcelen/e hose dOll//'iniÍ
I/ili:odos pc/o UI//OUI guruiI/elll (to lei/or 
del7sidwle ocodêl/lico e legul. inerciI/es à 
/OS e agen/es 1/1/1' ji c/"I /l c i(//l1 os re!oç'ôes du 

e cios direi/os decorrcn/es. 

de f'r!.\-G/"<IIIIf(/( ·';() , ' 11/ Di/"ci/o c/o UI/i/á /" 

do Cc///m clt: ('i<;//cius .Jlfrídicos. 
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No Brasil.. a clandeslinida( 
de efel i vação de di reitos fl.lIld amenta 
recém-nascidos sejam expostos a CO Il 

Segundo relatam Rodrigo dé 
Sales (2008, p. 160-161), nos anos c 
versos casos de abandono de bebês e 
longo de estrada, embé] ixo de carro 
armário e em outros locai s degradantl 

Por diversas fnões, os geJ 
gestação, não hnvendo condição de I 
senvolvimento adequndos. Tnl sentil 
digno e a consequente condenação dt 
que não se pretende discutir aqui sobl 
nnsc itLlro, I11ns, sim, n garantia de dir 
o nascente . 

Não há dúvidas de que mel 
enj e itadas. Contudo, nem sempre 0, 

Não obstante a previ são no ordename 
dad e parental advindn do poder famil 
sente-se. Logo, partindo do presslIpo 
afeto C0l110 seu elemento fundéllncr 
"pais" não são pnlnvras si nônimas. 

A perspectiva pós-moderna 
C0l110 fruto de uma relação aletiva ( 
relação socioafetiva sobre n biológi, 

 

 


