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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa utiliza o método dedutivo e de pesquisa qualitativa, 
por meio do levantamento bibliográfico, e almeja investigar as consequências 
jurídicas e morais do sequestro de menores por genitor não guardião, investigando 
se sua conduta é reflexo de uma disputa ou abuso no exercício do poder familiar 
bem como as consequências que possam resultar desse abuso, tanto com relação à 
proteção do filho como no tocante à manutenção dos laços de afeto. Objetiva-se, 
também, analisar a forma com que a ética vem aprimorar e desenvolver o sentido 
moral do comportamento dos envolvidos nas relações de família. Visa equacionar 
família e ética tendo o Código Civil de 2002 como parâmetro no estudo através de 
uma leitura mais aprofundada de um dos princípios basilares da codificação civil, o 
princípio da eticidade. Almeja-se também interagir essa leitura de ética nas relações 
familiares através do estudo da ética aristotélica, que procurar entender o mundo a 
partir da realidade concreta. Como resultado preliminar se concluirá pela importância 
de uma conduta ética nas relações familiares como valor primordial para a garantia 
de uma cultura de paz. 
 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa destacar e compreender a importância da ética nas 

relações familiares, fazendo-se um estudo através da ética aristotélica, que procura 

entender o mundo a partir da realidade concreta. O fim da ética é descobrir o bem 

absoluto ou a verdadeira felicidade quando se atinge o bem supremo. Neste sentido, 

será investigado o comportamento do genitor não guardião que, geralmente 

ocasionado por disputa de guarda, acaba por sequestrar o próprio filho menor, 

violando o direito de guarda, a regulamentação de visitas e, principalmente, o bem-

estar do filho que deveria estar sendo protegido, fazendo desse menor objeto de 

desentendimentos e disputa, por conta de um desrespeito e abuso ao exercício 

poder familiar. 

 
OBJETIVOS 

O presente projeto de pesquisa tem por finalidade investigar sobre a ética nas 

relações familiares, sobretudo, com relação ao comportamento do genitor guardião e 

o não guardião, tendo como escopo dessa investigação a garantia da proteção 

integral do filho menor. Objetiva-se, também, analisar as consequências jurídicas do 

sequestro de menores por genitor não guardião, se ilícito penal ou civil. Visa 

equacionar a Família e Ética tendo o Código Civil de 2002 como parâmetro no 

estudo da família contemporânea de forma que a ética venha a aprimorar e 

desenvolver o sentido moral do comportamento das relações na família. 

 



METODOLOGIA 

No presente projeto de pesquisa optou-se pelo método dedutivo e da 

pesquisa qualitativa e descritiva, através do levantamento bibliográfico e da coleta e 

análise de dados. Fazendo o levantamento através da legislação brasileira, 

jurisprudências, doutrinas, livros, artigos científicos e publicados na internet. 

 
DESENVOLVIMENTO  
 
CAPÍTULO 1: A CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO 
FILHO NO EXERCÍCIO DO PODER PARENTAL 
 
1.1 O Exercício do Poder Parental e seus Reflexos na Dignidade do Filho 

O poder parental atribuído aos pais no tocante aos filhos diz respeito à sua 

proteção, cuidados que inferem sobre a preservação de sua integridade física e 

mental, responsabilidades civis e a garantia de seu futuro. O poder familiar é 

resultado de relações humanas que acabam por atribuir deveres aos praticantes em 

relação a uma criança.  

 
1.2 A Ruptura Conjugal e seus Reflexos no Poder Parental  

Ato que pode significar divórcio ou a dissolução de união estável não pode 

interferir e causar alterações no exercício do poder familiar, pois com relação à 

criação dos filhos, são obrigações que não se findam, nem mesmo com a separação 

da família por serem premissas fundamentais.  

 
1.3 A Importância da Ética nas Relações Familiares: por uma cultura de paz 

Após a dissolução da conjugalidade, automaticamente, começam a surgir 

conflitos referentes a bens adquiridos e a guarda de filhos menores. Surge no lar, 

um ambiente de indecisões que podem violar a moral da família e a ética individual 

de cada membro é peça fundamental na resolução desses conflitos.  

Diferença entre Moral e Ética, bem como a fundamentação de Vida boa e 

viver bem, perspectivas tratadas no livro de Dworkin (2011, p. 608, levam o leitor a 

refletir sobre o significado de Vida na perspectiva das relações familiares. 

 
CAPITULO 2: AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DECORRENTES DO 
SEQUESTRO DO FILHO MENOR PELO GENITOR NÃO GUARDIÃO: abuso do 
direito de visita e a dignidade do filho 
 



O sequestro de um menor por seu genitor não guardião não se trata apenas 

de direitos que estão a convergir e necessitam de solução pacífica, envolve conflitos 

familiares sérios, que podem atingir âmbitos internacionais por não haver uma 

conscientização de seus efeitos no psicológico do menor. Isso ocorre por um não 

entendimento da lei, não entendimento das atribuições que lhe foram impostas, que 

de maneira impensada ocasiona uma disputa judicial ainda mais conturbada. 

 
2.1 Os Reflexos do Abuso do Direito de Guarda e do Direito de Visitas   

A guarda não é um poder hierarquicamente superior que um pai/mãe tem 

sobre o filho ou um genitor sobre o outro, pelo contrário, o poder familiar ainda 

continua a ser exercido pelos dois de forma igualitária, ambos possuem os mesmos 

direitos e as mesmas obrigações no ato de educar o filho.  

 
2.2 Efeitos do Sequestro do Filho no Âmbito Civil e no Âmbito Penal 
 

Serão estudados os possíveis efeitos que poderão advir da conduta abusiva 

do pai não guardião, observando-se se refere-se à prática de ilícito civil e penal. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
 Como resultado preliminar se concluirá pela importância de uma conduta 

ética nas relações familiares como forma de evitar tanto as infrações aos direitos 

conjugais como as decorrentes do exercício do poder familiar e do estado de 

filiação, que possa culminar na subtração do filho menor pelo genitor que não tenha 

a guarda jurídica para, assim, entender a natureza das consequências no âmbito 

jurídico, se delito ou infração de natureza civil. 
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