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RESUMO 

 

A família é a base da sociedade, conforme expressa disposição contida na Constituição 

Federal de 1988, que lhe assegura especial proteção do Estado. É o núcleo familiar a 

menor e mais íntima célula social, mas também o mais importante agrupamento de pessoas 

que têm entre si uma profunda relação afetiva e de solidariedade. Tão importantes são os 

laços de afetividade que unem os familiares que a lei lhes atribui valor e eficácia jurídica. 

Dentro do núcleo familiar, as crianças e adolescentes que contam com menos de 18 anos 

de idade, são consideradas mais vulneráveis e, por tal motivo, recebem proteção especial, 

ainda mais específica do Estado. A Constituição Federal lhes assegura vários direitos e 

garantias fundamentais, confirmados e reiterados no Código Civil, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e, até mesmo em leis infraconstitucionais esparsas. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade os 

direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. O Estado, por sua vez, diante 

da importância que os menores têm dentro da família e para nossa sociedade, impõe aos 

pais a autoridade familiar, delegando a eles a enorme responsabilidade de dirigir a criação 

e educação dos filhos, entre outras funções tão igualmente importantes. Entretanto, ao 

mesmo tempo que atribui a função da autoridade familiar aos pais, o Estado também lhes 

retira a liberdade de exercer tal autoridade com autonomia. A intervenção estatal no 

exercício da autoridade familiar é, por certo, legítima e devida, tendo em vista a segurança 

e o bem estar das crianças e dos adolescentes.  Os abusos na direção da criação e educação 

dos filhos podem e devem ser coibidos pelo poder estatal, a quem incumbe cuidar da 

segurança de todos os indivíduos. A excessiva intervenção estatal, porém, é ilegítima, 

podendo gerar consequências desastrosas nas relações familiares e na criação dos filhos. 

Ao esvaziar a autoridade familiar o Estado torna mais difícil ainda a função de disciplinar e 

exigir obediência dos filhos. O Estado deve ser atuante e efetivamente intervir no exercício 

da autoridade familiar da maneira como faz atualmente, apenas para fiscalizar e coibir 

eventuais abusos, mas não deve retirar a autoridade dos pais, sob pena de não conseguir 

conter os abusos eventualmente cometidos pelos próprios menores, demasiadamente 

protegidos. O Projeto de lei n° 7672/2010, em trâmite na Câmara dos Deputados, que 

pretende alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para coibir a aplicação de castigos 

corporais ou de tratamento cruel ou degradante pelos pais na criação e educação dos filhos, 

conhecido como Lei da Palmada, é um exemplo da intervenção indevida do Estado nas 



relações familiares. A obrigatoriedade de matricular os filhos no ensino fundamental, 

submetendo-os à educação formal, impedindo que os próprios pais ofereçam a educação 

doméstica também é outro exemplo de intervenção estatal indevida. Deve-se buscar um 

equilíbrio para que os pais possam livremente criar e educar seus filhos sem abusos e que o 

Estado possa fiscalizar o exercício da função a eles atribuída, sem intervir diretamente na 

autoridade familiar. 

 

Palavras chave: Autoridade familiar – Autoridade parental – Intervenção estatal – Dever 

correcional – Dever de educar 



ABSTRACT 
 

 

Society is founded on families. In an explicit provision of the 1988 Constitution, the law 

ensures that the State safeguards families. While a family may be characterized as the 

smallest and most intimate social cell, it is also the most important gathering of people, 

sharing a deep and emotional relationship, as well as solidarity. These ties of affection that 

bond families together are so important that the law grants them value and legal efficacy. 

Within the family, children and adolescents who are under 18 years old are considered to 

be the most vulnerable and, therefore, receive special protection, secured by specific rules. 

The Federal Constitution thus ensures that various fundamental rights and guarantees are 

provided to them, something that is reaffirmed in the Civil Code, in the Statute of Children 

and Adolescents, and even in sparse legislation. It is the duty of the family, the society and 

the State to make sure that children and adolescents come first when it comes to 

the fundamental rights established in the Constitution. Taking into account the 

importance that children have within the family and within society, the 

State delegates "family authority" to parents, the enormous responsibility to guide the 

upbringing and education of children, among other functions as equally important. 

However, while assigning such role to parents, the State also withdraws them the freedom 

to exercise this authority with complete autonomy. Aiming at guaranteeing the safety and 

welfare of children and adolescents, government intervention in the exercise of family 

authority is thus legitimate and appropriate. Abuses carried out by parents while raising 

and educating their children can and should be restrained by the State, who is ultimately 

responsible for caring for the safety of all individuals. Excessive state 

intervention, however, is illegitimate, and can generate disastrous consequences for family 

relationships and parenting. When the government empties family authority, it may turn 

the task of disciplining children into something more difficult than it already is. It is our 

belief that the State must actively intervene in the exercise of family authority, monitoring 

and curbing abuses, but it must do so in a way that does not withdraw the authority of 

parents, or it will fail to control abuses eventually committed by children and adolescents 

themselves, overly protected. Draft Law No. 7672/2010, currently awaiting approval from 

the House of Representatives, seeks to amend the Statute of Children and Adolescents. If 

passed, the Statute would forbid parents to use any kind of punishment that may be deemed 

cruel or degrading treatment, while upbringing and educating their children. 

Widely known as the "Spanking Statute", this is a clear example of undue 



state intervention in family relationships. Another provision that we question here is the 

obligation to enroll children in elementary school, subjecting them to formal education, 

and preventing home schooling. We must seek balance so that parents may freely raise and 

educate their children. And while the State must be allowed to scrutinize the proper 

exercise of parenting, it must not do so in a way that directly affects and undermines 

family authority. 

 



RIASSUNTO 

 

La famiglia è la base della società, conforme l´espressa disposizione contenuta nella 

Costituzione Federale del 1988, che gli conferisce una speciale protezione dello Stato. Il 

nucleo familiare è la minore e più intima cellula sociale, ma anche la più importante 

concentrazione di persone nella quale al suo interno esiste una profonda relazione affettiva 

e di solidarietà. Tanto importante sono le relazioni di affettività che uniscono i familiari 

che la legge gli attribuisce un valore e un’efficacia giuridica. All’interno del nucleo 

familiare, i bambini e gli adolescenti che hanno meno di diciotto anni d´età, sono 

considerati i più vulnerabili e, per questo motivo, ricevono una speciale protezione dello 

Stato.  La Costituzione Federale gli assicura molteplici diritti e garanzie fondamentali, 

confermati e reiterati nel Codice Civile, nello Statuto del Bambino e Adolescente e perfino 

nelle leggi infra-costituzionali sparse. È dovere della famiglia, della società e dello Stato 

assicurare al bambino e all´adolescente, con assoluta priorità, i diritti fondamentali stabiliti 

nella Costituzione Federale. Lo Stato, a sua volta, davanti all’importanza che i minori 

hanno dentro la famiglia e per la nostra società, impone ai genitori l’autorità familiare, 

delegando a loro l’enorme responsabilità di condurre l’educazione dei figli, dentro ad altre 

funzioni ugualmente importanti. Per tanto, allo stesso tempo nel quale è conferita ai 

genitori la funzione di autorità familiare, lo Stato gli toglie anche la libertà di esercitare tale 

autorità con autonomia. L’intervenzione statale nell’esercizio dell’autorità familiare è 

certamente legittima e dovuta, avendo come obiettivo la sicurezza e il benessere dei 

bambini e degli adolescenti. Gli abusi nell’educazione dei figli possono e devono essere 

ostacolati dal potere statale, da chi ha l´obbligo di prendersi cura della sicurezza di tutti gli 

individui. L’eccessiva intervenzione statale, però è illegittima, perché può generare 

conseguenze disastrose nelle relazioni familiari e nell’eduzione dei figli. Nello svuotare 

l’autorità familiare, lo Stato rende ancora più difficile la funzione di disciplinare e esigere 

l’obbedienza dei figli. Lo Stato deve essere attuante e realmente deve intervenire 

nell’esercizio dell´autorità familiare nel modo di come lo sta facendo attualmente, solo per 

controllare e inibire eventuali abusi, ma non deve togliere l’autorità ai genitori, con il 

rischio di non riuscire a contenere gli abusi eventualmente commessi dai propri minori, 

troppo protetti. Il Progetto di legge n° 7672/2010, in andamento nella Camera dei Deputati, 

che ha la pretesa di cambiare lo Statuto del Bambino e dell’Adolescente, per limitare 

l’applicazione dei castighi corporali o del trattamento crudele o degradante dei genitori 



nell´educazione dei figli, conosciuto come Legge dello Schiaffo, è un esempio d’intervento 

indebito dello Stato nelle relazioni familiari. L’obbligatorietà di iscrivere i figli alla scuola 

fondamentale, sottomettendoli all´educazione formale, impedendo che gli stessi genitori 

offrano un’educazione domestica, ciò è pure un altro esempio d’intervenzione statale 

indebita. Si deve cercare un equilibrio affinché i genitori possano liberamente educare i 

propri figli, senza abusi e che lo Stato possa controllare l´esercizio della funzione attribuita 

ai genitori stessi, senza intervenire direttamente nell´autorità familiare. 
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INTRODUÇÃO 

 

A família, base da sociedade, tem sofrido mudanças 

profundas e impactantes, transformando por completo as relações entre pais e filhos e a 

própria maneira de criá-los e educá-los. 

O antigo pátrio poder que, em Roma beirava a tirania e 

durava a vida inteira do pater famílias, deu lugar a uma relação igualitária de autoridade 

familiar, na qual o próprio menor tornou-se o protagonista de sua criação e educação, tendo 

cada vez mais direitos e garantias fundamentais. 

Os filhos subservientes, reprimidos, que não tinham 

nenhuma participação ativa na vida familiar deram lugar aos filhos contestadores, 

exigentes, atuantes, que muitas vezes acabam por determinar o caminho a ser trilhado pela 

família. 

Os antigos pais autoritários que não levavam em 

consideração a vontade dos filhos menores foram substituídos pelos pais que atualmente 

não tomam decisões importantes sem avaliar o interesse dos filhos, muitas vezes 

primordial para suas escolhas. 

A evolução da família, de acordo com as mudanças nas 

relações entre os familiares, demonstra que a perda do poder dos pais sobre os bens e sobre 

a pessoa dos filhos é inversamente proporcional à intervenção estatal na família, 

notadamente com relação às suas formas de constituição e ao exercício da autoridade 

familiar. 

A família romana completamente dependente do 

soberano pater familias hoje é uma família disciplinada pelas leis, cada vez mais 

controlada pelo Estado. Até mesmo o termo utilizado para designar este múnus que 

abrange a criação dos filhos foi alterado. 

O modelo familiar antigo está superado e a proliferação 

de novas famílias, denominadas famílias recompostas, com padrastos, madrastas, enteados, 

irmãos unilaterais vivendo todos sob o mesmo teto, é hoje uma realidade.  
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Assim sendo, a educação e criação de menores fica, 

muitas vezes, a cargo de pessoas que não são incumbidas da autoridade familiar, mas que 

acabam, de fato, exercendo essa função. A lei, no entanto, é omissa a respeito deste fato 

social, silenciando sobre as relações entre padrastos e enteados, no tocante à autoridade 

familiar. 

Apesar de omissa em diversos aspectos, a lei é bastante 

abrangente quando limita a autonomia privada dos pais no exercício da autoridade familiar, 

mais especificamente quando impede determinadas práticas e quando impõe outras. 

A pessoa que exerce o encargo de criação e educação 

dos filhos vê-se, então, numa situação complicada, pois, de um lado tem sua atuação 

limitada pelo Estado e de outro, filhos cada vez mais exigentes e sem limites. Muitos são 

os pais que se sentem de mãos atadas na realização cada vez mais árdua da tarefa de educar 

os filhos. 

O Estado, por sua vez, tem manifestado a tendência de 

limitar cada vez mais essa autonomia dos pais. As intervenções estatais presentes na 

Constituição Federal, no Código Penal e na legislação extravagante (notadamente na lei n° 

11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha) serão objeto de estudo. 

Será analisado, também, especificamente, o Projeto de 

Lei n° 2726/2010 (Lei da Palmada) que contém a proposta de alteração do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com o intuito de proibir a aplicação de castigos físicos aos 

filhos, como método de correção, inclusive no que diz respeito à experiência estrangeira, 

em alguns países onde leis semelhantes já são aplicadas. 

A ideia de educar formalmente os filhos em casa, 

substituindo a educação oferecida pelo Estado, cuja prática já é conhecida e usual em 

outros países está começando a tomar vulto no Brasil. Já há algumas poucas batalhas 

judiciais a este respeito. O chamado homeschooling, apesar de não permitido 

expressamente também será objeto de estudo, inclusive para que seja formulada uma 

proposta de regulamentação de sua prática. 

Não há dúvida de que o autoritarismo e exercício 

arbitrário da autoridade familiar não condizem com o atual estágio de desenvolvimento 
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humano e social, mas a intervenção estatal deve conhecer limites, a fim de evitar a 

supressão da autonomia privada na livre criação dos filhos, de acordo com alteridade e as 

diferentes crenças de cada um.  

Este trabalho pretende questionar a legitimidade estatal 

para determinadas intervenções e a autonomia dos pais para exercer com liberdade o 

encargo de criar os filhos. 

Ao final, será apresentada uma proposta legislativa para 

disciplinar a autoridade familiar, abrangendo seus aspectos pessoais e patrimoniais, 

mencionando outras pessoas legitimadas a exercer o poder familiar em cooperação aos 

genitores, além do gradativo abrandamento dessa autoridade familiar de acordo com o 

amadurecimento dos filhos menores. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS DO PÁTRIO PODER 

 

A união dos seres humanos em grupos foi o passo mais 

importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Desde cedo percebemos 

que não é possível viver isoladamente, sem o auxílio e a companhia de outras pessoas, 

sejam elas familiares ou não. 

O primeiro e mais natural agrupamento humano é a 

família, que ao longo do tempo sofreu profundas modificações naturais, decorrentes da 

própria experiência humana, além de várias tentativas de normatização estatal. 

O Estado, por intermédio da lei, procurou sempre 

disciplinar as relações jurídicas entre determinadas pessoas que, de fato, já 

autorregulamentavam suas próprias relações, ora baseadas na religião, ora no poder, ora na 

necessidade, ora no amor. 

A família antecedeu o Estado organizado, pois, 

historicamente, as famílias eram, de fato, diminutos Estados, perfeitamente organizados e 

autossuficientes, com um chefe dotado do que se convencionou chamar de pátrio poder. 

É nítida a transformação histórica da família, no tocante 

ao pátrio poder. O enfraquecimento gradual do pátrio poder deu-se em razão do 

fortalecimento, na mesma medida, do poder estatal.  

Juridicamente importa estudar a família e sua evolução 

histórica a partir do direito romano, pois o assunto que nos interessa é a autoridade 

familiar, que deriva diretamente do pátrio poder do pater familias romano.  

 

1.1. Direito Romano 

O pátrio poder em Roma evoluiu de maneira muito 

interessante, mas sem qualquer preocupação com a criação dos filhos, ou mesmo com as 

pessoas que a ele se sujeitavam.  
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A família romana era precipuamente patriarcal, 

constituindo um organismo político autônomo, um verdadeiro Estado dentro do Estado, 

cuja função política só desapareceu ou foi abrandada no período clássico, quando começa 

uma tímida evolução, que continua até os tempos modernos, caracterizada, principalmente 

pela degradação progressiva da patria potestas
1
. 

O exercício do pátrio poder, as relações familiares 

íntimas e privadas das famílias romanas passaram a ser disciplinadas e limitadas pelo 

Estado, com o interesse exclusivo de adquirir e centralizar o poder. 

 

1.1.1. Fogo sagrado 

A família está intimamente ligada à religião. As 

famílias romanas, ao contrário do que ocorre atualmente, não sofriam desagregação com a 

constituição de novos agrupamentos familiares. Os casamentos e a procriação não eram 

capazes de gerar novas famílias, mas tão somente aumentá-las. 

Faziam parte da mesma família as pessoas que 

louvavam os mesmos ancestrais, diante do fogo sagrado, mantido dentro de casa. Era a 

chamada religião doméstica, segundo a qual os descendentes masculinos dos mortos e suas 

esposas, bem como as descendentes femininas solteiras, cultuavam, na intimidade do lar, 

os seus antepassados mortos. 

A tradição religiosa dava-se somente pela linha 

masculina. Assim, com o casamento, as mulheres passavam a cultuar os antepassados do 

marido, ficando sujeitas ao marido ou ao seu pater familias. 

A religião era estritamente doméstica e seus cultos 

realizados no interior da casa, sem a presença de nenhum estranho à família, que poderia 

profaná-la. O caráter estritamente privado e familiar da religião doméstica impedia até 

mesmo a presença das mulheres que já haviam casado nas cerimônias de culto aos 

antepassados. 

                                                 
1
 PEIXOTO, José Carlos de Matos. Curso de direito romano, 4.ed. Rio de Janeiro: Haddad Editor, 1960, p. 

397. 
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Fustel de Coulanges
2
 salienta a importância da religião 

doméstica para a família, explicando que a palavra antiga para designar o culto dos mortos 

em latim era parentare e em grego pratiázein. O que unia os familares, então, não era o 

amor, mas sim a religião doméstica e seu fogo sagrado de culto aos antepassados comuns. 

Interessante notar que o ritual destes cultos também era 

privado, dependendo unicamente do pater familias. No exercício deste aspecto do pátrio 

poder, o Estado não lhe impunha regras nem lhe limitava a autonomia, assim, cada família 

conservava uma maneira própria e única de reverenciar seus mortos. 

A religião doméstica, exercida com o culto ao fogo 

sagrado, era, no dizer de Walter Vieira do Nascimento
3
, algo que está acima do próprio 

pai  onde reside a autoridade menos discutível para o exercício do pátrio poder. 

 

1.1.2. Família Romana 

Muito embora vários agrupamentos familiares tenham 

existido em Roma
4
, cuidaremos apenas da denominada familia proprio iure que tinha o 

casamento como forma de constituição e o pátrio poder como seu fundamento. Era 

composta pelo pater familias, ou seja, um homem, sem ascendente masculino vivo e não 

sujeito ao poder de ninguém, sua mulher e todos os descendentes masculinos, casados ou 

não, adotados ou não, que cultuavam o mesmo fogo sagrado. 

A família romana, segundo Bonfante era entendida 

como um grupo de pessoas unidas pela autoridade que uma delas exerce sobre as demais
5
. 

Não se pode olvidar, no entanto, que além das pessoas que cultuavam o mesmo fogo 

                                                 
2
 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito , as instituições da Grécia e de 

Roma, trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975, p. 29. 
3
 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Lições de história do direito. 15. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 

53. 
4
 Moreira Alves menciona cinco grupos de pessoas vinculadas pelo parentesco ou pelo casamento: a gens, a 

família comuni iure, o conjunto de cognados em sentido restrito, a familia proprio iure e a família natural. 

ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Tomo II, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 290. 
5
 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1987, p. 120. 
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sagrado, os escravos e o bens também faziam parte da família, que, sob certo aspecto, 

confundia-se com a própria casa
6
. 

Apoiado por Bonfante, Moreira Alves enaltece a 

característica política da família romana, colocando em plano menos importante sua 

origem religiosa, o que explicaria melhor as peculiaridades da família primitiva
7
. 

O pater familias era o único sui iuris, dotado de 

capacidade plena e titular da manus sobre os demais (alieni iuris) membros da família
8
. 

Este poder, primitivamente denominado manus abrangia uma plêiade de poderes menos 

extensos, conforme as pessoas às quais se aplicavam. O poder do pater primitiva e 

inicialmente era de puro domínio sobre os demais familiares, pois havia tão-somente um 

único poder que aos poucos foi se ramificando, dando lugar aos diversos poderes
9
, de 

acordo com as pessoas ou as coisas que a eles estavam submetidas. 

Ensina José Cretella Junior que ao pater familias era 

confiada a domus, que apresenta tríplice aspecto: é o grupo religioso (pater é o sacerdote), 

econômico (pater é o dirigente) e jurídico-político (pater é o magistrado)
10

. No exercício 

do poder que lhe havia sido investido pela religião doméstica, o pater familias era o chefe 

político, jurídico e religioso da família
11

  

 

1.1.2.1. Patria potestas 

O objeto de nosso estudo é a patria potestas, exercida 

exclusivamente pelo pater familias sobre todos os demais integrantes da família, além dos 

                                                 
6
 A família em Roma e na Grécia antiga, confundia-se com a casa  compreendendo pessoas e bens...  

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Dicionário de direito de família. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 275 

Verbete Família romana. 
7
 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Tomo II, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 296. 

8
 Para ser considerado sui iuris a pessoa tinha que ser livre, cidadão romano e não estar sujeito a nenhum 

pater familias. O status familiar era, portanto, um elemento para a aferição da capacidade. Na família há duas 

categorias de pessoas: a) o chefe absoluto – o pater familias (pessoa sui iuris, isto é independente), que é 

aquele que não tem na linha masculina, ascendente vivo a que esteja sujeito; e b) as pessoas a ele 

subordinadas – os filii familias (pessoas alieni iuris), categoria que abrange a esposa do pater familias, seus 

descendentes (inclusive adotivos) e mulheres.  ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Tomo 

II, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 294. 
9
 Manus maritalis, patria potestas, potestas, mancipium, entre outros. 

10
 CRETELLA Jr., José. Direito romano moderno. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 74. 

11
 WELTER, Belmiro Pedro, Teoria tridimensional do direito de família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009, p. 39. 
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escravos e do patrimônio familiar, compreendendo, também, os ritos religiosos privados. 

Disso tudo deve-se destacar o poder sobre os descendentes e suas esposas, 

especificamente, pois, sobre eles tal poder era um pouco mais abrangente. 

Ao contrário do pater familias soberano, cuja potestas 

não conhecia limite, os alieni iuris sob seu poder não tinham capacidade jurídica plena, 

não tinham patrimônio próprio e deviam cega obediência ao pater. A evolução histórica da 

família romana pode ser entendida por meio do abrandamento da patria potestas durante 

os diversos períodos do direito romano.  

Mesmo com a evolução e o advento do Cristianismo, 

que acabou por humanizar um pouco as relações entre pais e filhos, a patria potestas 

romana nunca se aproximou de verdade do poder familiar que conhecemos hoje. 

Com efeito, muito embora tenha sido a origem do nosso 

poder familiar a patria potestas dos Romanos não era considerada um múnus, um poder-

dever, com reflexos protetivos para os que a ela estavam sujeitos. Era, no dizer de Pontes 

de Miranda, dura criação de direito despótico, e não tinha correlação com os deveres do 

pai para com o filho
12

. O Direito Romano não se preocupou, em período algum de sua 

evolução, com o interesse ou o bem estar do filho ou de qualquer alieni iuris sujeito ao 

pater familias.  

A vitaliciedade deste poder confirma tal entendimento. 

Em Roma os alieni iuris permaneciam sob a patria potestas mesmo após tornarem-se 

adultos, mesmo após seu casamento e mesmo que tivessem filhos. Como já mencionado, as 

famílias não se desagregavam quando um de seus integrantes estabelecia união conjugal. 

Os descendentes só se libertavam do poder do pater 

familias quando se tornavam sui iuris, ou seja, salvo em casos excepcionais, apenas com a 

morte de todos os seus ascendentes masculinos e desde que fossem cidadãos romanos 

livres. Havia outras causas de extinção
13

 da patria potestas, mas, a regra geral era que ela 

durasse a vida toda, sendo desconhecida em Roma a maioridade como causa de aquisição 
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 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 2.ed., tomo VII, Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 106. 
13

 Moreira Alves enumera as seguintes causas de extinção da patria potestas: morte ou capitis deminutio do 

pater familias, algumas indignidades taxativamente estabelecidas no direito objetivo que destituíam o pater 

de seu poder, a aquisição de certas dignidades pelo filius familias e a emancipação. A adoção e o casamento 
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de capacidade ou como extinção do poder do pater familias. A capacidade plena dependia 

como já se disse, do status familiar, da liberdade e da cidadania, nunca de questões 

etárias
14

. 

Neste sentido é bastante interessante notar que a patria 

potestas do direito privado, relativa às relações íntimas privadas e familiares não 

interferiam, nem sofriam interferência do direito público
15

. 

Assim é que o filius familias, mesmo adulto e 

desempenhando funções e atividades públicas, fora do âmbito familiar, ainda poderiam 

estar sujeitos à patria potestas, dentro de seu círculo familiar. 

É certo que o filius familias não tinha capacidade e, 

portanto, não poderia realizar a grande maioria dos atos da vida civil, mas como, muitas 

vezes, era adulto, com capacidade laborativa, realizava atividades relevantes. 

O filius podia votar e exercer determinados cargos, 

como o de magistrado, sem que isso interferisse no exercício da patria potestas. 

Logicamente, como veremos adiante, os sui iuris foram paulatinamente adquirindo mais 

direitos ao mesmo tempo em que o Estado foi intervindo neste poder do pater familias, 

mas sua duração, talvez justamente pela intervenção estatal, nunca foi modificada
16

.  

Os fatos que originavam a aquisição e a extinção da 

patria potestas não afetavam seu conteúdo, portanto cumpre apenas mencionar que a 

maioria dos doutrinadores
17

 entende ser a procriação em justas núpcias, a adoção (adoptio 

                                                                                                                                                    
das mulheres não eram causas de extinção da patria potestas porque não liberavam os alieni iuris, que 

passavam a estar sujeitos ao novo pater familias. 
14

 La soggezione alla patria potestas dura, tendenzialmente, sino alla morte del pater stesso, quando i 

discendenti immediati divengono tutti sui iuris ed i maschi, almeno potenzialmente, capi di altrettante 

familiae. TALAMANCA, Mario. Istituzioni di diritto romano. Milano: Dott. A. Giuffré, 1990, p. 117. 
15

 Longtemps avant la fin de la République, le fils sous puissance étai considere comme libre et 

independant, au point de vue du droit plublic.Mais, em ce qui concerne le droit prive, la rigueur du principe 

originaire ne s’affaiblit que três-lentement.  MAYNZ, Charles. Cours de droit romain.  Tomo III, 4.ed. 

Bruxelles: Bruylant-Christophe & Cie, 1877, p. 85. 
16

 R.W.Leage especula que o abrandamento da patria potestas pela intervenção estatal e o instituto da 

emancipação permitiu a sobrevivência da patria potestas. Patria potestas had no application to public law: 

Quod ad jus publicum attinet non sequitur jus potestatis. Thus a filius could vote, could hold public offices 

(such as a magistracy or a tutorship), and might even preside as a magistrate over his own adoption. The 

exclusion of public law from the incidents of potestas, coupled with the growth of the various peculia, the 

mitigation of the father jus vitae necisque, and the fact that emancipation was always possible, probably 

account for the survival of patria potestas through the whole history of Roman law. LEAGE, R. W. Romam 

private law founded on the institutes of Gaius and Justinian. London: Macmillian and Co., 1932, p. 93 e 94. 
17

 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 301. 
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e adrogatio) e a legitimação dos filhos não concebidos em justas núpcias as formas de 

aquisição da patria potestas. 

Não se pode esquecer, no entanto, que as mulheres 

casadas também estavam sob o poder do marido ou do pater familias do marido, 

configurando o casamento, portanto, como outro meio de aquisição de patria potestas. 

A perda da patria potestas, por sua vez, se dá 

tradicionalmente com a morte de qualquer das partes envolvidas (pater ou filius familias) 

ou com a capitis deminutio
18

 do pater familias, conforme já explicado, dado não ser 

conhecido o conceito da maioridade como forma de aquisição de capacidade em Roma  

O direito romano, todavia, encontrou meios de adequar 

a situação dos filius familias adultos sem extinguir a patria potestas dos patres familias 

que ainda estivessem vivos. Assim, surgiu o conceito da emancipação, originado 

justamente de um dos poderes decorrentes da patria potestas, qual seja, a possibilidade do 

pai vender o próprio filho (mancipatio
19

). 

Também não se pode esquecer que o filius familias 

poderia obter algumas dignidades, que lhe libertava da patria potestas sem importar em 

sua capitis deminutio. Charles Maynz
20

 enumera as causas de acesso às dignidades que 

determinam a extinção da patria potestas. Estão livres os descendentes que se tornam 

sacerdotes de Júpiter (flamen dialis), virgens vestais, patrícios, prefeitos pretorianos, 

cônsules, bispos e todos os que voluntariamente contraírem obrigações de natureza 

religiosa. 

A única situação em que o pater familias é privado, a 

título de pena, da patria potestas, de maneira assemelhada à atual destituição do poder 
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 A perda da liberdade ou da cidadania importava a perda da capacidade, transformando o sujeito em alieni 

iuris. 
19

 A simples mancipatio, prevista na Lei das XII Tábuas e normalmente realizada em Roma, não tinha o 

condão de emancipar o filius, que ficava sujeito ao poder de quem o havia comprado. A emancipação por 

tal método decorria de um acordo entre o pater familias e o comprador, que se comprometia a restituir o filho 

vendido e o comprá-lo novamente por três vezes, número máximo de vezes que o pater familias poderia 

vender o mesmo filho, tornando-o, assim livre de sua potestas. 
20

 MAYNZ, Charles. Cours de droit romain.  Tomo III, 4.ed. Bruxelles: Bruylant-Christophe & Cie, 1877, p. 

111. 



24 

 

  

familiar, ocorre se o pater contrair um casamento incestuoso
21

, se abandonar ou expuser a 

prole ou se sua filha for prostituta.  

Os poderes absolutos da patria potestas são exercidos 

sobre a pessoa ou sobre os bens dos filii familias.  

A duração, a intensidade e a maneira pela qual este 

poder era exercido sobre o filius não encontrou precedente em nenhuma outra civilização 

primitiva ou moderna, ocidental ou oriental. 

Muitos romanistas enumeram os poderes que 

compunham a patria potestas. Fustel de Coulanges
22

 destaca vários poderes do pater, no 

desempenho de suas funções como chefe religioso, como senhor da propriedade e dos 

filhos e como juiz. Dentre elas podemos citar a direção e manutenção dos cultos sagrados, 

o direito de casar, adotar e emancipar os filii, além do direito de reconhecer ou rejeitar os 

filhos, mesmo nascidos de justas núpcias, pois é o pater familias que escolhe quem poderá 

ser integrante da família, participando do culto sagrado. 

 

1.1.2.1.1. Patria potestas sobre a pessoa dos filii familias 

Moreira Alves
23

, por sua vez, trata separadamente dos 

poderes sobre a pessoa e sobre os bens dos filii familias. Sobre a pessoa dos filii temos 

quatro grandes poderes foram destacados e merecem estudo mais detalhados. 

 

1.1.2.1.1.1. Ius vitae et necis 

O melhor exemplo do absolutismo deste poder único, 

exclusivo do direito romano, é o ius vitae et necis. O pater, no exercício da patria potestas 

poderia, logicamente, punir os filii que não agissem de acordo com as determinações do 

pater familias. A punição baseada neste direito incluía castigos corporais e poderia, em 
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 Nesse caso o pater é privado do poder sobre os filii familias do casamento anterior. 
22

 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito , as instituições da Grécia e de 

Roma, trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975, p. 71 e 72. 
23

 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 315. 
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última instância, levar à morte do filius, constituindo uma verdadeira pena de morte, 

aplicada pelo pater no exercício de sua função como juiz das questões familiares. 

Rezava a Tábua IV da Lei das XII Tábuas que o pai 

terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o poder 

de vendê-los . 

O direito de matar o filho nada mais era que um reflexo 

da patria potestas, devendo, portanto, ser entendido como um poder e não propriamente 

um direito.  

Por mais absurdo e cruel que tal poder possa parecer, 

ele deve ser analisado no contexto histórico, recordando-se que cabia ao pater a 

manutenção da família e da religião doméstica. Neste sentido o pater agia como o 

soberano da família, que era, na verdade, um pequeno Estado. Como soberano, ele poderia 

utilizar essa pena drástica apenas para a manutenção da família, um interesse maior e mais 

importante que o interesse individual de seus integrantes.  

Tanto é assim que, por regras costumeiras, a aplicação 

dessa pena requeria o aconselhamento prévio do pater familias por um conselho familiar 

composto por familiares próximos e outras pessoas sábias e notáveis
24

.  

Uma certa arbitrariedade dos patres familias pode ter 

sido tolerada, mas nunca foi autorizada legalmente e não era vista com bons olhos, pois 

este não era seu fundamento. Ensina Fustel de Coulanges
25

 que a autoridade paterna 

nunca foi de poder arbitrário, como o derivado do direito do mais forte , mas sim da 

religião doméstica, das crenças familiares que gozava de maior importância.  

Assim, ao longo da evolução do direito romano este 

poder foi sendo aos poucos minorado até ser extinto completamente. Oswaldo Fróes afirma 

que no século II da era cristã tal poder ficou reduzido ao direito de correção, e a sentença 

de morte somente podia ser prolatada pelo magistrado.
 26
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Embora minorado aos poucos, com a proibição de 

maus-tratos aos filli familias, o ius vitae et necis só desapareceu por completo por 

influência do cristianismo. Há certa divergência doutrinária sobre o momento em que a ius 

vitae et necis desapareceu, mas Bonfante, Jörs e Kunkel afirmam que a prática de matar o 

filho ainda era aceita por Constantino e só foi criminalizada como parricidium durante o 

império de Valentiniano
27

.  

Neste momento, nota-se, nitidamente a intervenção do 

Estado que, por intermédio dos juízes, chama para si a atribuição de castigar as pessoas por 

suas faltas graves, mesmo que tais pessoas ainda estivessem submetidas à patria potestas, 

enfraquecendo assim o poder do pater familias. 

Outro aspecto a ser analisado para compreender este 

direito é a onipotência estatal. A importância do Estado, em determinadas épocas, era 

tamanha que as liberdades individuais quase não existiam. O fato de uma pessoa nascer 

com certa deformidade poderia significar que permaneceria pelo resto da vida em 

dependência de alguém e, em última análise, do próprio Estado.  

A fim de preservar o interesse social, da coletividade, 

inúmeras garantias individuais foram sacrificadas
28

. Assim, durante certo período histórico, 

este direito do pai matar o filho deformado deveria ser entendido mais propriamente como 

um dever, a ser cumprido em nome de um interesse social maior. 

 

1.1.2.1.1.2. Ius noxae dandi 

O pater familias era o único titular de direitos dentro de 

sua família, mas, por outro lado, tinha que responder por todos os demais integrantes. 

                                                 
27

 BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1987, p. 135. 

JÖRS, Paul e KUNKEL, Wolfgang. Derecho romano privado. Ted. L. Prietro Castro. Barcelona: Editorial 

Labor, 1937, p. 411. 

LEAGE, R. W. Roman private law founded on the institutes of Gaius and Justinian. London: Macmillian and 

Co., 1932, p. 90. 

Moreira Alves, no entanto, sustenta que foi Constantino quem criminalizou o parricidium.  ALVES, José 

Carlos Moreira. Direito romano. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 316. 
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 A lei tinha o direito de não permitir cidadão disformes ou monstruosos. Conseq entemente, ordenava ao 
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Esparta e nos de Roma. (COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito , as 

instituições da Grécia e de Roma, trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975, p. 

183. 
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Assim sendo, quando um de seus filii familias cometia um ato ilícito cabia ao pater 

familias a responsabilidade de indenizar a vítima. 

Todavia, por meio do ius noxae dandi o pater eximia-se 

dessa responsabilidade ao entregar o filius, agente causador do dano à vítima, como pessoa 

in mancipio, que havia sido vendida solenemente e, portanto, deixava de integrar a família 

e de estar sujeito à patria potestas de seu pater.  

A vítima, por sua vez, não entregava dinheiro algum ao 

pater familias, sendo essa venda, na verdade, uma simples entrega, com o único objetivo 

de indenizar o prejuízo da vítima, por meio do filius culpado, que deveria trabalhar em 

favor da vítima até ressarcir o dano causado. 

Conforme explica Bonfante
29

, essa prática é abolida 

com Justiniano, por não se conformar com o novo espírito social da época. 

 

1.1.2.1.1.3. Ius vendendi 

 Muito próximo do ius noxae dandi está o ius vendendi, 

que pode ser entendido como o poder de simplesmente vender o filius para obter dinheiro 

com a venda. Isso ocorria porque os filii familias era uma verdadeira coisa, da qual podia 

tirar o genitor todas as vantagens
30

.  

A própria estrutura da família colocava todos os 

integrantes, exceto, é claro, o pater familias nessa condição, pois o pater era o titular de 

todos os bens, inclusive os obtidos com o trabalho dos filii, que, portanto, acabavam sendo 

tratados como meros instrumentos de trabalho. 

A prática odiosa de vender os próprios descendentes 

nunca foi completamente abolida, pois mesmo Constantino admitiu a venda de recém-

nascidos, mas desde que o pater conservasse o direito de readquiri-lo, ou trocá-lo por um 

escravo. 
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Mesmo com o abrandamento da patria potestas, no 

direito justinianeu, ainda era permitida a venda de descendentes recém-nascidos, com a 

possibilidade de reaquisição, mas apenas se a família estivesse em situação de pobreza 

extrema, caso contrário tal venda seria nula. 

 

1.1.2.1.1.4. Ius exponendi 

Os filii familias, mesmo estando sujeitos à patria 

potestas, eram valiosas fontes de riqueza, pois poderiam adquirir bens e aumentar o 

patrimônio familiar. O recém-nascido, no entanto, não tinha essa capacidade laborativa e 

durante alguns anos apenas acarretava despesas para a família. 

O filho que nascesse com alguma deformidade 

normalmente nunca iria aumentar o patrimônio familiar; ao contrário, por não conseguir 

trabalhar ou sustentar-se sozinho, acreditava-se que iria enfraquecer o clã familiar. 

Essa concepção de que o filho fisicamente incapacitado 

poderia enfraquecer a família, colocando em risco seus integrantes, sempre esteve presente 

em diversas culturas do mundo ao longo dos anos.  

Muitas civilizações toleravam e até permitiam 

expressamente a eliminação de recém-nascidos nessa situação
31

. 

Em Roma não foi diferente, o pater familias também 

podia matar o descendente recém-nascido que apresentasse alguma deformidade. Este 

direito, já amparado pelos costumes da época, foi legalmente disciplinado na Lei das XII 

Tábuas. Pater insignem ad deformitatem puerum (ex judicio quinque vinorum e vicinia) 

cito necato 
32

. 
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Os espartanos, conta Plutarco em Vidas Paralelas, do alto do monte Taijeto, lançavam os recém-nascidos 

deformados e até anciãos, pois só viam em seus filhos futuros guerreiros que, para cumprirem tais condições, 
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Nessa situação o pater familias não agia como juiz, 

impondo a pena capital ao filho que havia cometido alguma falta, mas simplesmente 

expunha o filho recém-nascido, conforme lhe autorizava a lei, a fim de abreviar a vida que 

poderia constituir um pesado fardo para a família. Essa, portanto, é a tênue diferença entre 

o ius vitae et necis e o ius exponendi. 

 

1.1.2.1.2 Patria potestas sobre os bens dos filii familias 

Também no aspecto patrimonial a patria potestas 

romana era única e dava a impressão de ser absoluta. No âmbito patrimonial, ao contrário 

do pessoal, o atual poder familiar foi muito pouco inspirado na patria potestas romana. 

Os filii familias, como alieni iuris, não eram dotados de 

capacidade e, portanto, não poderiam amealhar patrimônio para si, pois não poderiam ser 

titular de direito de propriedade. Somente o pater, sui iuris, poderia ser proprietário do 

patrimônio familiar, composto por todos os bens adquiridos, a qualquer título, pelos 

integrantes da família. 

Muito embora nosso pátrio poder, também preveja 

determinados direitos e deveres dos pais em relação ao patrimônio do filho, sempre houve 

uma perfeita separação entre estes patrimônios. Assim sendo, os pais, mesmo tendo certos 

direitos em relação aos bens dos filhos não são proprietários de tais bens. Em Roma ocorria 

justamente o contrário. 

Como ensina Cretella Junior
33

, o patrimônio da família 

tinha como titular o pater familias, que, enquanto vivo poderia exercer livremente seu 

direito sobre as coisas que compunham tal patrimônio, administrando-o da maneira que 

bem lhe aprouvesse, podendo, até mesmo, deixá-lo por testamento para depois de sua 

morte a quem quiser, mesmo em detrimentos dos herdeiros legítimos.  

Inicialmente, o pater também se responsabilizava pelos 

atos dos filii, podendo, em última análise, ter seu patrimônio constrito para satisfazer 

credores dos alieni iuris sujeitos à sua potestas. 
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Como tal situação não era desejada, do ponto de vista 

econômico, a regra da incapacidade patrimonial dos filli foi ao longo do tempo sendo 

abrandada, culminando com a possibilidade de atribuir determinados bens aos 

descendentes e até mesmo aos escravos do pater familias. Isso no intuito de proteger o 

patrimônio da família, não no sentido de conceder capacidade a alieni iuris, mesmo que 

fossem adultos e autônomos, pois, ainda assim, eram considerados incapazes. 

Neste sentido foram criados os pecúlios, que nada mais 

eram senão um conjunto de bens entregues aos alieni iuris, que recebiam tratamento 

jurídico diferenciado. Inicialmente esse patrimônio era um rebanho, daí o nome pecúlio, 

oriundo de pecus, vocábulo latino para designar gado. 

 

1.1.2.1.2.1. Peculium profecticium 

Como a patria potestas normalmente durava muito 

tempo, e muitas vezes sujeitava homens adultos, era comum o pater familias entregar uma 

quantia em dinheiro ou alguns bens, tais como escravos, aos seus descendentes para que 

estes pudessem iniciar a vida adulta e exercer uma profissão. 

Este patrimônio entregue apenas a título precário ao 

filius familias era denominado peculium profecticium e continuava a pertencer ao 

patrimônio do pater familias, que o readquiria desde logo se o filius morresse antes dele.  

Frise-se que essa reaquisição, que, em realidade tratava-se de um mero retorno físico dos 

bens ao patrimônio de seu titular dava-se iure peculii e não iure hereditatis.  

De fato, o patrimônio não era do filho, mas este tinha a administração 

do pecúlio, mas não o livre poder de disposição destes bens, estando impedido de efetuar 

qualquer doação referente a tal pecúlio. 

 

1.1.2.1.2.2. Peculium castrense 

O primeiro dos pecúlios especiais, que efetivamente 

pertenciam aos alieni iuris surgiu na época de Augusto. Era o denominado pecúlio 
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castrense e abrangia os bens adquiridos durante o período em que o alieni iuris permanecia 

em acampamentos, como militar, podendo ser resultado de saques, de presentes recebidos 

ou mesmo do soldo propriamente dito. 

Este patrimônio pertencia de fato ao alieni iuris que 

dele poderia livremente dispor, tanto por ato inter vivos como por testamento.  

Historicamente, foi a primeira vez que se atribuiu direito de propriedade aos alieni iuris. 

Tal fato, no entanto, não modificou o momento da aquisição da capacidade, nem tampouco 

da extinção da patria potestas, mas constitui, no dizer de Moreira Alves
34

 uma exceção à 

incapacidade patrimonial dos alieni iuris. 

Não há dúvida de que o pecúlio castrense era 

propriedade privada do filius familias, mas se o filho morresse antes do pater, sem deixar 

testamento sobre tal patrimônio, o pater adquiria a propriedade de tais bens por direito 

próprio (iure peculii) e não por direito sucessório. Essa disposição equivocada somente foi 

corrigida por Justiniano. 

 

1.1.2.1.2.3. Peculium quasi castrense 

Sujeito às mesmas regras do pecúlio castrense, surge, a 

partir de Constantino, o peculium quasi castrense, constituído por proventos recebidos 

pelos filii familias no exercício de cargos públicos, da advocacia, de encargos eclesiásticos, 

e, posteriormente, por determinação de Justiniano, das doações feitas pelo imperador ou 

pela imperatriz. 

 

1.1.2.1.2.4. Peculium adventicium 

Na esteira da evolução, recebendo o mesmo tratamento 

jurídico dos pecúlios castrense e quasi castrense, surge, também com Constantino no 

período pós-clássico, o peculium adventicium, abrangendo os bens adquiridos por 

sucessão, na linha materna, bem como as doações esponsalícias. Estes bens, no dizer de 
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Burdese
35

, são considerados bens do filius, mas estão sujeitos a uma espécie de usufruto 

em favor do pater. Tanto o pater quanto o filius podem alienar tais bens, mas o filius 

depende da autorização paterna e o pater só poderá fazê-lo se o bem for inútil e, ainda 

assim, deverá pagar o débito contraído para a aquisição deste mesmo bem. 

Este pecúlio é o que mais se aproxima do que 

atualmente existe em nosso direito, do ponto de vista patrimonial, a respeito do poder 

familiar.  

1.2. Direito Grego 

A cidade grega (polis) sempre teve importância crucial 

para o desenvolvimento histórico e jurídico da Grécia. A pólis era considerada o órgão, o 

ente jurídico moral  que fundamentava o direito, que recebia e adequava o direito mais 

antigo e era por meio dela que o direito adquiria efetividade.
36

  

A importância que a pólis tinha no direito grego revela 

uma certa força estatal, que enfraquecia os poderes da família. 

Primitivamente a família grega era matriarcal, sendo a 

mulher respeitada no seio familiar e venerada publicamente, por meio das divindades 

femininas. Porém, com o passar do tempo, a família grega foi se modificando até tornar-se 

absolutamente patriarcal. 

Na Grécia, como em Roma, o poder do chefe da família 

estava intimamente ligado à religião e à cidade. O culto doméstico também era de 

responsabilidade do pai, sendo que seus descendentes masculinos apenas o auxiliavam na 

incumbência de perpetuar essa religião privada. 

Fustel de Coulanges
37

 enumera vários direitos que 

compunham o poder paterno, tanto em Roma como na Grécia, explicando que todos 

derivavam da responsabilidade de perpetuar o culto doméstico, em torno do qual se 

mantinha a família. 

                                                 
35

 BURDESE, Alberto. Manuale di diritto privato romano. 4.ed. Torino: Utet, 1993, p. 266. 
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Destacam-se, entre eles, o direito de reconhecer ou de 

rejeitar o filho ao nascer e o de casar, tanto os filhos como as filhas, o direito de vender os 

filhos, de emancipá-los, excluindo-os da família, bem como o de adotar, incluindo novo 

membro na família, além de lhes designar um tutor.  

Como já dito anteriormente, ao exercer alguns destes 

direitos, o titular do poder paternal escolhia quem poderia entrar na família e cultuar o fogo 

sagrado e quem seria excluído do seio familiar e que, em última análise, não poderia mais 

professar o mesmo culto sagrado, dado ser a religião estritamente doméstica. 

Pontes de Miranda, ao comparar as famílias romanas e 

gregas aponta uma importante diferença entre elas. Segundo o saudoso jurista, o pater 

romano exercia, durante toda a sua vida, um poder político, quase absoluto sobre os filius 

familias, enquanto que na Grécia a autoridade paternal se limitava, tinha raias fixas em 

favor dos submetidos ao pátrio poder e se regulava pela lei
38

. 

O poder estatal preocupava-se nitidamente com os 

submetidos ao pátrio poder. Prova disso é que na Grécia essa autoridade exercida sobre a 

mulher e os filhos terminava com a maioridade destes, conceito completamente 

desconhecido em Roma. Além disso, este poder sem limites foi logo abrandado, libertando 

o filho da sujeição total ao pai. 

Além da maioridade, no âmbito patrimonial, o filho 

poderia ser titular de direitos, dos quais o pai seria mero administrador, assemelhando-se 

aos institutos da capacidade e do poder familiar que temos hoje. Como assevera Arangio-

Ruiz a patria potestad dos romanos era essencialmente diferente do pátrio poder dos 

gregos
39

. 

Essa diferença entre as famílias grega e romana deve-

se, em grande parte, à força da Pólis, que exercia um controle maior sobre os particulares 

que o Estado romano. 
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Paulo Dourado de Gusmão muito bem resume a família 

grega como o grupo social, político-religioso-econômico, com sede na casa em que reside 

o ancestral mais velho, chefe da família, investido de poderes absolutos e sacerdotais, que 

mantém a sua unidade e dispõe das pessoas e dos bens, e conserva a religião doméstica, 

transmitindo-a às novas gerações e aos que a ela passam a pertencer, bem como, através do 

casamento de seus descendentes, com pessoas por ele escolhidas, possibilita, pela 

procriação, a perpetuação da mesma
40

. 

Clovis Bevilaqua
41

 esclarece que tantos entre os antigos 

povos latinos, como na Índia e na Grécia o pátrio poder foi uma instituição de caráter 

misto, envolvendo elementos religiosos e civis.  

A evolução do pátrio poder grego está intimamente 

ligada ao desenvolvimento da Pólis e a decadência da cidade grega teve impacto 

significativo na estrutura da família. Como bem assevera Gustave Glotz
42

, não seria 

possível manter indefinidamente o equilíbrio entre o poder público e os direitos do 

indivíduo.  

Ensinou a História que a supremacia da família 

debilitava o Estado e vice-versa, mas o que se viu com a decadência da cidade grega é que 

o desequilíbrio na unidade familiar esteve intimamente ligado ao desequilíbrio estatal 

grego. 

Para Acacio Vaz de Lima Filho
43

, a medida que a 

Polis se afirmava o agrupamento familiar se debilitava , mas o certo é que nenhuma das 

instituições se sustentou sozinha. O que abalou ambas foi o desequilíbrio interno de cada 

uma delas e não propriamente o desequilíbrio entre a força de cada uma, reciprocamente 

considerada. 
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1.3. Direito Intermédio 

 Doutrinariamente, pouco se trata da família no direito 

intermédio, menos ainda do poder ao qual eram submetidos os filhos neste período 

histórico. 

 Pietro Vaccari
44

 ao comentar o verbete Famiglia 

(diritto intermedio) no Novissimo Digesto Italiano explica que o direito de família na Idade 

Média evoluiu do direito romano, mas sofreu grande influência do direito longobardo e do 

direito germânico. 

 Os filhos continuaram a estar submetidos ao poder do 

pai, durante toda a vida do pai, permanecendo ignorada a ideia da aquisição de capacidade 

pela maioridade.  

Uma interessante mudança, porém, foi a possibilidade 

de emancipação do filho que exercesse uma atividade laborativa a lhe permitir prover o 

próprio sustento, tal qual ocorre hoje em dia. A emancipação, nessa hipótese, concedia ao 

filho plena capacidade jurídica, inclusive com a possibilidade de obrigar-se e estar em 

juízo. 

 O ranço do patriarcalismo romano, todavia, permanecia 

e, mesmo após a emancipação na prática, com a constituição de economia própria do filho, 

o pai ainda respondia pelas obrigações contraídas pelo filho. 

 O filho, portanto, poderia adquirir patrimônio em nome 

próprio, mas o pai ainda mantinha a administração e o usufruto sobre tais bens. Essa 

ingerência paterna sobre os filhos, mesmo maiores, tardou a ser abandonada, mas persiste 

até hoje, com algumas peculiaridades, com relação aos filhos menores. 

 A emancipação pelo casamento ou pela constituição de 

economia própria foram logo reconhecidas nas legislações específicas em boa parte da 
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península itálica, mas a aquisição de capacidade plena com a maioridade é evolução 

legislativa razoavelmente nova
45

  

 

1.4. Direito brasileiro – Evolução do pátrio poder ao poder familiar 

 O direito civil brasileiro, como se sabe, recebeu enorme 

influência do direito lusitano. No tocante à legislação civilista, exceto algumas novas leis 

específicas, as Ordenações do Reino de Portugal vigoraram no Brasil até o ano de 1917. 

 Muito embora boa parte das normas constantes das 

Ordenações Filipinas já estivessem revogadas em Portugal, tal legislação somente perdeu 

vigência em território brasileiro com a vigência do Código Civil de 1916
46

.  

Apenas com a entrada em vigor do primeiro Código 

Civil Brasileiro, há menos de 100 anos, tivemos um verdadeiro Código, que não se 

confundiu em as leis esparsas da época. Essa legislação civil própria, que, embora tenha 

sido fortemente influenciada pelo direito dos países europeus em geral, espelhava a moral e 

os costumes dominantes no Brasil do início do século XX. 

Não poderia ser diferente com o instituto do pátrio 

poder, cujo entendimento revela uma sociedade machista fundada na família extremamente 

patriarcal. 

1.4.1. Esboço de Teixeira de Freitas 

 Antes do advento do Código Civil de 1916, no entanto, 

houve outras tentativas frustradas de elaboração de uma codificação civil. A única 

legislação civil realmente bem elaborada e que merece menção é o Esboço de Teixeira de 

Freitas. 
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 Ainda durante o Império, muito embora as Ordenações 

do Reino fossem amplamente aplicadas no Brasil, havia vários textos legislativos esparsos 

e desordenados sobre as matérias de Direito Civil. Com a finalidade de compilar e 

organizar a legislação, Augusto Teixeira de Freitas, um dos maiores civilistas pátrios, foi 

contratado para realizar uma consolidação de todas as leis civis em vigor no País em 1855. 

 Após a apresentação da Consolidação das Leis Civis, 

Teixeira de Freitas foi novamente contratado, agora para a elaboração do Código Civil. 

Seu trabalho, que foi publicado em partes, nunca chegou efetivamente ao fim, sendo 

comumente denominado Esboço. 

 Sua proposta original, em 1858 era a elaboração de dois 

Códigos, um que trataria da parte geral do Direito Civil e outro que abordaria a parte 

especial. Este primor legislativo nunca foi aprovado e o Esboço sequer chegou a vigorar no 

Brasil
47

. 

 A obra, no entanto, era de um brilhantismo tamanho 

que influenciou diretamente o Código Civil da Argentina e indiretamente a legislação civil 

do Uruguai e do Paraguai. 

 Natural estudar o tratamento legal dado por Teixeira de 

Freitas ao, então pátrio poder, mesmo que a legislação de sua lavra nunca tenha vigorado 

em nosso País. 

 Em primeiro lugar deve-se ter em mente que os filhos, 

à época, eram diferenciados, em razão de terem ou não nascido de justas núpcias de seus 

pais. Deste modo, em primeiro lugar foram tratados os direitos e obrigações dos pais e 

filhos legítimos, quais sejam os nascidos de justas núpcias entre pai e mãe.  

Os demais filhos seriam legitimados, ilegítimos e 

decorrentes de coito danado. Os legitimados tinham os mesmos direitos e obrigações com 

relação aos pais, sendo perfeitamente equiparados aos filhos legítimos. Os pais tinham, 

com relação aos filhos reconhecidos, e, portanto, ilegítimos, os mesmos direitos, mas não 
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as mesmas obrigações. A legislação, no entanto, era omissa no tocante aos filhos de coito 

danado. 

 Logo no primeiro artigo que trata do assunto (artigo 

1.509), verificamos que Teixeira de Freitas era adepto da teoria concepcionista para a 

aquisição da personalidade jurídica, cujos reflexos também foram sentidos no que tange ao 

pátrio poder. 

 Segundo o artigo 1.509 do Esboço, os direitos e 

obrigações entre os filhos legítimos e seus pais, iniciam-se desde a concepção e não do 

nascimento com vida.  

 O pátrio poder, também denominado poder paternal 

dizia respeito somente aos direitos que ao pai competiam, sobre a pessoa e os bens dos 

filhos menores, chamados, então, de filhos-famílias
48

. 

 Competia ao pai, dentre outros, o direito de corrigir e 

castigar moderadamente os filhos-famílias que não lhe prestassem a devida obediência ou 

que tivessem má conduta. Este direito era expressamente atribuído ao pai, mas não à mãe, 

que também poderia requerer a detenção de seus filhos em casa correcional. 

 O poder atribuído ao pai era tão grande que havia 

expressa autorização legal para que ele requeresse ao Juiz dos Órfãos autorização para os 

filhos assentarem praça ou a sua detenção em casa correcional, na hipótese das correções 

domésticas mostrarem-se insuficientes na criação e educação dos filhos
49

. 

 Recorde-se que tal diploma legal nunca teve vigência 

em nosso País, mas revela o pensamento dominante da época e, se essa previsão foi 
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incluída no Projeto que seria submetido à aprovação legislativa, muito provavelmente essa 

conduta extrema do pai não era tão impressionante e rara.  

 O Esboço também trata dos direitos e das obrigações do 

pai quanto aos bens dos filhos-famílias, que dependiam da origem da aquisição e da 

natureza destes bens. O patrimônio dos filhos menores poderia ser de dois tipos: pecúlio 

ordinário e pecúlio extraordinário. 

 O pecúlio ordinário era formado pelos bens herdados 

ou doados pela mãe, por outros parentes ou por estranhos. Sobre estes bens tinha o pai a 

administração e o direito real de usufruto. 

 O pecúlio extraordinário, por sua vez era bem mais 

abrangente e obedecia a regras muito mais complexas. De maneira geral era constituído 

por bens doados pelo pai ou pela mãe, com cláusula de ter o pai a administração, o 

usufruto ou qualquer um deles sobre estes bens; os adquiridos gratuitamente de parentes ou 

estranhos, com a mesma cláusula ou com a ressalva de serem administrados por terceiros; 

os bens adquiridos por força própria de seu trabalho ou por fatos fortuitos, além dos bens 

herdados diretamente pelo filho por motivo de incapacidade do pai. 

 Os direitos relativos ao pecúlio extraordinário eram 

praticamente os mesmos, ou seja, administração e usufruto, porém, com algumas regras 

específicas, ora com mais ênfase na administração, ora com mais ênfase no usufruto. 

 Os filhos legítimos também tinham certos direitos com 

relação aos bens dos pais, quais sejam o privilégio de preferência, como uma espécie de 

garantia contra o pai, por motivo da tutela paternal e o de suceder por falecimento, 

obedecidas as regras específicas sobre sucessão. 

 As mães, muito embora não fossem titulares do pátrio-

poder, tinham certos direitos e obrigações quanto à pessoa e quanto aos bens dos filhos 

legítimos. 

 Previa o § 1° do artigo 1.549 do Esboço que às mães 

competia o direito de fazer as vezes de seu marido ausente na criação, alimentação e 

educação de seus filhos menores não emancipados. Este parágrafo específico, no entanto, 
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silenciava a respeito da possibilidade da mãe aplicar castigos corporais em seus filhos 

menores. 

 À mãe também competia o direito de exercer a tutela de 

seus filhos menores e não emancipados, por ocasião do falecimento do marido e de 

nomear-lhes tutor. 

 Os denominados filhos de coito danado, quais sejam os 

adulterinos, incestuosos e sacrílegos não tinham vínculo de parentesco com seus 

respectivos pais e, portanto, não estavam sujeitos ao pátrio poder. A mãe, no entanto, 

exercia sua autoridade sobre estes filhos, sendo por eles responsável, mas que á época não 

se denominava pátrio poder. 

  

1.4.2. Código Civil de 1916 

 A partir da vigência do Código Civil de 1916, em 1° de 

janeiro de 1917, passaram a estar submetidos ao pátrio poder os filhos legítimos, os 

legitimados, os legalmente reconhecidos e os adotivos
50

. 

 O entendimento que se tinha do pátrio poder, à época 

da promulgação do antigo Código Civil e que perdurou durante praticamente todo o século 

XX era de um direito do pai sobre os bens e a pessoa dos filhos menores. Pouco se falava 

em deveres do pai e da mãe em relação aos filhos. 

 Clovis Bevilaqua
51

 dizia que o pátrio poder era um 

complexo dos direitos que a lei conferia ao pai sobre a pessoa e os bens dos filhos, sem, no 

entanto, esquecer de explicar que este poder consistia num verdadeiro poder familiar, cujo 

intuito era manter os laços familiares, salientando o entendimento inovador para a época de 

que o pátrio poder deveria ser exercido no interesse da família.  

 Ensina o nobre civilista que este complexo de direitos 

sobre os filhos era apenas tutelar, que era uma autoridade exercida pelo pai com objetivo 
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protetivo que se circunscrevia ao círculo familiar. Havia sobre essa autoridade, contudo, a 

vigilância estatal para impedir abusos do pai. 

 Isso quer dizer que já em 1917 o direito brasileiro 

entendia que o pátrio poder, muito embora tenha importante relevância social era um 

instituto de direito privado, circunscrito às relações familiares mais íntimas. Assim sendo, 

restava ao Estado o papel fiscalizador, na tentativa de impedir abusos que colocassem os 

menores em situações de risco e de abandono. 

 Luiz da Cunha Gonçalves, denominava tal poder como 

poder paternal e o entendia como uma função semipública , atribuída aos pais, que 

englobava uma série de direitos-deveres, isto é, direitos em face de terceiros e que são, 

em face dos filhos, deveres legais e morais
52

. 

 O fato de a lei ter alterado a abrangência do pátrio 

poder, incluindo os filhos adotivos, sinaliza para a tímida modificação do entendimento 

deste instituto. Os filhos ilegítimos (adulterinos e incestuosos) ainda não estavam sujeitos 

ao pátrio poder de seus pais, mas cabe mencionar que essa restrição legal não constava do 

projeto original da lei. 

 A inclusão do artigo 358
53

 no Código Civil de 1916 

recebeu duras críticas de seu redator. Indignado com o que chamou de injustiça com os 

filhos espúrios, Clovis Bevilaqua explica que a impossibilidade reconhecer tais filhos 

consiste num regresso da lei civil que a deixava menos liberal que a legislação das 

Filipinas, imputando o retrocesso a alguns deputados, entre eles Andrade Figueira
54

. 

 O verdadeiro espírito do legislador de 1917 já era no 

sentido de reconhecer o princípio da responsabilidade dos pais, utilizado por Clovis para 

justificar sua intenção de permitir o reconhecimento dos filhos espúrios e colocá-los sob o 

pátrio poder de seus pais. 
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 Dizia ele que por tal princípio quem tem um filho tem 

também a obrigação de o alimentar e dirigir na vida , revelando o início da inclusão dos 

deveres paternos no que inicialmente eram apenas direitos do pátrio poder. 

 O fato é que a lei foi aprovada sem a redação original, 

condenando os filhos, à época denominados espúrios, à injustiça de não contarem com o 

pátrio poder. Ainda assim, tais menores estavam sujeitos à autoridade materna. 

 Quem exercia o pátrio poder durante o casamento era o 

marido e apenas na falta ou impedimento do chefe da família este direito era conferido à  

mulher. A impropriedade da nomenclatura foi deixada de lado, mas grande parte da 

doutrina insistiu durante longo tempo em conceituar o pátrio poder como sendo o poder 

atribuído ao pai sobre os bens e a pessoa dos filhos menores
55

.  

A legislação passou a utilizar o termo pátrio poder para 

designar o complexo de direitos que o pai tinha sobre os bens e sobre a pessoa dos filhos, 

mas que também poderia ser exercido, em determinadas situações pela mãe.  

 Essa é mais uma situação que demonstra a paulatina 

mudança do pátrio poder, uma vez que, podendo ser exercido subsidiariamente pela mãe, 

coloca o menor numa situação mais vantajosa. O fato da mãe também poder exercer o 

pátrio poder evita o desamparo de menor cujo pai morreu, está impedido de exercer este 

direito ou que não reconhecido por seu pai. 

 O artigo 380 do então Código Civil recebeu críticas de 

Luiz da Cunha Gonçalves que, ao compará-lo com o artigo 138 do Código Civil português, 

explicou que o poder paternal pertence indivisamente a ambos os pais e que as mães, 

portanto, participam do poder paternal
56

. O fato é que este entendimento não decorria da 

comum interpretação da lei civil pátria, que era inequívoca no sentido de que durante o 

matrimônio apenas o marido, como único chefe da família, poderia exercer o pátrio poder, 

cabendo à mulher apenas a incumbência de auxiliá-lo, mormente nas questões mais 

cotidianas do trato com a prole. 

                                                 
55

 Pátrio poder é o conjunto de direitos e encargos que a lei confere ao pai em relação à pessoa e bens dos 

filhos menores ou emancipados.  ROSA, Alcides. Noções de direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Zelio 

Valverde, 1945, p. 73. 
56

 GONÇALVES. Luiz da Cunha. Princípios de direito civil luso-brasileiro, vol. III Direito de família –

direito das sucessões. São Paulo: Max Limonad, 1951, p. 1296. 



43 

 

  

Com o decorrer do tempo os doutrinadores passaram e 

entender que o pátrio poder não era apenas um complexo de direitos do pai em relação aos 

bens e à pessoa dos filhos menores. Alcides Rosa
57

, sem utilizar o termo deveres, dizia que 

o pátrio poder era o conjunto de direitos e encargos conferidos pela lei ao pai, no tocante 

aos bens e à pessoa do filho. 

Eduardo Espínola
58

, amparado por Savatier, explica 

que, apesar do pátrio poder ser um complexo de direitos que competem aos pais em 

relação à pessoa ou aos bens do filho , em seu conteúdo e atividades o pátrio poder 

constitui um poder e um dever.  

Roberto João Elias definia o instituto como um 

conjunto de direitos e deveres, em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores e não 

emancipados, com a finalidade de propiciar o desenvolvimento integral de sua 

personalidade
59

. 

 Competia aos pais, portanto, alguns direitos e deveres 

quanto aos bens e pessoa dos filhos menores. 

O aspecto patrimonial do pátrio poder revelava-se no 

direito dos pais com relação aos bens dos filhos menores, que consistia basicamente no 

usufruto e nos poderes de administração destes bens, com poucas exceções. 

Assim, estavam excluídos do usufruto legal dos pais os 

bens recebidos pelo filho com a expressa disposição de exclusão deste usufruto e da 

administração paterna; os bens deixados ao filho para fim certo e determinado; os bens 

adquiridos pelo filho ilegítimo antes do reconhecimento e os adquiridos em serviço militar, 

magistério ou função pública.  

Relativamente à pessoa dos filhos menores, competia 

aos pais, por força de expressa disposição legal: dirigir-lhes a criação e educação; tê-los em 

sua companhia e guarda; conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

nomear-lhes tutor por testamento; representá-los nos atos da vida civil; reclamá-los de 
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quem ilegalmente os detivessem e exigir que lhes prestem obediência, respeito, e os 

serviços próprios de sua idade e condição. 

 No mister de educar os filhos menores e exigir-lhes 

obediência e respeito poderiam os pais castigar os filhos, desde que o castigo não fosse 

imoderado, caso em que os pais perderiam o pátrio poder. 

 A sociedade patriarcal de grande parte do século 

passado admitia, sem muitas indagações, a imposição de castigos corporais aos filhos 

menores. Havia quem defendesse a possibilidade de professores também aplicar tais 

castigos. 

 O Código Civil de 1916, no artigo 395, punia com a 

perda do pátrio poder o pai ou a mãe que castigasse imoderadamente o filho.  

O Código de Menores de 1927, em seu artigo 34, 

dispunha que os maus tratos, a privação de alimentos ou cuidados indispensáveis que 

pusessem em risco a saúde do filho; o abuso de autoridade do pai ou a falta habitual ao 

cumprimento dos deveres paternos eram causa de suspensão do pátrio poder. Tratando a 

matéria de maneira mais profunda, o mesmo Código de Menores de 1927 considerava 

abandonado o menor de 18 anos que, devido à crueldade, abuso de autoridade, negligência 

ou exploração dos pais, tutor ou encarregado de sua guarda seja vítima de maus tratos 

físicos habituais ou castigos imoderados. 

Assim, embora não havendo permissão legislativa para 

a utilização de castigos aplicados pelos pais na educação dos filhos, uma interpretação a 

contrario sensu conclui que os castigos, físicos ou psicológicos, desde que moderados, não 

eram proibidos. Ressalte-se que a legislação atual repetiu ipsis litteris a mesma regra. 

 Exigir trabalhos próprios dos filhos menores também 

era muito comum nas famílias brasileiras. A lei apenas disciplinou o que era comumente 

aceito pela sociedade da época. Clovis Bevilaqua
60

, explicando a atribuição deste direito 

aos pais, informou que habituar a criança ao trabalho para os pais é uma das formas de 

educação e mostra que a vida não é feita somente de direitos, mas também de deveres. 
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 Lembre-se que até janeiro de 2003 estavam sujeitos ao 

pátrio poder todos os filhos com menos de 21 anos de idade. 

 Com o passar do tempo, no entanto, a sociedade foi se 

transformando e apesar de não ter havido substancial alteração no Código Civil, muitos dos 

seus dispositivos, principalmente os relativos ao Direito de Família, passaram a ser 

interpretados de outra maneira. 

 A promulgação da Constituição Federal, em 1988 teve 

grande importância na transformação deste processo de interpretação legal. 

 

1.4.3 Constituição Federal de 1988 

A atual Carta Magna do Brasil, promulgada em 1988, 

não tratou diretamente do pátrio poder, mas inseriu em nossa legislação importantes regras 

sobre o Direito de Família, sinalizando a grande importância que a família passaria a ter 

em nossa sociedade. 

Como ensina Maria Rita de Holanda Silva Oliveira
61

, 

em obra coordenada por Renan Lotufo, com a Constituição Federal de 1988, o centro da 

tutela Constitucional se desloca do casamento para as relações familiares dele 

decorrentes . É o que ela denomina repersonalização no âmbito das relações familiares.  

O casamento ainda continua a ser a principal forma de 

constituição de família, mas a Lei Magna expressamente reconheceu outras maneiras pelas 

quais as pessoas podem se unir em laços familiares. Assim, a entidade familiar e a família 

monoparental também foram reconhecidas e protegidas. 

Outras formas de constituição de família, entretanto, 

também podem acontecer, desde que não violem preceitos de ordem pública, nem 

tampouco os bons costumes. 
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Bem ensina Álvaro Villaça Azevedo
62

 que a família é 

uma instituição social que nasce espontaneamente e não amarrada apenas às maneiras que 

a lei determina.  

Também Gérard Cornu
63

 entende ser a família um 

fenômeno social, cujas relações não se restringem apenas ao Direito de Família, mas 

interessam também a outras ciências sociais. 

Historicamente sempre foi assim, os seres humanos 

acabaram por se unir, tendo em vista a necessidade da época. Houve tempos em que a 

segurança forçou as uniões familiares, quando então a família era vista como um pequeno 

Estado  dentro da sociedade. Isso já aconteceu, como vimos, durante boa parte do Império 

Romano. 

Houve tempos em que a sociedade e a legislação 

atribuíam muita importância ao casamento, deixando alheios ao grupo familiar algumas 

pessoas, tais como os filhos, anteriormente denominados espúrios. Por outro lado, a 

consanguinidade também já foi um fator importante para determinar o agrupamento das 

pessoas em família. 

Atualmente não há quem negue a importância do afeto 

na construção e na manutenção de uma família. Elevado a categoria de valor jurídico, 

Paulo Luiz Netto Lôbo sustenta, com muita propriedade, ser o afeto um verdadeiro 

princípio, com natureza normativa e que transforma as nossas famílias brasileiras, 

reguladas pela Constituição Federal, em famílias socioafetivas, como regra geral
64

. 

A família, como bem assevera o autor acima citado, 

sempre foi e sempre será um verdadeiro fato social. 
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Hoje, talvez, seja o amor o elemento mais importante a 

ser levado em conta para se determinar quais pessoas pertencem ou não a uma mesma 

família.  

A família foi elevada à base da sociedade, recebendo 

especial proteção do Estado, de acordo com o artigo 226 da Constituição Federal. Isso quer 

dizer que cabe ao Estado propiciar os meios necessários para a regular formação e 

desenvolvimento das famílias, assegurando a proteção contra indevidas interferências 

alheias nas relações familiares íntimas e internas. 

No dizer de Adriana C. do Rego Freitas Dabus Maluf, 

entende-se por família, tendo em vista a Constituição Federal, o locus onde cada ser 

desenvolverá sua personalidade, valorizando-se o princípio da dignidade da pessoa 

humana, sendo a proteção estatal conferida a cada membro que a constitui, tal como se 

estabelece pelo artigo 226, 8° da Carta Constitucional
65

. 

Também passaram a receber proteção estatal as demais 

espécies de família, tais como a família monoparental e a entidade familiar fundada na 

união estável. 

A família, como base da sociedade, reconhecida 

constitucionalmente, adquiriu tamanha relevância que acabou por despertar maior interesse 

em protegê-la, defendê-la e garantir sua livre formação. O Estado passou, portanto, a 

preocupar-se com a salvaguarda do mínimo essencial dessa instituição, legitimando, então 

as intervenções limitativas do legislador, não apenas para proteger os mais vulneráveis, 

mas primordialmente, para proteger a família, revelando que o direito de livremente 

constituir família é, mais do que um direito fundamental, uma verdadeira garantia 

institucional.  

Nas palavras de Canotilho, a protecção das garantias 

institucionais aproxima-se da protecção dos direitos fundamentais quando se exige, em 
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face das intervenções limitativas do legislador, a salvaguarda do mínimo essencial  

(núcleo essencial) das instituições
66

. 

A especial proteção estatal da família como base da 

sociedade, portanto, deve ser entendida como uma garantia institucional que autoriza que 

sua concretização se dê tanto na esfera do Direito Público quanto na do Direito 

Privado
67

. 

Significativo exemplo da efetividade dessa proteção 

estatal às mais diversas formas de constituição de família foi a inovadora e histórica 

decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 5 de maio de 2011, na qual 

expressamente é reconhecida a liberdade para a formação de famílias e a impossibilidade 

de tratamento diverso entre elas, estendendo a todas as demais espécies de famílias, entre 

elas a formada por casais do mesmo sexo, todos os direitos relativos à família conjugal, 

fundada no casamento civil entre homem e mulher
68

. 

Interferindo diretamente, porém de maneira legítima e 

limitada, nas relações familiares, a legislação constitucional impõe certos deveres à família 

e ao Estado, com vistas a proteger a criança e o adolescente
69

. 

No âmbito familiar, é dever da família e dos pais mais 

especificamente assegurar à criança e ao adolescente 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. 

Constituem, portanto direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, dentre outros, o direito à dignidade, ao respeito, à saúde, à educação, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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Cabe ao Estado propiciar os meios necessários para a 

efetividade destes direitos fundamentais, impondo severas punições aos que, de alguma 

forma, violarem tais direitos. 

Aos pais é atribuído o múnus público da autoridade 

familiar, segundo o qual assumem o dever de garantir os direitos fundamentais de seus 

filhos menores, assumindo a responsabilidade de criá-los, educá-los e protegê-los.  

É dever do Estado e dos pais, em primeiro lugar, 

colocar os menores a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Os pais, ao exercerem a autoridade familiar, com vistas 

em criar, educar e proteger os filhos menores, devem ter uma certa liberdade para realizar 

tal tarefa satisfatoriamente. Devem se ater, no entanto, a certas limitações de ordem 

pública, estabelecidas sempre no melhor interesse do menor, a fim de protegê-lo de 

eventuais abusos que possam vir a ser cometidos por seus próprios pais. Além disso, 

devem pautar suas ações tendo em vista os importantes princípios constitucionais que 

norteiam o Direito de Família. 

 

1.4.3.1. Princípios Constitucionais de Direito de Família 

Inúmeros princípios relativos às questões de Direito de 

Família podem ser extraídos da Constituição Federal em vigor, sejam eles expressos no 

texto legal ou implícitos, extraídos deste mesmo texto por meio da interpretação. 

A transformação enfrentada pela família fez surgir no 

cenário jurídico uma nova maneira de entender este fato social, no sentido de 

repersonalizar as relações familiares, abandonando a antiga patrimonialização que se tinha 

antigamente da família. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Flavio 

Tartuce e José Fernando Simão
70

 salientam que de acordo com a proposta de 

                                                 
70

 SIMÃO, José Fernando e TARTUCE, Flávio. Direito civil – direito de família. v.5, 3.ed. São Paulo: 

Método, 2008, p. 26. 



50 

 

  

personalização do Direito de Família, os antigos princípios foram aniquilados, surgindo 

novos princípios que têm como prioridade o indivíduo e não a família como um valor em 

si. 

É de se ressaltar que os doutrinadores pátrios discordam 

entre si no tocante à identificação dos princípios constitucionais relativos ao Direito de 

Família. Assim, sem a pretensão de nomear todos eles, pode-se mencionar o princípio: da 

dignidade da pessoa humana, da liberdade, da parentalidade livre e responsável, da 

igualdade, da alteridade, da solidariedade familiar, do pluralismo familiar, da proteção 

integral a crianças, adolescentes e idosos, da afetividade, da proibição de retrocesso social, 

da convivência familiar e comunitária. 

Há situações, no entanto em que dois ou mais 

princípios podem entrar confronto, reclamando do julgador uma solução, sem afastar ou 

ignorar qualquer um deles, dado não haver hierarquia entre princípios constitucionais que 

justifique a superposição de um sobre outro. 

Diante da equiparação hierárquica dos princípios 

constitucionais, a possível ocorrência de confronto entre eles somente pode ser resolvida 

por meio da ponderação, procurando conjugá-los, adotando-se também o critério da 

proporcionalidade. 

Cada um dos princípios apresenta um certo grau de 

relevância a ser levado em conta quando da apreciação do caso concreto. Deve-se, 

portanto, ponderar a importância de cada um a fim de determinar qual deles prevalecerá. 

A aferição da importância de cada um dos princípios 

envolvidos no confronto é relacionada especificamente ao caso concreto, não havendo um 

critério objetivo para se determinar em quais situações cada princípio assume maior ou 

menor relevância. 

A solução a ser encontrada pelo intérprete acaba por 

privilegiar um princípio em detrimento de outro, sem, no entanto, retirar nenhum deles do 

sistema. Ao ponderar qual dos princípios assume maior importância no caso concreto, o 

juiz determinará que naquele caso ele será aplicado, mas poderá aplicar justamente o 

princípio preterido em outro caso, quando, então, ele assumirá maior importância. 
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Como bem assevera Alexy
71

, quando dois princípios 

colidem um deles tem que ceder perante o outro, mas isso não significa declarar inválido o 

princípio rechaçado, nem tampouco estabelecer uma cláusula de exceção. 

Ainda que se entenda não haver hierarquia entre os 

princípios anteriormente mencionados, deve-se salientar que a dignidade da pessoa 

humana, além de ser um princípio constitucional também foi consagrada como 

fundamento do Estado Democrático de Direito
72

, adquirindo assim maior relevância. Isso 

quer dizer que o intérprete deve sempre se pautar, em primeiro lugar pela dignidade da 

pessoa humana para entender, apreciar, ponderar e valorar os demais princípios 

constitucionais. 

A dignidade da pessoa humana irá nortear a 

interpretação e aplicação de todas as regras constantes dos textos legislativos e deve 

sempre ser observada em qualquer relação jurídica de direito privado, mormente nas 

relações ente familiares. 

Ensina Maria Berenice Dias que a dignidade da pessoa 

humana encontra na família o solo apropriado para florescer
 73

. 

Deve imperar o mais absoluto respeito nas relações 

familiares e nas relações entre pais e filhos, mais especificamente. Os pais, no desempenho 

da criação e educação dos filhos devem tratá-los com carinho, civilidade e respeitar a 

limitações próprias da idade dos filhos. 

Os filhos, por sua vez, devem aos pais o respeito e a 

obediência próprios da vida em família, muitas vezes tendo que se submeter a 

determinações com as quais não concordam. 

Em qualquer um dos casos, pelo simples fato dessas 

relações dizerem respeito a seres humanos o princípio da dignidade da pessoa humana 
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estará presente e deverá ser respeitado, acima de qualquer outro valor ou interesse que 

esteja em jogo. 

Há quem critique a utilização da dignidade da pessoa 

humana indiscriminadamente, como panacéia para a solução de qualquer dúvida jurídica e 

justificativa para a aplicação das regras, apenas conforme o bom senso do julgador, sem 

qualquer critério técnico. 

Porém, no tocante às relações entre pais e filhos não há 

como evitar a abordagem deste verdadeiro fundamento constitucional, imprescindível para 

nortear moral e juridicamente as relações humanas e especificamente as relações mais 

íntimas entre os familiares. 

Muitas questões que serão abordadas no presente 

trabalho deverão ser analisadas à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, pois 

será preciso determinar se o poder educativo e corretivo dos pais pode, em alguma medida 

acabar por ferir a dignidade do filho. 

Todos os princípios constitucionais, como já 

mencionado, estão hierarquicamente equiparados, todavia alguns deles merecem destaque, 

pois assumem maior relevância quando se trata da intervenção do Estado no exercício da 

autoridade familiar. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade, da parentalidade livre e responsável e da proteção integral a crianças e 

adolescentes são especificamente relevantes para este assunto, dado que a análise conjunta 

de todos eles devem direcionar a atuação dos pais no cumprimento do dever de educar os 

filhos, respeitando tanto a ordem pública quanto a autonomia privada. 

 

1.4.3.1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Como já mencionado este é um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito que funciona como um verdadeiro princípio estruturante 

pelo qual o Estado fica obrigado a velar e proporcionar proteção às exigências básicas do 
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ser humano, dotando-o de todos os recursos disponíveis para a manutenção de uma vida 

digna, bem como proporcionar o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

Em resumo, o princípio da dignidade da pessoa humana 

constitui fonte jurídico-positiva de grande parcela dos direitos fundamentais, conferindo 

unidade e coerência ao conjunto de tal categoria de direitos. 

Norteando a criação, interpretação e entendimento de 

praticamente todos os direitos subjetivos, tal princípio assume importância crucial no 

Direito de Família, tendo em vista o caráter normalmente afetuoso das relações entre os 

familiares.  

Também não se deve olvidar que a principal função da 

família é propiciar o regular desenvolvimento harmônico e a realização pessoal de cada um 

dos familiares, sempre tendo por fundamento o respeito à dignidade de todos os integrantes 

do grupo familiar. 

No âmbito das relações familiares encontramos várias 

situações nas quais o fundamento da dignidade da pessoa humana tem direta 

aplicabilidade. As relações matrimoniais e as decorrentes da união estável impõem que os 

consortes devam se tratar afetuosa e respeitosamente. A tutela e a curatela são institutos 

protetivos nos quais o tutor e o curador devem tratar dignamente o pupilo ou o curatelado. 

O bem de família tem por finalidade manter a dignidade da pessoa humana quando impede 

a execução do único imóvel residencial da família. Nas inseminações artificiais, cuja 

finalidade é constituir a filiação, deve-se evitar a manipulação genética que violar a 

dignidade da pessoa humana. A adoção somente deve ser deferida aos pais que 

efetivamente demonstrarem aptidão para tal mister e afeto com o adotado, tudo com vistas 

na proteção de sua dignidade.  

Contudo, é a relação entre pais e filhos que reclama 

maior cuidado e atenção a tal princípio. Como já mencionado, pais devem propiciar aos 

filhos um ambiente respeitoso e digno, para que estes se desenvolvam plenamente, 

buscando sua felicidade pessoal. 
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Tamanha é a importância da exata apreciação da 

natureza da dignidade humana que observou Recasens Siches
74

 ela implicava 

necessariamente o reconhecimento da liberdade individual. Argumentava que se o homem 

é um ser que tem fins próprios, se é um ser que se constitui um fim em si mesmo, se estes 

fins podem ser cumpridos somente pela decisão individual, é consequência clara que a 

pessoa esteja investida de liberdade, dentro da qual poderá operar por conta própria  

 

1.4.3.1.2. Princípio da Liberdade 

O princípio da liberdade é por demais amplo e 

comporta aplicabilidade em diversos ramos do Direito. Fala-se em liberdade física, 

liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de 

reunião, entre outras. 

Para Pontes de Miranda
75

 a liberdade de fazer ou não 

fazer é espécie da liberdade física e consiste em qualquer ato que não se pode subsumir em 

liberdade de ir, ficar e vir (de locomoção). 

Para o Direito de Família o princípio da liberdade está 

presente desde o momento em que ela se constitui até o momento em que os pais cumprem 

o dever de criação e educação dos filhos. 

No dizer de Paulo Lôbo
76

 o princípio da liberdade diz 

respeito ao livre poder de escolha ou autonomia da constituição, realização e extinção de 

entidade familiar, à livre aquisição e administração do patrimônio familiar, ao livre 

planejamento familiar, à livre definição dos modelos educacionais, culturais e religiosos e 

à livre formação dos filhos. Tudo, bem claro, limitado pela dignidade da pessoa humana, 

que deverá ter respeitada sua integridade física, mental e moral. 

A espontânea formação das famílias concede às pessoas 

a mais ampla liberdade em se unir, apenas em razão de laços afetuosos com o objetivo de 

constituírem famílias. 
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A aquisição e administração do patrimônio familiar 

também é livre, sejam os familiares casados sob qualquer regime de bens ou mesmo 

integrantes de uma entidade familiar de qualquer natureza. 

O livre planejamento familiar diz respeito à liberdade 

das pessoas em decidir se haverá ou não prole em sua família e como e quando será 

realizada a concepção dos filhos. 

Um interessante aspecto deste princípio é trazido por 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama
77

 ao explicar a dupla função da limitação legal do 

que ele houve por bem denominar de princípio da liberdade restrita e da beneficência à 

prole. 

O renomado doutrinador não vislumbra uma 

intromissão inadequada na vida do casal da atuação estatal contida no § 7° do artigo 226 da 

Constituição Federal
78

, acrescentando que essa disposição legal exerce uma dupla função: 

preventiva e promocional. Preventiva no que se refere aos recursos educacionais e 

científicos a serem disponibilizados para que a população tome conhecimento de seus 

direitos reprodutivos e sexuais. Promocional porque possibilita o exercício livre e 

consciente destes direitos. 

Importante ressaltar que em janeiro de 1996 foi 

promulgada a Lei n° 9.263 que regula o dispositivo constitucional acima citado, 

disciplinando sobre o livre planejamento familiar e estabelecendo penalidades para quem 

violar este verdadeiro direito fundamental.  

Quando o princípio da liberdade é aplicado às relações 

entre pais e filhos, há que se entender que é direito dos pais a livre definição dos modelos 

educacionais, culturais e religiosos que serão oferecidos e até certo ponto impostos aos 

filhos menores, sempre observado o fundamento constitucional da dignidade humana. 
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Assim sendo, ao cumprirem o dever, decorrente da 

autoridade familiar, de criar e educar os filhos, têm os pais a obrigação de desempenharem 

tal função sempre respeitando a dignidade dos filhos, tendo, porém, liberdade para 

escolher, de acordo com as suas próprias convicções, de que modo o farão. 

Vale dizer que, de acordo com o princípio da liberdade, 

os pais podem escolher o modelo religioso que será oferecido no âmbito familiar, além dos 

valores morais, bem como as questões culturais que ensinarão a seus filhos. 

O modelo educacional ao qual se submeterá o filho 

menor também deve ser livremente escolhido pelos pais, tendo o Estado o dever de 

propiciar o acesso de todos os à educação gratuita e de qualidade. O que se vê, porém, é 

que o Estado não cumpre satisfatoriamente este dever. 

Mesmo que se admitisse, apenas para efeitos de 

argumentação, que a educação pública oferecida pelo Estado fosse satisfatória e suficiente 

para instruir e formar as crianças e os adolescentes do País, ainda assim, teriam os pais o 

direito de optar por oferecer uma instrução escolar diferente, adequada aos valores éticos e 

morais de sua família e não a estudada, formulada e imposta pelo Estado. 

Este direito de não submeter os filhos à educação 

oficial, seja ela pública ou privada, decorre do princípio da liberdade, o mesmo que 

autoriza os pais a criar e educar o filho da maneira como bem entenderem, inclusive 

aplicando-lhes moderados castigos, até mesmo físicos, se entenderem necessário. 

A limitação a essa liberdade dos pais na criação e 

educação dos filhos não deve ser no sentido de proibir que os filhos menores estudem em 

casa, sob a supervisão dos pais ou que os pais apliquem quaisquer castigos aos filhos. 

Essa limitação deve ser no sentido de que todas as 

ações dos pais, inclusive os castigos físicos, sejam realizadas respeitando-se a dignidade 

dos filhos e sempre no seu melhor interesse. Essa limitação, que somente pode decorrer de 

expresso preceito legal, está legitimada pelo princípio da parentalidade responsável. 
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1.4.3.1.3.Princípio da Parentalidade Responsável 

Há certa confusão em torno do princípio da 

parentalidade responsável, que faz com que a imensa maioria dos autores o identifique com 

o princípio do livre planejamento familiar, decorrente do princípio da liberdade, que em 

simples análise é aquele pelo qual os particulares têm a ampla liberdade de eleger como e 

se terão filhos. 

Muito embora a parentalidade responsável possa ser 

entendida como a responsabilidade que decorre do livre planejamento familiar, já que 

impõe aos pais o dever de criar e educar da melhor maneira possível os filhos que tiveram, 

ela é, em realidade, um pouco mais ampla. 

Como explica Kátia Boulos o planejamento familiar 

prestigia a parentalidade responsável, pois, se por um lado, planejar a família constitui um 

direito, por outro, sustentar, guardar e educar os filhos menores constitui um dever
 79

. 

Acrescenta a autora que o exercício da liberdade de 

procriação decorre de uma responsabilidade social, afinal os filhos virão para aquela 

família, mas se projetarão para a sociedade . 

Assim, ainda que este princípio seja um verdadeiro 

desdobramento do princípio da liberdade, deve ser entendido como um limitador à 

liberdade dos pais. 

Com efeito, a medida em que é imposto aos titulares da 

autoridade familiar o dever de criar e educar os filhos de acordo com o princípio da 

parentalidade responsável, a liberdade dos pais fica, sem dúvida, limitada ao melhor 

interesse dos filhos, evitando eventuais excessos ou abandono. 

É justamente em razão do princípio da parentalidade 

responsável, que os pais devem assegurar, com absoluta prioridade, todos os direitos 

fundamentais dos filhos menores, principalmente os que estão dispostos no caput do art. 

227 da Carta Magna. 
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Na medida em que a própria Constituição Federal 

confere estes direitos fundamentais aos filhos e impõe aos pais o dever de assegurá-los, 

acaba por limitar a liberdade dos pais na criação e educação dos filhos, dado que terão que 

desempenhar tal função de acordo com o melhor interesse dos filhos e não como bem 

entenderem. 

É muito bem vinda e absolutamente legítima essa 

limitação, pois o legislador e os aplicadores dessa regra sempre tiveram em mente o 

melhor interesse dos filhos menores, intervindo de maneira incisiva, porém ponderada nas 

relações familiares privadas. 

O que se repele é a intromissão sem legitimidade e 

perniciosa do Estado no seio familiar, dirigindo excessivamente o exercício da autoridade, 

de maneira a limitar indevidamente a liberdade dos pais em criar e educar seus filhos de 

acordo com suas próprias convicções. 

 

1.4.3.1.4 Princípio da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente 

A óbvia vulnerabilidade das pessoas entre 0 e 18 anos 

levou o legislador constitucional a estabelecer regras mais específicas e a garantir 

numerosos direitos fundamentais a essa parcela da população, que requer maiores 

cuidados, tanto dos seus responsáveis legais quanto do Estado. 

Trata-se de um princípio direcionado em primeiro lugar 

à família, em segundo lugar ao Estado e, posteriormente, à sociedade em geral.  

Por força deste princípio as crianças e os adolescentes, 

em razão de sua vulnerabilidade, foram alçados a uma categoria especial de pessoas, cujos 

interesses e direitos devam ser protegidos de forma prioritária. 

Alguns dos direitos das crianças e dos adolescentes 

vêm descritos no caput do art. 227 da Constituição Federal, mas não se deve imaginar que 

essa lista seja extensiva. A evolução da sociedade faz surgir direitos ainda não conhecidos 

e não disciplinados pela legislação, que não podem ser ignorados ou desrespeitados, ainda 

mais no tocante aos direitos dos menores. 
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Essa proteção, aliás, não se restringe ao âmbito 

nacional. Histórica e mundialmente nota-se uma crescente preocupação com as crianças, 

menores de 18 anos, que por suas próprias peculiaridades, merecem maior atenção e 

cuidado, em diversos países e diferentes culturas, ao redor do mundo. 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 

20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990, é um importante 

documento que consolidou as normas internacionais sobre o assunto. A relevância dos 

direitos das crianças no mundo pode ser demonstrada pelo fato de que atualmente tal 

Declaração encontra-se ratificada por 191 países-membros da ONU, ou seja, os dois únicos 

países-membros que não a ratificaram foram a Somália e os Estados Unidos. 

Conforme explica Maria Beatriz Pennachi Dellore
80

, 

um longo caminho de vários anos e diversos tratados acerca da matéria culminaram com a 

elaboração da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, em 1989, o primeiro 

instrumento que regulamenta todos os direitos básicos infantis. 

Em brilhante trabalho apresentado à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo como condição parcial para a obtenção do título de 

doutora, Maria José Constantino Petri
81

 identifica outro traço característico de tal 

documento, qual seja o seu caráter obrigacional. 

Os países que ratificaram a Convenção não assumiram 

apenas a obrigação moral de cumprir suas disposições, mas obrigaram-se a efetivamente 

viabilizar mudanças administrativas e legislativas a fim de concretizar e implementar a 

proteção integral aos direitos da criança. 
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1.4.4  Estatuto da Criança e do Adolescente 

Menos de um ano após a ratificação da Convenção dos 

Direitos da Criança entrou em vigor a legislação nacional mais completa e protetiva para as 

crianças e os adolescentes. 

A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor em 16 de outubro do mesmo 

ano e foi decisiva para realmente incorporar as regras das Convenções e os Tratados 

internacionais cujo objetivo é preservar e defender os direitos humanos mais básicos das 

crianças e dos adolescentes. 

Muito embora não tenha disciplinado especificamente o 

pátrio poder, a lei foi promulgada após a Constituição Federal de 1988, respeitando, 

portanto, todos os princípios constitucionais e os direitos e garantias individuais das 

crianças e dos adolescentes. 

 

1.5. Conclusão 

A relação entre pais e filhos experimentou uma gradual, 

porém significativa mudança ao longo dos anos. Aparentemente o núcleo familiar 

permanece o mesmo desde o Direito Romano, unindo pais e filhos em torno de um 

objetivo comum, respeitando-se o poder de uma autoridade maior, no caso o pater 

familias. 

Temos hoje uma estrutura familiar semelhante à família 

romana. Porém existem algumas diferenças no que diz respeito à possibilidade e 

autonomia dos filhos para constituírem novas famílias com suas uniões e, notadamente, no 

que diz respeito ao poder que pais exerciam sobre os filhos menores. 

O que antes era um poder arbitrário, fundado na 

manutenção da família a qualquer preço, com absoluta submissão dos filhos, que 

permaneciam incapazes até a morte do pater, hoje deu lugar a uma relação de autoridade 

exercida no interesse do filho. 
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O vínculo jurídico antes fundado no poder hoje está 

baseado no afeto e no respeito aos menores vulneráveis e merecedores de proteção especial 

do Estado. 

O poder familiar disciplinado na legislação atual não 

deve ser entendido como o antigo pátrio poder, pois o que houve foi uma verdadeira 

mutação do instituto e não simplesmente sua evolução. 

Essa mutação se deu em decorrência da própria 

evolução do ser humano, que passou a se preocupar com o próximo, respeitar os direitos 

das crianças e dos adolescentes e, por um mecanismo de transcendência, hoje tem a família 

como um instrumento para o desenvolvimento da personalidade e da promoção da 

dignidade dos seus membros e não simplesmente como a antiga família-instituição que 

significava um fim em si mesma
82

.  
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2. AUTORIDADE FAMILIAR. CONCEITO E CONTEÚDO 

 

O poder familiar, como explicado no capítulo anterior, 

não é simplesmente a expressão atual do antigo pátrio poder. Houve uma verdadeira 

mutação das relações familiares que acabou por transformar substancialmente o pátrio 

poder que era exercido pelos pais.  

Não há como negar que essas relações familiares 

continuam sofrendo constantes modificações, adaptando-se aos novos tempos e às novas 

exigências sociais. 

A expressão poder familiar, utilizada em nossa 

legislação, já não denota corretamente o feixe de direitos e deveres que compõe a relação 

de autoridade entre os pais e seus filhos menores. 

 

2.1.Terminologia 

O Código Civil de 2002 foi o primeiro diploma 

legislativo que utilizou o termo poder familiar no Brasil, destinando um capítulo inteiro das 

relações familiares para sua disciplina. É bem verdade que muitas disposições 

permaneceram inalteradas, mas quando a lei civil entrou em vigor, quase 18 anos após a 

promulgação da Constituição Federal, o pátrio poder já não era mais visto como um 

verdadeiro poder do pai sobre a pessoa e os bens dos filhos menores. 

Além disso, tanto o pai quanto a mãe já exerciam, à 

época, os mesmos direitos e tinham os mesmos deveres para com seus filhos menores. 

Nada justificava, portanto, a manutenção da 

nomenclatura, tendo em vista a igualdade entre homens e mulheres estabelecida 

constitucionalmente em 1988. 

Por tal motivo o instituto passou a ser denominado 

poder familiar, afastando-se da ideia de que apenas o pai o exercia. Não resta dúvida de 



63 

 

  

que poder familiar é muito mais adequado que pátrio poder, tanto do ponto de vista 

gramatical, quanto do ponto de vista jurídico. 

Essa simples mudança terminológica, no entanto, é 

insuficiente e não explicita propriamente o verdadeiro significado deste múnus público que 

tanto afeta as relações entre pais e filhos, tendo reflexos na família inteira. 

Milton Paulo de Carvalho Filho
83

 informa que a as 

modificações pelas quais passou e ainda vem passando a família não justificam a 

manutenção do pátrio poder, ressaltando que a denominação poder não é a mais adequada 

às verdadeiras características do instituto. 

Como explica Paulo Lôbo
84

, a denominação ainda não 

é a mais adequada, pois o que parece ter havido foi simplesmente o deslocamento do poder 

do pai para o poder de ambos os genitores, o que não espelha a realidade do 

desenvolvimento das relações entre pais e filhos. 

Muitos doutrinadores pátrios, embora ainda utilizem a 

expressão legal, preferem denominá-lo como autoridade parental, inspirados por algumas 

legislações estrangeiras. 

A primeira crítica que fazem à terminologia legal é que 

são apenas os genitores que exercem o poder familiar, sendo, portanto, mais adequado que 

se diga parental e não familiar. 

Denise Camo Comel, ao abordar o assunto, explica que 

a palavra familiar não diz respeito apenas ao pai e à mãe, mas quer dizer relativo à 

família, ou, ampliando-se, que vive na mesma casa, não sendo, daí, compatível com a 

titularidade do instituto de modo algum.  A autora ainda esclarece que o termo familiar 

não guarda qualquer significado hermenêutico relativo à igualdade dos cônjuges, entre si 

e como pais perante os filhos.
85

  

Ainda que o termo antigo, inspirado no Direito Romano 

continue a ser utilizado em países de língua hispânica, como a Espanha e a Argentina, que 
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ainda usam patria potesdad, a nova nomenclatura encontra-se consagrada em legislações 

mais atuais como a francesa, desde 1974. 

Sob este aspecto, no entanto, o legislador agiu com 

acerto, ainda que não tenha sido essa sua primeira intenção. É certo que a maioria da 

doutrina afirmou, desde sempre, que o pátrio poder ou o atual poder familiar seja exercido 

pelos pais do menor. 

Poucas divergências há sobre o tema, mas o que se 

verifica na prática, atualmente, é que em muitas famílias, o agrupamento humano fez surgir 

um novo fenômeno. 

Não são poucas as famílias que têm avós, madrastas, 

padrastos ou tios que acabam por interferir diretamente na criação e educação de menores 

que não são seus filhos. 

A multiparentalidade é hoje uma realidade que não 

pode ser ignorada e que acabou por transformar não só as relações entre pais e filhos, mas 

também as relações, mesmo jurídicas, entre adultos e crianças e adolescentes integrantes de 

uma mesma família. 

Por tal motivo, o mais correto seria entender o poder 

familiar, não simplesmente como parental, como querem alguns, mas propriamente como 

familiar mesmo. 

Em algumas legislações internacionais, como a 

francesa, o termo atualmente utilizado corresponderia à autoridade parental. 

De acordo com os irmãos Mazeaud
86

, o antigo 

puissance paternelle, ou autorité paternelle, termos utilizados indistintamente, foi 

substituído por autorité parentale, em 1970, por inovação legislativa na França. 
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O poder exercido pelos pais há muito foi abrandado e 

hoje não corresponde mais a este conceito do direito público. Os filhos, mesmo menores, 

possuem os mesmos direitos que seus pais. Estão sujeitos à autoridade dos pais apenas por 

uma questão protetiva e não por critério de hierarquia ou de poder. 

A personalização do Direito Civil deu mais ênfase à 

pessoa humana e a inseriu no núcleo do sistema jurídico. No tocante ao Direito de Família 

essa personalização fez com que as normas jurídicas fossem interpretadas e aplicadas no 

sentido de preservar os direitos de cada um dos integrantes da família e não mais 

simplesmente para a manutenção e preservação da família como um fim em si mesma. 

Como já explicado anteriormente, a família perdeu o 

posto de instituição a ser preservada a qualquer custo, mesmo contra a vontade dos 

familiares, como no caso do antigo casamento indissolúvel, para ocupar o lugar de 

instrumento destinado ao pleno desenvolvimento de realização de seus integrantes. Deve-

se ter em mente que o que importa é o indivíduo e não a instituição da qual ele faz parte. 

O complexo de direitos e deveres que os pais têm em 

relação aos filhos menores também sofreu influência dessa personalização do Direito Civil, 

mais especificamente do Direito de Família. 

Neste sentido é fundamental o conhecimento e 

entendimento dos princípios constitucionais do Direito de Família, pois os filhos menores 

deverão ter seus direitos da personalidade respeitados não só pela coletividade, mas 

primeiramente por seus próprios pais. 

A ultrapassada relação hierárquica e muitas vezes quase 

tirânica que tinham alguns pais e filhos não condiz com nossa realidade social e só subsiste 

em poucas famílias. É certo que essa é a realidade para grande parte das famílias ao redor 

do mundo, mas, ainda assim, o desenvolvimento sócio-cultural que o mundo inteiro tem 

experimentado, indica uma tendência de mudança, também nessa área. 

Em muitas culturas estrangeiras os genitores ainda 

continuam exercendo verdadeiro poder, quase absoluto, sobre os filhos. Cite-se, por 
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exemplo, a Índia, com enorme população, onde ainda há a tradição dos pais escolherem as 

pessoas com quem seus filhos devem se casar. 

Semy Glanz
87

 noticia que na Índia, embora não haja 

legalmente o sistema de castas, as noivas dificilmente se casam com pessoas de outra 

situação sócio-cultural e que no Sri Lanka há anúncios no jornal procurando moças, de 

preferência da mesma casta e religião, para enlace matrimonial. 

O reconhecimento e o respeito aos direitos das crianças, 

porém, tem adquirido mais relevância em todos os países do mundo. Cada país, com suas 

culturas e peculiaridades tem sofrido influências externas e modificações, algumas mais 

outras menos impactantes, nas relações familiares em geral e, mais especificamente, nas 

relações entre os pais e os filhos. Não se pode negar que os pais não criam seus filhos da 

mesma maneira como foram criados. E isso ocorre em qualquer lugar do mundo. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, 

aprovada em 20 de novembro de 1959 na Assembleia Geral da ONU é prova da 

importância da criança para a sociedade. 

A Organização das Nações Unidas, ao propor e aprovar 

a Convenção Internacional dos Direitos da Criança em 1989 também demonstrou a 

preocupação da comunidade internacional em salvaguardar os direitos das crianças.  

A mencionada Convenção proclama que a base da 

liberdade, justiça e paz no mundo deve-se ao reconhecimento da dignidade, igualdade e de 

certos direitos inalienáveis inerentes a todos os membros da família humana. 

Consta do artigo 18 da Convenção que ambos os pais 

têm responsabilidade pela criação e pelo desenvolvimento dos filhos menores e que devem 

exercer essa responsabilidade sempre no melhor interessa da criança, respeitando sua 

dignidade e seus direitos em geral. 

Tal responsabilidade coaduna-se muito melhor com a 

ideia de autoridade que com poder. Lembre-se que a responsabilidade dos pais é, nos 
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termos da Convenção, simplesmente primária, não afastando, assim, a responsabilidade 

estatal pela proteção, cuidado e amparo das crianças. 

O deslocamento do centro de interesse do pátrio poder 

(pai) para a pessoa do filho menor do atual poder familiar (criança e adolescente), 

demonstra que não se trata mais de um poder, mas sim de verdadeira autoridade. 

De acordo com De Plácido e Silva
88

, o termo poder 

derivado do verbo latino posse (poder, ter poder, ser capaz), significa o domínio e a posse, 

tida sobre certas coisas ou a faculdade, permissão, força ou autorização, para que se 

possam fazer ou executar certas coisas. 

O vocábulo autoridade, por sua vez, coaduna-se muito 

melhor com a função dos pais em relação aos filhos. Etimologicamente autoridade provém 

do vocábulo auctoritas, que deriva de augere, significando argumentar. No dicionário 

Houaiss, o verbete conceitua autoridade como: 1. Direito ou poder de ordenar, de decidir, 

de atuar, de se fazer obedecer. 2. Superioridade derivada de um status que faz com que 

alguém ou algo (p. ex., uma instituição, uma lei) tenha esse direito ou poder .
89

 

Em sentido geral, assim, a autoridade indica sempre a 

concessão legítima outorgada à pessoa, em virtude de lei ou de convenção, para que 

pratique atos que devam ser obedecidos ou acatados porque êles têm o apoio do próprio 

direito, seja público ou seja privado
90

 

 

2.2. Conceito e Natureza Jurídica 

O poder familiar, que doravante será designado pela 

expressão autoridade familiar, muito mais adequada ao instituto, diz respeito às relações 

familiares no tocante à pessoa e os bens dos filhos menores, devendo sempre ser exercido 

em seu interesse. 
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No Dicionário de Direito de Família, Paulo Dourado de 

Gusmão ainda entende que é um poder jurídico constituído mais de deveres do que de 

direitos, que têm os progenitores (pai e mãe) sobre a pessoa e os bens do filho menor não-

emancipado, exercível com moderação
91

 

Maria Helena Diniz, baseada em diversos outros 

autores, formulou o seguinte conceito ao que ela ainda chama de poder familiar: conjunto 

de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido, 

em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos 

que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção dos filhos.
 92

 

Enfatizando a importância jurídica, moral e espiritual 

da autoridade familiar, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam o que 

a lei denomina poder familiar como: o plexo de direitos e obrigações reconhecidas aos 

pais, em razão e nos limites da autoridade parental que exercem em face dos seus filhos, 

enquanto menores e incapazes
93

. 

Interessante notar que os autores acima reconheceram a 

autoridade parental como uma forma de limitar o poder familiar. Para eles o poder familiar 

é uma prerrogativa dos pais, mas que somente é justificada sob a ótica de proteção do 

interesse existencial do próprio menor
94

. 

Tendo por base o caráter democrático das relações entre 

pais e filhos, a igualdade entre pai e mãe e o melhor interesse das crianças e dos 

adolescentes, pode-se dizer que a autoridade familiar é o conjunto de direitos e deveres dos 

pais com relação à pessoa e aos bens dos filhos menores. 

A autoridade que os pais exercem sobre os filhos 

menores lhes foi conferida pela própria natureza dessa relação e também pelo Estado. 

Ressalte-se que tal autoridade muitas vezes não é exercida somente pelos pais, mas 

também pelos demais familiares que zelam pela defesa dos direitos dos menores.  
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Tratando-se de um complexo de direitos e deveres 

imposto e fiscalizado pelo Estado e decorrente, também da afetividade que deve permear 

as relações familiares, a autoridade familiar somente se justifica, tendo em vista o bem 

estar e o melhor interesse do menor, revestindo-se nitidamente de um caráter de função. 

Sendo exercida no interesse de outra pessoa, qual seja o 

menor, a autoridade familiar é uma função. De maneira geral, na maioria dos países 

ocidentais, a criança e o adolescente, desde meados do século passado passaram a merecer 

cada vez mais atenção do Estado. Assim sendo, o cuidado para com essas pessoas mais 

vulneráveis em razão da idade tornou-se uma preocupação social, por este motivo a função 

exercida pelos pais a título de autoridade familiar é uma função social. 

Como bem observa Gerard Cornu, a autoridade familiar 

é estabelecida no sentido de proteção ao menor, sob o ponto de vista da segurança, saúde e 

moralidade, não sendo uma relação de poder, mas sim uma relação de assistência. Os 

menores, no dizer do mencionado autor, recebem um apoio temporário por parte dos pais. 

Explica o brilhante autor que a autoridade parental
95

 

encerra em sua natureza a marca de sua finalidade, sendo um instituto para a satisfação das 

necessidades do menor caracterizado como um direito-função. Cornu fundamenta sua 

afirmação no fato de que se trata de um conjunto de direitos e deveres à serviço do bem 

estar do menor, baseada na vocação natural dos pais em proteger e cuidar de seus filhos.
96

  

É, em realidade, um múnus público que corresponde ao 

encargo temporário e natural de cuidar, educar, proteger e propiciar os meios necessários 

para o regular desenvolvimento dos filhos.  

O Estado, por meio do disposto no artigo 227 da 

Constituição Federal, expressamente impõe aos pais, e à família em geral, o encargo da 

autoridade familiar, que deverá ser sempre exercido no melhor interesse do menor, sendo, 

portanto, temporário e decorrente de relações familiares.  
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Assim é que, sendo uma função social, conferida pelo 

poder estatal aos particulares, autoriza a ingerência do Estado. Tal ingerência, no entanto 

deve ser supletiva, ponderada e apenas fiscalizadora, devendo as pessoas incumbidas de 

realizar a função social da autoridade familiar, terem a maior liberdade possível para bem 

cumprir seu encargo. 

Atribuindo aos pais e, secundariamente, aos demais 

familiares a função de criar, educar e proteger os filhos menores, o Estado também 

conferiu-lhes determinadas prerrogativas para que possam exercer tal função. Tais 

prerrogativas, que não se constituem em simples direitos subjetivos, justificam sua 

autoridade sobre os bens e sobre a pessoa dos filhos menores.  

 

2.3. Conteúdo 

Ainda que o Direito se ocupe das relações familiares, o 

conteúdo da autoridade familiar é puramente moral, referindo-se a uma relação íntima, 

doméstica, derivada de algum tipo de parentesco. 

O antigo pátrio poder, entendido como algo unificado 

hoje está bipartido entre autoridade sobre a pessoa e autoridade sobre os bens dos filhos 

menores. 

 

2.3.1. Aspectos pessoais 

Os filhos, enquanto menores estão submetidos à 

autoridade familiar, que deverá ser exercida no seu melhor interesse e para o seu pleno 

desenvolvimento e proteção. 

A autoridade familiar sobre a pessoa dos filhos, sujeita-

os pessoal e fisicamente às determinações dos pais e de seus responsáveis, respeitados os 

preceitos de ordem pública e os bons costumes.  

Atualmente, no entanto, submissão dos filhos menores 

aos pais é bastante abrandada e não pode sequer ser comparada ao que se tinha no passado. 
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A lenta e gradual evolução das relações entre pais e 

filhos, dos valores sociais, o desenvolvimento dos direitos humanos, a preocupação da 

comunidade jurídica internacional com o ser humano, especificamente com a criança e 

com o adolescente e a personalização do Direito Civil nitidamente abrandaram tal 

submissão. 

 

2.3.2. Aspectos patrimoniais 

A condição de filho não altera a capacidade civil das 

pessoas menores, que embora incapazes de fato, possuem capacidade jurídica de direito, de 

acordo com os artigos 2°, 3° e 4° da lei civil. Podem os filhos menores, portanto, possuir 

patrimônio, mas sua incapacidade absoluta ou relativa os impede de por si só administrá-lo 

livremente. 

A fim de proteger os incapazes e auxiliá-los na 

manutenção e administração de seu patrimônio, foram conferidos aos pais o usufruto e a 

administração dos bens dos filhos. Tanto a administração, quanto o usufruto, recai sobre 

todo o patrimônio do menor, incidindo sobre todos os seus bens móveis e imóveis. 

As exclusões legais estão previstas no artigo 1.693 do 

Código Civil e dizem respeito aos bens adquiridos pelos maiores de 16 anos no exercício 

ou com os recursos da atividade profissional, os bens recebidos pelos menores, com 

cláusula expressa de não serem objeto de usufruto ou administração dos pais e os bens 

herdados, quando os pais forem excluídos da sucessão. 

Nessas hipóteses, excepcionalmente, deve ser nomeado 

um administrador para preservar o patrimônio do menor, especificamente com relação a 

aqueles bens.  

O usufruto legal e até mesmo a administração dos bens 

dos filhos por certo acaba por beneficiar os pais, mas, como o que se almeja é proteger o 

incapaz, os pais são proibidos de alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis e não 

podem realizar quaisquer atos que ultrapassem os limites da simples administração, tais 

como a constituição de dívidas que importem em redução patrimonial. Podem os pais obter 
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autorização judicial para a realização de tais atos, se demonstrarem sua necessidade ou 

evidente interesse do menor.   

Diferentemente dos tutores, no entanto, com a 

maioridade dos filhos, não devem os pais prestar contas de sua administração, mas 

respondem por todos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos filhos, no 

exercício da autoridade familiar.  

O pai ou a mãe que, abusando de sua autoridade, 

arruinar os bens dos filhos estão sujeitos às medidas conducentes à salvaguarda ou 

recuperação destes bens e também à suspensão da autoridade familiar e outras sanções 

legalmente impostas. 

 

2.4. Pessoas incumbidas da autoridade familiar 

Ordinariamente os pais, independentemente do tipo de 

parentesco são as pessoas incumbidas de exercerem a autoridade familiar, por isso a 

maioria da doutrina nacional prefere a nomenclatura autoridade parental. 

Decorre naturalmente da procriação, da adoção ou da 

parentalidade socioafetiva o dever de cuidar e assistir os filhos menores. Os filhos, 

enquanto menores dependem de seus pais moral e materialmente, tanto do ponto de vista 

humano, quanto do ponto de vista jurídico. 

Basta o estabelecimento da filiação para que seja 

atribuída aos pais a autoridade familiar.  

Pai e mãe, indistintamente e em condição de igualdade, 

devem exercer a autoridade familiar, mesmo que não sejam casados ou vivam em união 

estável. É simplesmente a filiação e não outros fatos ou formas de constituir família que 

geram a autoridade familiar. 

Normalmente os dois, pai e mãe exercem essa função 

pública em conjunto e concomitantemente, devendo concordar com as decisões que 

envolvam os filhos menores. 
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Quando um dos pais for declarado incapaz, ausente, 

tiver sido suspenso ou destituído da autoridade familiar ou, por óbvio, estiver morto, o 

outro exercerá tal função com exclusividade.  

Na hipótese de discordância dos pais sobre o exercício 

da autoridade familiar e sobre questões importantes envolvendo os filhos menores não 

haverá preponderância da decisão de um sobre o outro. Diante da propugnada igualdade 

entre homens e mulheres, positivada no inciso I, artigo 5° da Constituição Federal, os 

direitos de pai e mãe decorrentes da autoridade familiar, com relação aos filhos menores, 

são rigorosamente iguais, ainda que se considere as diferenças naturais existentes entre 

pessoas de sexos diferentes.   

A lei civil, prevendo a possibilidade de divergência 

entre os pais, já estabeleceu que, caso não haja solução extrajudicial para o impasse, o 

Estado, por intermédio do Poder Judiciário, deverá solucionar o desacordo. Para tal mister, 

o juiz levará em conta o melhor interesse do menor e não a vontade do pai ou da mãe, que, 

como já mencionado, tem a mesma importância. 

Os pais somente perdem a autoridade familiar por 

destituição ou por extinção. Assim, apenas nas hipóteses previstas em lei e sempre após 

decisão judicial e nos casos de morte, emancipação, maioridade e adoção, perdem os pais a 

autoridade familiar sobre os filhos. 

As situações de dissolução de casamento ou de união 

estável e a separação de corpos dos pais não modificam as relações de parentesco destes 

com seus filhos, mantendo, portanto, inalterada a autoridade familiar. 

O exercício dessa função, no entanto, pode sofrer 

algumas mudanças ou limitações de ordem prática, tendo em vista que, muitas vezes a 

distância física entre pais e filhos pode gerar empecilhos ao bom desempenho da 

autoridade familiar. 
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2.4.1. Autoridade familiar exercida por demais familiares 

Não resta dúvida, nem divergência doutrinária, que 

somente aos pais é conferida a autoridade familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

dispõe que o poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 

mãe, na forma do que dispuser a lei civil  (art. 21). A lei civil, por sua vez, prevê que 

durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais  (art. 1.631). 

A legislação infraconstitucional menciona apenas os 

parentes de primeiro grau porque a nossa sociedade ainda apega-se à ideia de família 

normalmente formada por um pai, uma mãe e os filhos que porventura existirem. 

Todavia, muitas famílias brasileiras nem sempre são 

assim. Além das famílias recompostas que serão objeto de estudo mais adiante, a realidade 

tem mostrado que, as famílias podem ser muito mais numerosas e compostas por outros 

membros. 

Não é nada incomum encontrar avós, netos, tios e 

sobrinhos vivendo junto, morando sob o mesmo teto e compartilhando a vida e a 

convivência familiar.  

O que se vê, na prática, então, é que, muito embora a lei 

expressamente declare que o poder familiar
97

 compete aos pais, nossa realidade social 

muitas vezes tem mostrado que os demais familiares também participam da educação, 

criação e assistência dos menores, integrantes de uma mesma família. 

A preocupação com as crianças e adolescentes, em 

razão de sua vulnerabilidade e inexperiência, ensejou a redação da norma constitucional do 

artigo 227
98

, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de cuidar, amparar e 

defender as crianças e adolescentes. 

Os deveres descritos na norma constitucional foram 

impostos à família como um todo e não apenas aos pais. É natural que os integrantes mais 
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 Constituição Federal. Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
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75 

 

  

experientes e responsáveis de uma família tomem para si o dever de cuidar dos menores e, 

agindo assim, acabem por exercer uma certa autoridade sobre eles. 

Pode-se afirmar que o poder decisório sobre o destino 

dos filhos menores está nas mãos dos pais, mas tios, avós e até irmãos mais velhos podem, 

na prática, exercer certas atribuições dessa função semipública que a Carta Magna os 

impõe. 

Luiz da Cunha Gonçalves, já em 1951 imaginava a 

possibilidade de outras pessoas da família fiscalizarem a maneira pela qual o então pátrio 

poder era exercido. Afirmava ele que enquanto os pais fossem vivos e capazes nenhum 

ascendente ou outra pessoa da família poderia substituí-los no exercício do pátrio poder, 

mas poderiam fiscalizar a maneira como este poder é exercido, para os efeitos de requerer 

a intervenção da autoridade pública, para a suspensão ou interdição do poder paternal dos 

pais .
99

 

A interpretação sistemática dos artigos mencionados, 

encontrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil leva à conclusão 

que outros integrantes da família podem exercer a autoridade familiar. 

Como assevera Paulo Lôbo, a norma contida tanto no 

artigo 1.631 do Código Civil, como no artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

devem ser entendidas como abrangente de todas as entidades familiares, onde houver 

quem exerça o múnus, de fato ou de direito, na ausência de tutela, como se dá com irmão 

mais velho que sustenta os demais irmãos, na ausência de pais, ou de tios em relação a 

sobrinhos que com ele vivem .
100

  

Assim é que, muito embora os pais sejam os únicos 

titulares da autoridade familiar, outros familiares, especificamente ascendentes, tios e 

irmãos mais velhos podem exercer tal autoridade de fato, tendo uma verdadeira 

ascendência sobre as crianças e adolescentes, integrantes de uma mesma família, o que 

                                                                                                                                                    
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  
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justifica a nomenclatura autoridade familiar , aproveitando o termo original utilizado na 

lei e não simplesmente autoridade parental , com preferem alguns. 

Álvaro Villaça Azevedo sempre entendeu inadequada a 

expressão poder parental, já que parentes em português, são outros consanguíneos que 

não os pais
101

. 

Vale mencionar o disposto no artigo 197, inciso II do 

Código Civil, que estabelece a autoridade familiar como causa impeditiva ou suspensiva 

do lapso prescricional. Impeditiva se a pretensão nascer durante a ocorrência da autoridade 

familiar e suspensiva se essa função se estabelecer já com o prazo prescricional em curso, 

na hipótese de adoção, reconhecimento de paternidade ou estabelecimento de parentalidade 

socioafetiva. 

Explica Carlos Alberto Dabus Maluf
102

 que o fim da lei 

foi evitar a desarmonia entre o pai e o filho , autorizando que os prazos prescricionais 

entre eles só se iniciassem ou voltassem a fluir após a maioridade ou emancipação do filho. 

O curioso é que o mencionado inciso legal prevê, 

expressamente que não corre a prescrição entre os ascendentes e descendentes, durante o 

poder familiar  e não entre pais e filhos, durante o poder familiar. 

O eminente desembargador Nestor Duarte enfrenta 

diretamente a questão, esclarecendo que o fundamento da regra é a afeição e não se 

poderia admitir que o legislador quisesse indispor avós e netos, ainda que por intermédio 

dos pais destes
103

. Assim sendo, o prazo prescricional não corre entre os parentes em linha 

reta não vinculados pela autoridade familiar. 
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2.4.2. Autoridade familiar nas novas famílias 

A profunda modificação que o Direito de Família está 

atravessando parece não ter fim. Nossa realidade mostra que as famílias estão, hoje, 

fundamentadas no amor que é o suporte básico para que seus integrantes mantenham-se 

unidos. 

De fato, com o advento do divórcio, que possibilitou a 

dissolução dos casamentos, muitas pessoas acabaram por constituir novas famílias, com 

outras pessoas, que, não raras vezes já tiveram outras uniões ou já têm filhos. Essas novas 

famílias, formadas por padrastos, madrastas e enteados são as denominadas famílias 

reconstituídas. 

Estes novos agrupamentos familiares aumentam o 

convívio familiar, normalmente antes restrito aos irmãos, ao pai e à mãe. Hoje não é raro 

encontrar crianças e adolescentes que acabaram por viver mais tempo em companhia de 

seus padrastos ou madrastas que com seus próprios pais ou mães. Essa intensa convivência 

no mesmo lar, em um ambiente familiar com pessoas que não são, necessariamente, o pai 

ou a mãe, normalmente acaba gerando um forte laço emocional. 

Cabe esclarecer que entre padrastos e enteados forma-

se o parentesco por afinidade, decorrente simplesmente do casamento ou do 

estabelecimento de união estável entre seus pais e padrastos. Tal vínculo jurídico não deve 

ser confundido ou mesmo simplesmente equiparado à filiação, mas também não é um 

simples vínculo jurídico de menor importância.  

As relações afetivas entre enteados e seus padrastos ou 

madrastas em muitos casos são bastante intensas e não podem ser ignoradas pelo Direito. 

A família, como um organismo social em constante mutação, não pode ser analisada 

objetivamente e isso, evidentemente, não será feito no presente trabalho. 

Há famílias reconstituídas cujos pais e mães são muito 

presentes e atuantes na vida dos filhos e os padrastos e madrastas acabam tendo um papel 

menos relevante na vida e no desenvolvimento do menor. 
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Em outras famílias, porém, o que se vê é uma atuação 

direta dos padrastos ou madrastas na criação e na educação dos enteados, situação em que 

eles acabam por exercer a autoridade familiar, função exclusiva dos pais. 

Para Marcos Alves da Silva
104

, o que fundamenta a 

autoridade familiar são os efetivos e afetivos laços que unem os familiares, por isso o que 

importa não é verdadeiramente o vínculo jurídico, mas o vínculo afetivo que se forma ao 

longo do tempo, decorrendo da posse de estado de filho. 

Neste sentido não seria absurdo concluir que padrastos 

ou madrastas poderiam ter autoridade familiar com relação aos enteados. 

Quando os pais, que não convivem com o menor, são 

presentes e exercem satisfatoriamente a autoridade familiar, não há razão para que outra 

pessoa também a exerça, interferindo direta ou indiretamente na criação e educação dos 

filhos alheios. 

Na hipótese contrária, todavia, o menor, na maior parte 

das vezes, poderia ser mais bem assistido por um padrasto ou uma madrasta, devendo o 

Direito reconhecer este fato e permitir que, em determinadas situações os padrastos e 

madrastas possam educar filhos que não são seus, inclusive exigindo-lhes respeito e 

obediência, pois neste caso específico estariam agindo como se fossem pais.  

O problema não é isolado e a tendência é que ele seja 

agravado e não solucionado com o passar do tempo. Os doutrinadores, juízes e legisladores 

precisam enfrentar a questão, para admitir que outras pessoas, que normalmente já exercem 

o papel de pai ou mãe na prática, também tenham certos direitos com relação aos menores 

que criam como se fossem seus próprios filhos. 

A lei já impõe determinadas regras sobre tais relações, 

mas é silente no tocante ao reconhecimento da extensão de certos poderes decorrentes da 

autoridade familiar para outras pessoas que não o pai ou a mãe. 
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Vejam-se os impedimentos patrimoniais previstos no 

artigo 1.521, incisos II e III do Código Civil, que tornam nulos os casamentos dos enteados 

com os padrastos e dos cônjuges dos adotantes ou dos adotados. O impedimento tem a 

única finalidade de vetar casamentos com pessoas que possam ter vivido como se fossem 

pais e filhos.  

Outros exemplos de situações em que os padrastos são 

equiparados aos pais, no âmbito jurídico, são encontrados na Lei n° 8.112/90, conhecida 

como o Estatuto do Servidor Público. 

Os padrastos são equiparados aos pais, e, por 

consequência, os filhos aos enteados, para a concessão de luto e para a concessão de 

salário-família, recebendo, portanto, o mesmo tratamento legal, como se fossem pais dos 

seus enteados
105

. 

As regras referentes à proibição de nepotismo na 

Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer dos Poderes da União, Estados ou 

Municípios também se aplicam aos padrastos e enteados, que nada mais são do que 

parentes por afinidade, de segundo grau. 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, por votação 

unânime, que a nomeação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou de 

função gratificada na Administração Pública em quaisquer dos Poderes, configura a prática 

de nepotismo e viola a Constituição Federal. 
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O reconhecimento de que o nepotismo não se coaduna 

com os princípios constitucionais e, especificamente com o artigo 37 da Constituição 

Federal, levou à aprovação da Súmula vinculante n° 13
106

, em agosto de 2008. 

Interessa notar que, para efeitos de proibição de 

nomeação de parentes para cargos públicos, os pais e filhos são equiparados aos padrastos 

e enteados. 

Até mesmo no âmbito do Direito Previdenciário os 

enteados podem ser equiparados aos filhos, para efeito de recebimento de benefício 

decorrente de pensão, mas apenas caso reste comprovado que o enteado dependa 

economicamente do padrasto
107

. A lei, no entanto, é omissa no tocante ao recebimento do 

benefício por parte do padrasto. 

Este tratamento equiparado que acaba por restringir 

certos direitos dos padrastos e enteados, felizmente não se repetiu no tocante à 

responsabilidade civil pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos. 

Reza o artigo 932 do Código Civil que os pais, os 

tutores e os curadores são também responsáveis pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos 

menores, pelos pupilos e curatelados que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia. 

Ensina José Fernando Simão que, como a 

responsabilidade por fato de terceiro é excepcional, e não regra, não comportará 

interpretação extensiva.
108

 

O reconhecimento de parentalidade socioafetiva, com 

efetiva constituição de filiação entre padrastos e enteados configura uma situação diferente 

e estabelece todos os direitos e deveres decorrentes da filiação, autorizando o pleno 
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exercício da autoridade familiar por parte dos padrastos, que com a parentalidade 

socioafetiva, tornam-se pais dos menores. 

Além das famílias reconstituídas, hoje está consagrado 

o entendimento de que as uniões homoafetivas, com ou sem prole, são famílias e recebem 

a especial proteção estatal. 

No histórico julgamento, realizado em maio de 2011, 

no Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal reconheceram por unanimidade de votos a entidade familiar pessoas do 

mesmo sexo que vivam em união estável. 

Os julgadores da Corte Suprema decidiram que a 

Constituição Federal não veda a livre união afetiva como forma de constituir família, 

conferindo interpretação não-reducionista ao caput do artigo 226 da Carta Magna, com 

base nos princípios fundamentais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Diante dessa interessante e revolucionária decisão, os 

casais homoafetivos, que, na prática já viviam juntos em família, agora podem livremente 

convolar núpcias e adotar crianças ou, até mesmo, ter filhos por métodos de concepção 

assistida. 

A adoção realizada por homossexual solteiro já era 

deferida há muito tempo, desde que restasse comprovado que o melhor interesse da criança 

adotada estava sendo respeitado. Como o adotante pleiteava a adoção sozinho, nem sequer 

era necessário discutir acerca de sua sexualidade, porém, mesmo que tal questão fosse 

levantada, o magistrado não poderia indeferir a adoção simplesmente baseado na 

preferência sexual do adotante.  

Em interessante julgado da lavra do Des. José Conrado 

de Souza Junior, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi deferida a adoção de 

uma criança para um homem que vivia em união homoafetiva, mas, como à época não se 
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reconheceu a parceria civil como uma entidade familiar, o outro parceiro foi excluído do 

polo ativo da ação
109

 

Também pode acontecer a adoção unilateral, na qual o 

adotante adota o filho de seu cônjuge ou companheiro. Saliente-se que, neste caso a adoção 

somente pode ser deferida se não consta a filiação do outro pai ou se houve sua destituição 

da autoridade familiar.  

A adoção unilateral também pode ser realizada por 

pessoa homossexual, atribuindo-se à criança dois pais do sexo masculino ou mesmo duas 

mães do sexo feminino, como já ocorreu 
110

. 

Havendo o estabelecimento da filiação, seja de que 

modo for, não há problemas no tocante à autoridade familiar, uma vez que ela é atribuída a 

ambos os pais, que a exercem em condição de absoluta igualdade, ainda que apenas um 

deles seja efetivamente o genitor do menor. 

O problema surge quando o outro participante da união 

homoafetiva é visto apenas como padrasto do menor e acaba por formar com ele fortes 

vínculos afetivos. Neste caso há, ainda, o agravante de que o menor tem apenas um pai ou 

uma mãe e o padrasto ou madrasta normalmente acaba tendo uma atuação muito mais 

presente na vida da criança e do adolescente. 

Não é demais relembrar o famoso caso da cantora 

Cassia Eller, mãe de um menino e que vivia em união homoafetiva com outra mulher há 14 

anos, quando veio a falecer, em 2001. A companheira da mãe e o avô paterno da criança 

disputaram judicialmente sua guarda que, ao final, foi deferida à companheira da mãe, 

tendo em vista os laços afetivos que aquela tinha com o menor. 
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2.5. Autoridade familiar na legislação brasileira (aspectos pessoais) 

 

Interessa ao tema tratado apenas a autoridade familiar 

sobre a pessoa dos filhos menores, dado que os aspectos patrimoniais decorrentes da 

filiação não apresentam pontos polêmicos e estão muito bem disciplinados na legislação. 

O aspecto pessoal da autoridade familiar é muito mais 

detalhado e efetivamente impacta todas as pessoas, uma vez que, tendo ou não patrimônio, 

o menor estará sujeito à autoridade familiar, até que complete a maioridade ou seja 

emancipado. 

  

2.5.1. Constituição Federal 

Conforme disposto no artigo 229 da Carta Magna, é 

dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Nisso consiste, basicamente, o 

aspecto pessoal da autoridade familiar. Primordialmente, então, é o pai e a mãe, seja o 

parentesco civil ou natural, quem tem a responsabilidade pela criação e educação de seus 

filhos menores. 

Assistir, criar e educar os filhos significa cuidar e 

amparar os menores, que, por si só não têm condição de suprir suas necessidades mais 

básicas, bem como promover seu desenvolvimento e aprendizagem, para que possam 

crescer e viver sem a necessidade de amparo externo. 

Os pais são representantes legais dos filhos, 

representando os filhos absolutamente incapazes e simplesmente assistindo os 

relativamente incapazes. 

A assistência de que trata a norma constitucional, no 

entanto tem significado diverso. A assistência devida pelos pais aos filhos menores é tanto 

espiritual, quanto material.  

Devem os pais, no exercício da autoridade familiar, 

prestar socorro aos filhos menores, amparando-os materialmente, na medida de suas 

possibilidades e das necessidades dos filhos. O socorro material diz respeito ao dever de 
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sustento e ao dever de prestar alimentos, caso o filho não seja diretamente sustentado por 

um dos pais. 

A assistência moral ou espiritual diz respeito ao amparo 

psicológico e afetivo que os pais devem aos filhos. Fundamentado no princípio da 

solidariedade, o dever de prestar assistência moral ou espiritual aos filhos é inerente à 

condição de pai, que deve se interessar pela vida dos filhos, participando de suas 

conquistas e amparando-os em momentos difíceis. 

As atribulações e correria da vida moderna podem 

ocasionar um certo afastamento entre os familiares. Pais e filhos que não coabitam 

certamente sofrem mais os efeitos deste distanciamento. Neste contexto fica muito mais 

complicado e difícil acompanhar o dia-a-dia dos filhos, prestando-lhes a devida assistência, 

acompanhando os deveres escolares, aconselhando-os nos problemas que, porventura, 

venham a enfrentar. 

Tudo isso, no entanto, não pode servir de escusa ao 

cumprimento do dever constitucional de prestar assistência moral aos filhos. O não 

cumprimento deste dever consiste em abandono afetivo e pode, até mesmo, gerar 

consequências jurídicas. 

Algumas ações de indenização, decorrentes do 

abandono afetivo já foram propostas, mas em sua grande maioria, os pedidos haviam sido 

julgados improcedentes, pois os Tribunais acabavam por reconhecer que não poderiam 

exigir que os pais amassem ou tivessem afeto pelos filhos e que forçar a convivência, 

nessas situações, poderia ser ainda mais danoso. 

Em maio de 2012, no entanto, o Superior Tribunal de 

Justiça reconheceu o abandono afetivo de um pai em relação à sua filha a quem concedeu 

indenização no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)
111

. Insta mencionar 

que a decisão do Tribunal Superior reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo apenas para diminuir o valor da indenização, que havia sido fixado 

regionalmente em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
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A criação e educação dos filhos também é um dever 

expressamente imposto pela lei civil infraconstitucional aos pais, compondo o conteúdo da 

autoridade familiar. Assim sendo, tais deveres serão oportunamente explicados adiante, em 

tópico próprio. 

Assistir, criar e educar os filhos são as incumbências 

constitucionalmente impostas apenas aos pais, mas as crianças e os adolescentes, por sua 

vulnerabilidade natural, própria da idade, acabam recebendo uma proteção ainda maior do 

Estado. 

Antes mesmo de impor aos pais o dever de assistência, 

criação e educação dos filhos menores, a Constituição Federal, no artigo 227, estabelece 

importantes direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Assegurar os direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes não é simplesmente um dever dos pais, mas, 

como bem explicitou a norma constitucional, da família, da sociedade e do Estado. 

Assim sendo, a autoridade familiar parece ter sido 

ampliada, pois os pais, além da assistência, criação e educação dos filhos menores, ainda 

têm o dever constitucional de assegurar todos os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente
112

. 

Ao cuidar e educar seus filhos, protegendo-os e 

assegurando que não haja nenhuma violação de seus direitos fundamentais, colocando-os a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, os pais estão cumprindo sua função, no interesse do menor, denominada 

autoridade familiar. 

 

2.5.2 Código Civil 

Também o Código Civil, em seu artigo 1.634, sempre 

tendo por diretriz a Constituição Federal, enumerou alguns desdobramentos dos deveres 

dos pais com relação à pessoa dos filhos menores.  

                                                 
112

 De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, os direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes são: vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, 

liberdade, convivência familiar e comunitária. 
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Reza mencionado artigo que compete aos pais, quanto à 

pessoa dos filhos menores: dirigir-lhes a educação; conceder-lhes ou negar-lhes 

consentimento para casarem; nomear-lhes tutor; representá-los e assisti-los, de acordo com 

a idade; reclamá-los de quem ilegalmente os detenha e exigir que lhes prestem obediência, 

respeito e os serviços próprios de sua idade. 

O artigo é numerus apertus, permitindo a inclusão 

interpretativa de outras atribuições impostas aos pais, mas o dispositivo quase não sofreu 

alterações, sendo praticamente idêntico ao artigo 384 do antigo diploma legislativo já 

revogado. 

A interpretação que se deve fazer da legislação 

infraconstitucional, no entanto, é muito diferente. Cada uma das atribuições dos pais deve 

ser entendida como um desdobramento da autoridade familiar, conferida pelo Estado, 

como uma função, não no interesse dos pais, mas a ser exercida para o bem estar e no 

melhor interesse do menor. 

 

2.5.2.1 Criação e educação 

Talvez os mais complexos e importantes deveres dos 

pais com relação aos filhos, a criação e educação decorrem naturalmente da condição de 

pai e mãe, seja o parentesco natural ou civil.  

O normal e esperado de quem gera ou adota um filho é 

que tome para si a responsabilidade pela sua criação e educação, sempre tendo em vista a 

possibilidade física, social, cultural e financeira dos pais e a necessidade natural dos filhos. 

Explicam Olney Queiroz Assis e Márcia Freitas que 

cabe aos pais dirigir a criação e educação dos filhos, proporcionando-lhes existência 

digna de acordo com seus recursos e posição social, preparando-os para a vida, tornando-

os cidadãos úteis à sociedade e assegurando-lhes todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana.
113
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Dirigir a criação de um filho é efetivamente 

desempenhar o papel de pai. Criar o filho é acompanhar e realizar as atividades e decisões 

corriqueiras da sua vida, inclusive questões médicas, escolares e religiosas. 

A educação dos filhos, também sob a direção dos pais, 

deve ser entendida como um direito fundamental dos filhos, mas cabe não apenas aos pais 

o dever de assegurar este direito. Como já mencionado anteriormente, a família, a 

sociedade e o Estado também têm o dever constitucional de assegurar o direito à educação 

das crianças e dos adolescentes. 

Além disso, têm os pais o dever e o direito de educar 

seus filhos, que não se restringe apenas à educação formal, mas abrange toda experiência 

cultural que se transmite à prole. 

Quando a lei impõe aos pais o dever de dirigir a criação 

dos filhos menores, delega a eles uma função que seria primordialmente exercida pelo 

Estado, pelo menos do ponto de vista escolar (formal). 

Ao usar o vocábulo dirigir  a educação dos filhos, a 

lei acaba concedendo uma certa liberdade aos pais, que poderão, dentro dos limites legais, 

guiar a educação dos filhos de acordo com suas próprias convicções morais, religiosas e 

políticas. 

De fato, aos pais é imposto o dever de cuidar, proteger 

e assistir os filhos, além de dirigir sua criação e educação. Ora, para dirigir a educação dos 

filhos, os pais devem ter ampla liberdade para escolher como e quais valores serão 

passados aos seus filhos menores, sempre limitados pelos preceitos de ordem pública e 

pelos bons costumes. 

É de interesse do Estado e da sociedade de um modo 

geral, que a criação e educação das crianças e dos adolescentes, a cargo dos pais, seja 

realizada da melhor maneira possível. O esperado é que os menores se desenvolvam a 

contento, a fim de se tornarem adultos felizes, mas sobretudo responsáveis, bem instruídos 

e aptos a trabalhar, gerar e fazer circular a riqueza do país e perpetuar um círculo virtuoso, 

colocando na sociedade indivíduos bem criados e educados. 
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A importância das crianças e dos adolescentes para o 

desenvolvimento e para o futuro de um país, desde logo autoriza a fiscalização do Estado 

em sua criação e educação. A indevida e excessiva intromissão estatal na seara íntima e 

familiar, no entanto, é perniciosa e poderá ter consequências indesejadas. 

Os pais, além do dever de educar os filhos, têm também 

o direito de dirigir sua educação, com liberdade e de acordo com suas próprias convicções. 

Educar um filho significa proporcionar ensinamentos 

formais, escolares, mas também transmitir valores familiares, morais, religiosos e culturais, 

dirigindo as ações do menor, no sentido de protegê-lo e também no sentido de evitar que 

sua conduta seja desregrada. 

A educação não é só direito do filho, mas primordial 

dever dos pais, que também são responsáveis pelo atos dos filhos. A legislação civil 

responsabiliza os pais pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos sob sua autoridade e em sua 

companhia
114

. Vale dizer que os pais que não cumprem devidamente o dever de educar os 

filhos, permitindo condutas perniciosas que possam ocasionar dano a outrem, tem o dever 

de indenizar a vítima do ato ilícito. 

Para cumprir a função de educar o filho, os pais, como 

já explicado, devem ter alguma liberdade para escolher quais valores são importantes e 

devem ser ensinados e como tais valores serão transmitidos. 

A maneira pela qual um pai educa o filho é muito 

particular e certamente varia bastante de família para família. Há pais mais exigentes e 

enérgicos e outros mais tolerantes. Os filhos também não são iguais e alguns exigem uma 

educação mais rígida, para que sejam devidamente disciplinados. 

O poder de corrigir as crianças e os adolescentes 

atualmente está quase inteiramente a cargo dos pais, que, não raras vezes se veem 

obrigados a agir de maneira mais dura e até mesmo ríspida a fim de controlar os naturais 

excessos dos filhos. 
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que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; . 
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Tal poder de correção autoriza que o pai seja enérgico, 

eleve a sua voz e aplique os castigos que julgar devidos para que o filho lhe obedeça e não 

tenha as condutas indesejadas, não só pela família, mas também pelo Estado e pela 

sociedade em geral.  

Castigos físicos também são tolerados e podem ser 

aplicados aos filhos, desde que moderados e de acordo com o contexto em que são 

aplicados e com os bons costumes e as normas gerais de ordem pública. 

A legislação brasileira veda a lesão corporal, o 

homicídio, a injúria e os maus tratos, ainda que tais atos decorram do poder correcional de 

quem tem autoridade familiar, no exercício da função de educar os menores. 

A lei civil
115

 também estabelece a perda da autoridade 

familiar na hipótese do pai ou da mãe castigar imoderadamente o filho. Um simples 

interpretação a contrario sensu do artigo de lei leva à conclusão que castigos moderados 

são permitidos. 

Encontra-se em andamento na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei n° 7672/2010 que pretende alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

para coibir a aplicação de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante pelos 

pais na criação e educação dos filhos. A chamada Lei da Palmada, como ficou conhecido o 

Projeto, estabelece que os pais ou responsáveis que impuserem castigos corporais ou 

tratamento cruel ou degradante aos filhos, sob qualquer pretexto, poderão sofrer as 

medidas previstas no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre elas a 

advertência, perda da guarda, destituição da tutela ou, até mesmo, a suspensão ou 

destituição da autoridade familiar. 

A alteração legislativa não parece adequada, tendo em 

vista que limita demasiadamente o poder de correção dos pais, sem, contudo, apresentar 

alguma alternativa para a imposição de disciplina e exigência de obediência à autoridade 

de quem educa. 
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 Código Civil – Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I – castigar 

imoderadamente o filho; . 
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É, sem dúvida, uma intromissão excessiva e indevida 

do Estado na vida doméstica e familiar. 

Com respeito à educação formal, também verifica-se 

uma indevida intervença estatal na autoridade familiar. Os pais devem oferecer aos filhos, 

logicamente dentro das suas possibilidades, a educação escolar básica, que corresponde à 

educação fundamental escolar, do 1° ao 9° ano.  

O Estado oferece de forma gratuita essa escolaridade 

formal básica a todos os cidadãos, por meio do ensino público. Muitas famílias, por sua 

vez, preferem utilizar-se da rede particular de ensino, escolhendo colégios que consideram 

mais adequados às necessidades e expectativas de seus filhos. 

A intromissão estatal se dá à medida que alguns pais 

são punidos ao tirar seus filhos da escola, preferindo educá-los em casa.  

 

2.5.2.2  Companhia e guarda 

Reza a lei que compete aos pais ter os filhos menores 

em sua companhia e guarda. A leitura rápida e menos cuidadosa pode fazer crer que é 

simplesmente um direito dos pais tê-los consigo e que a guarda, por ser direito dos pais, é 

exercida em seu interesse. 

Todavia, como bem assevera Sílvio Venosa trata-se de 

um complemento indispensável do dever de criação e educação
116

. Ter os filhos em sua 

guarda e companhia, como decorrência natural da autoridade familiar é um dever dos pais 

e não propriamente um direito. 

Muito mais abrangente e completo é o raciocínio de 

Denise Comel, para quem a função de ter os filhos em companhia e guarda é extensão 

tanto do dever constitucional de assistir o filho (estar presente em sua vida, acompanhá-lo, 

testemunhar o que faz), quanto do dever de criação e educação
117

.  
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Este dever nada mais é do que um desdobramento do 

dever de vigilância, pelo qual os pais supervisionam as ações dos filhos menores, 

avaliando seu comportamento. Ter o filho em sua companhia significa estar física e 

emocionalmente com o menor, mesmo que por diversas razões os pais não possam manter 

proximidade direta com seus filhos.  

Uma questão interessante que se impõe nos dias de hoje 

é a paradoxal situação verificada em diversas famílias reconstituídas, nas quais os 

padrastos ou madrastas, que em princípio não têm autoridade familiar, passam mais tempo 

em companhia de seus enteados do que os próprios pais, legítimos detentores da autoridade 

familiar. 

Acrescente-se, também, que ter os filhos em sua 

companhia, sempre que possível, acompanhando-os de perto é uma forma de cumprir o 

dever de proporcionar às crianças e aos adolescentes o direito fundamental de convivência 

familiar. 

Conceito diverso é a guarda que os pais detêm sobre a 

pessoa dos filhos. Cuida-se de instituto de caráter protetivo, que decorre naturalmente da 

autoridade familiar, pelo qual os pais podem ter a posse do menor, retendo-o consigo. 

Cuida-se tanto do direito de ter a posse do menor, quanto do dever de zelar pela sua 

segurança. 

Há situações em que a guarda pode ser deferida a 

apenas um dos pais ou até mesmo a um terceiro, em razão da dissolução da vida em 

comum ou outras questões relativas à suspensão, destituição ou extinção da autoridade 

familiar. 

Ensina Marina Vezzoni que a guarda diz respeito ao 

direito de um dos genitores de ficar com a posse física do menor ou incapaz, já que os pais 

não mais coabitam ou jamais coabitaram. .
118

 

O simples fato do filho não viver na mesma residência 

de um dos pais ou da guarda ter sido deferida exclusivamente a um deles não modifica o 
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 VEZZONI, Marina. Outras medidas provisionais: da guarda, posse provisória de filhos e 
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conteúdo da autoridade familiar. Podem surgir questões de ordem prática, dado que a 

distância física dificulta um pouco o exercício da autoridade familiar, porém, mesmo o pai 

distante tem o direito de acompanhar e interferir diretamente na vida do filho, para dirigir 

sua educação e criação. 

Ao pai que não foi deferida a guarda do menor fica 

resguardado o seu direito de visita que consiste em verdadeiro direito da personalidade 

tanto dos pais e do filho, para que possam efetivamente conviver e construir saudáveis 

laços de afeto. 

O direito de visitar o filho menor, cujo regime de dias e 

horários normalmente é fixado de acordo com a conveniência do próprio filho também 

consiste num dever propriamente dito. O pai que não mora com seu filho deve, no mínimo 

visitá-lo regularmente, de acordo com sua possibilidade, a fim de exercer todas as demais 

atribuições da autoridade familiar e dirigir a criação do filho. 

Como já mencionado anteriormente, o pai que, 

podendo, não visita regularmente o filho, não acompanha sua educação e não se interessa 

por sua criação pode ocasionar um dano afetivo indenizável. 

 

2.5.2.3. Consentimento para o casamento 

A incapacidade cessa aos 18 anos, quando a pessoa 

adquire plena capacidade de direito e de exercício. Contudo, no tocante ao casamento, a 

capacidade para o ato é adquirida aos 16 anos completos, mas os menores entre 16 e 18 

anos somente podem se casar com o consentimento dos pais. 

O casamento é um dos atos mais significativos da vida 

de uma pessoa e gera importantes consequências jurídicas. Com o casamento a pessoa 

constitui uma família, adquire plena capacidade, em razão da emancipação, muda seu 

estado, submete-se ao regime de bens e passa a respeitar os deveres legalmente 

estipulados. 

Decorre da autoridade familiar a função de avaliar se o 

filho deve ou não se casar antes de completar 18 anos, se está suficientemente maduro para 

o ato e se poderá, a partir de então, seguir sua vida de maneira independente. Isso porque o 
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casamento do menor o emancipa e, consequentemente, extingue a autoridade familiar dos 

pais. 

O consentimento ou a negação do consentimento para o 

casamento é atribuição tanto do pai quanto da mãe, cujas decisões têm rigorosa igualdade. 

Na hipótese de divergência entre os pais ou de recusa arbitrária e injusta de qualquer um 

dele não autoriza que nenhuma decisão prevalece sobre a outra, cabendo ao juiz solucionar 

o impasse. 

Por se tratar de uma das atribuições dos pais no 

exercício da autoridade familiar, o consentimento a negação do consentimento para o 

casamento de filhos menores deve respeitar e estar de acordo com o superior interesse do 

menor. 

Ainda que o consentimento para o casamento tenha 

sido dado pelos pais, o matrimônio poderá ainda não ocorrer, tendo em vista que pode 

haver sua revogação até o momento da celebração do casamento. 

Tanto o consentimento, quando a sua negação, ou sua 

revogação devem estar de acordo com o interesse do menor e não podem decorrer de 

atitudes arbitrárias e injustas dos pais do menor que, por mero capricho ou intolerância, 

não quererem que ele se case. 

Em razão de injustificada negativa para o casamento ou 

revogação do consentimento já concedido o menor poderá recorrer ao Poder Judiciário, 

pleiteando o suprimento judicial, hipótese na qual ficará dispensada a assistência dos pais, 

uma vez que o menor demandará justamente contra seus pais. 

Lembre-se que o menor que obtiver o suprimento 

judicial deverá adotar o regime de separação obrigatória de bens. 

 

2.5.2.4. Nomeação de tutor 

A tutela testamentária somente pode ser escolhida pelos 

pais que, em vida nomearem, por meio de testamento ou outro documento, pessoa idônea e 
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de sua confiança para ser o tutor dos filhos menores, caso o testador faleça durante o 

exercício da autoridade familiar. 

Essa providência não é muito comum, mas o pai que 

antecipadamente nomeia uma pessoa de sua confiança a quem incumbe a responsabilidade 

de criar seus próprios filhos, revela um extremo cuidado e interesse pela segurança e pelo 

futuro de sua prole. 

Logicamente a tutela nunca é desejada ou ideal, mas 

caso aconteça o pior e nenhum dos pais possa exercer a autoridade familiar e criar os filhos 

como se deve e como normalmente deseja, o tutor que eles mesmo nomearam 

separadamente poderão substituí-los.  

A tutela substitui a autoridade familiar, devendo o tutor 

agir como se fosse o pai, mas a ele não é atribuído essa função, pois alguns dos deveres da 

autoridade familiar não podem ser exercidos pelo tutor, tais como a própria nomeação de 

outro tutor, prerrogativa exclusiva dos pais. 

 

2.5.2.5. Representação e assistência 

Os pais são os representantes legais dos filhos, cabendo 

a eles a efetiva representação dos filhos absolutamente incapazes e a simples assistência 

dos relativamente incapazes, em razão da idade. 

A representação e a assistência são realizadas tanto pelo 

pai quanto pela mãe, em condição de igualdade, mesmo que eles não sejam casados ou 

vivam em união estável e mesmo que apenas um deles tenha a guarda exclusiva do menor. 

O superior interesse do menor deve estar em primeiro 

plano nos atos e nos negócios jurídicos que realizar, representado ou assistido por seus 

pais. 
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2.5.2.6. Reclamar os filhos de quem ilegalmente os detenha 

Devem os pais zelar pela segurança dos filhos menores, 

mantendo-os em sua companhia e sob sua supervisão, cumprindo o dever de vigilância. 

Isso não impede o natural e temporário afastamento dos filhos para as atividades normais 

do cotidiano, além de ausências mais longas e distantes, desde que devidamente 

autorizadas. 

O indevido e indesejado afastamento dos menores pode 

e deve ser coibido pelos pais que, ao exercerem sua autoridade, devem impedir a detenção 

ilegal dos filhos, por parte de outras pessoas e devem promover o retorno dos menores à 

segurança de seus lares, mesmo contra a sua vontade. 

A autoridade familiar dos pais permite a busca e 

apreensão judicial dos filhos menores, nos termos do artigo 839 do Código de Processo 

Civil, sempre que eles se encontrarem ilegalmente na posse de alguém. Essa pessoa que 

detém ilegalmente o menor pode ser qualquer um, inclusive o próprio pai ou mãe, a quem é 

atribuído a autoridade familiar, mas que não tem a guarda do filho. 

Com efeito, pode acontecer de um dos pais ter a guarda 

do filho, ficando ao outro reservado o direito/dever de visita, além de todas as atribuições 

da autoridade familiar, que permanecem inalteradas. O pai que tem a guarda por reclamar o 

filho justamente do outro pai se este o detiver ilegalmente. 

Não é raro se deparar com tal situação quando um pai, 

ao exercer seu direito de visita não devolve o filho no lugar ou no horário determinado, 

exercendo seu direito com abuso e ensejando a busca e apreensão do menor. 

Diante da importância da autoridade familiar e 

demonstrando a preocupação estatal com a segurança da família e especialmente da criança 

e do adolescente, o Código Penal reserva um capítulo para tratar de dois crimes específicos 

contra a autoridade familiar, a tutela e a curatela. 

Especificamente com relação a menores, a legislação 

penal criminaliza algumas condutas que podem perturbar o exercício da autoridade 

familiar. 
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A pessoa que induz menor de 18 anos a fugir do lugar 

em que se encontra por determinação de quem tem sobre ele a autoridade familiar comete 

o crime descrito no artigo 248 do Código Penal
119

.  

O pai que injustificadamente não entrega o próprio 

filho a quem legitimamente o reclame também incide nas penas do mesmo crime. Assim 

sendo, a situação acima mencionada, do pai que, findo o período regular de visita, 

injustificadamente não devolve o menor ao seu guardião legal, além de ensejar a 

possibilidade de busca e apreensão, também pode ser processado criminalmente. 

Conduta bastante semelhante, porém descrita em outro 

tipo penal é a subtração de incapaz
120

, que também pode ser cometida por qualquer um dos 

pais. A subtração de incapaz cometida pelo pai acontece quando o menor é levado por ele 

fora de seu regular horário de visita, ou seja, a posse do filho é indevida e ilegal desde o 

início e não simplesmente por não ter havido a sua devolução regular. Ressalte-se que tal 

crime somente resta configurado quando a subtração não caracteriza crime mais grave, 

como, por exemplo extorsão mediante sequestro. 

Também neste caso deve o guardião requerer a busca e 

apreensão do menor, mas vale mencionar que por se tratar de crime que pode envolver 

familiares, por uma questão de política criminal, pode o juiz deixar de aplicar a pena, 

concedendo perdão judicial ao agente que restituir o menor sem que este tenha sofrido 

maus-tratos. 

A comunidade internacional também repudia a prática 

de afastar o filho menor do convívio familiar, mesmo que tal afastamento tenha sido 

ocasionado pelo pai que não detém a sua guarda.  

A Convenção Interamericana sobre Restituição 

Internacional de Menores, de 1989 e a Convenção de Haia, de 1980 são Convenções 
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internacionais cujo objetivo é coibir o sequestro internacional de crianças e a proteção do 

direito de guarda dos menores, sempre buscando manter a unidade familiar e a convivência 

saudável entre pais e filhos. 

A Convenção de Haia, de 1980, especificamente, 

estabeleceu regras sobre uma situação que infelizmente tem se tornado cada vez mais 

frequente e que tem a potencialidade para gerar danos familiares muito graves. O 

denominado sequestro parental acontece quando um dos pais do menor o remove 

indevidamente do Estado de sua residência habitual, afastando-a do outro pai. A ratificação 

à Convenção ocorreu no Brasil em 1999 e hoje está vigente em 78 países. 

Não se trata de um simples acordo multilateral entre 

estes 78 países para impedir o sequestro comum ou o tráfico internacional de crianças. É 

uma das mais importantes Convenções sobre direito de família, visando impedir que 

familiares retirem a criança ou o adolescente do convívio dos demais familiares e de seu 

país habitual de residência.  

A prática que se pretende coibir é a remoção da criança 

pelo próprio pai ou outro familiar, que busca regularizar a guarda em outro país, 

submetendo o menor a uma nova cultura, novo idioma, novos hábitos, longe dos familiares 

com quem o menor vivia anteriormente. Assim, a Convenção facilita a devolução da 

criança ao seu Estado de origem de maneira bastante rápida e também prevê o direito de 

visita dos demais familiares, inclusive do agente da conduta coibida. 

Este, aliás, é um dos pontos mais interessantes do 

acordo, que não tem caráter punitivo. O que se quer é tão-somente o retorno do menor ao 

seu lar habitual, sem que ninguém seja punido, além da manutenção dos vínculos 

familiares, inclusive com a possibilidade da regulamentação de visita do outro pai ou dos 

demais familiares. 

 

2.5.2.7. Exigir obediência, respeito e os serviços próprios da idade e condição 

Dispositivo idêntico ao encontrado no inciso VII do 

artigo 384 do Código Civil de 1916, a possibilidade dos pais exigirem obediência, respeito 

e os serviços próprios da idade e condição dos filhos, estava presente no artigo 1.518 no 



98 

 

  

Esboço de Teixeira de Freitas e também é encontrada em diversas legislações 

estrangeiras
121

. 

Como já mencionado anteriormente, a função do poder 

familiar é propriamente uma autoridade a ser exercida sobre a pessoa e sobre os bens dos 

filhos menores. Para o regular exercício dessa autoridade é imprescindível a obediência e o 

respeito de quem a ela se submete. 

Ensina Paulo Nader que como educar é impor limites 

e induzir a formação de bons hábitos, os pais que não exigem respeito e obediência de seus 

filhos violam deveres inerentes ao exercício do poder familiar
122

. 

A relação entre pais e filhos não é uma mera amizade, 

com absoluta igualdade entre as partes. Por mais que os filhos menores sejam hoje 

considerados como sujeitos de direito da autoridade familiar e que tal função deve ser 

exercida no superior interesse da criança, a relação entre pais e filhos envolve autoridade, 

hierarquia e obediência. 

Para que os pais possam livremente exercer a função 

atribuída em virtude da autoridade familiar é imprescindível que os filhos os obedeçam, 

seguindo suas determinações e tratando-os com o devido respeito. 

O respeito entre pais e filhos é próprio da natureza 

dessa relação e deve perdurar ainda que o filho não esteja mais sob a autoridade familiar 

dos pais. Aliás, o respeito é devido tanto do filho ao pai, quanto do pai ao filho. 

O filho, mesmo maior e capaz, que, desrespeitando os 

pais, realizar os atos ofensivos e inadequados determinados no artigo 1.814 do Código 

Civil, poderá ser excluído da sucessão ou, ainda, deserdado pelo próprio pai.  

                                                 
121

 Denise Camo Comel noticia que no direito espanhol, português e argentino o dever de obediência dos 

filhos perdura mesmo após sua maioridade.  Código Civil espanhol – art. 155, 1°: Los hijos deben: 1° 

Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre... . Código Civil 

português Art. 1.878, 1° Os filhos devem obediência aos pais . Código Civil argentino Art. 226 Los hijos 

deben respeto y obediencia a sus padres... . COMEL, Denise Damo. Do poder familiar. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 126. 
122

 NADER, Paulo. Curso de direito civil – direito de família, vol. 5. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 

358. 
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Também podem os pais exigir determinados serviços 

do filho menor, de acordo com a sua idade e condição. Tal dispositivo legal deve ser 

interpretado sistematicamente, em consonância com a Constituição Federal e com os 

princípios que dela derivam.  

Completamente compreensível exigir que os filhos 

menores mantenham limpas e arrumadas as dependências do lugar onde vivem, podendo, 

até mesmo, ser obrigados a arrumar e limpar seus quartos, ajudar a lavar louça e ainda 

cuidar de eventuais irmãos mais novos. Há situações em que o menor pode até mesmo ser 

chamado a ajudar seus familiares com determinados serviços rurais, em lavouras da família 

ou no trato com animais. 

 

2.5.3.  Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma 

legislação inovadora e completa, formando um verdadeiro microssistema de normas 

relativas aos menores de 18 anos. A lei complementar 8.069, de 13 de julho de 1990 é 

protetiva e estabelece diversos direitos e garantias às crianças, de 0 a 12 anos e aos 

adolescentes de 12 a 18 anos. 

No tocante às relações familiares, a lei inovou ao 

conceituar família natural e família ampliada, além de reconhecer e prestigiar os laços de 

afetividade que o menor tenha com uma pessoa que, com ele, não tenha laços de 

parentesco.  

A família natural, de acordo com a lei em comento, é a 

comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, não importando o 

tipo de parentesco, nem tampouco se há ou não casamento, união estável ou qualquer outro 

vínculo entre os pais. 

Família extensa ou ampliada, por sua vez é a que se 

estende para além da unidade dos pais e filhos, abrangendo, também, os parentes próximos 

e as pessoas que convivem ou mantém vínculos de afinidade ou afetividade com a criança 

ou com o adolescente. 
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Assim sendo, para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente os integrantes da família recomposta, tais como padrastos e filhos dos 

padrastos podem ser considerados de sua família. 

Apesar de não disciplinar propriamente a autoridade 

familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente reconhece vários direitos 

dos menores e trata do instituto da guarda, estabelecendo alguns deveres para o guardião. 

A guarda de que trata a legislação especial não é um 

dos efeitos da autoridade familiar, como acima explicado, mas uma medida protetiva que 

visa regularizar a posse de fato de uma criança ou de um adolescente. 

O guardião nunca é um dos pais, mas sempre um 

terceiro, preferencialmente um parente próximo com quem o menor tenha algum vínculo 

afetivo ou de parentesco. 

As principais obrigações do guardião são prestar 

assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente. Assim sendo, deve o 

guardião, neste aspecto, substituir o pai e providenciar os meios necessários para o regular 

desenvolvimento do menor, dentro dos limites de suas possibilidades. 

 

2.5.4. Estatuto das Famílias 

A patente transformação dos paradigmas do Direito de 

Família ensejou a apresentação do Projeto de Lei n°2.285/2007, conhecido como Estatuto 

das Famílias, cujo objetivo é a ab-rogação do Livro IV da Parte Especial do Código Civil.  

O Projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados, mas 

sua apresentação demonstra que a comunidade jurídica não está completamente satisfeita 

com as normas de Direito de Família, insertas na atual legislação brasileira. 

Com 274 artigos, o Projeto trata, dentre outros 

assuntos, da autoridade parental, da guarda dos filhos e do direito à convivência.  

A primeira modificação proposta é a alteração da 

terminologia para autoridade parental, o que já é um avanço por se afastar da noção de 
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poder, mas também um retrocesso, por restringir apenas aos pais essa função tão 

importante. 

Infelizmente, de acordo com o substitutivo aprovado 

pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), permanece a terminologia atual, 

qual seja, poder familiar. 

Cuidando especificamente da autoridade parental, no 

tocante à pessoa dos filhos, o Projeto propõe competir apenas aos pais a função, que deverá 

ser exercida no melhor interesse dos filhos. Compete aos pais o dever de assistência moral 

e material; guarda, educação e formação dos filhos; representar os filhos até os 16 anos e 

assisti-los após essa idade, até atingirem a maioridade; além de nomear-lhes tutor por 

testamento ou documento particular. 

O dever de exigir obediência, respeito e os trabalhos 

próprios da idade e condição dos filhos não constam do texto submetido à aprovação, que, 

de acordo com a crítica de César Fiuza, é bem conciso, podendo ser mais genérico, 

referindo-se ao poder dos pais de cuidar da criação dos filhos, zelando sempre por seu 

melhor interesse
123

. 

Demonstra uma abertura enorme a retirada dos deveres 

de exigir obediência, respeito e trabalhos próprios da idade e condição dos filhos. Tal fato 

revela que a tendência legislativa e doutrinária é atribuir cada vez mais direitos aos filhos, 

esvaziando a autoridade dos pais, que, segundo o Projeto mencionado não têm permissão 

legal para exigir obediência e respeito dos filhos. 

Não se quer dizer que os filhos não devam respeito e 

obediência aos pais. Isso seria equívoco. Respeito é sempre devido, tanto por parte dos 

filhos, quanto por parte dos pais, ainda que os filhos sejam maiores e capazes. 

A obediência também continua a ser devida, mesmo 

com a eventual aprovação do Projeto 2.285/2007 da maneira como foi proposta, tendo em 

vista que a criação e educação de um filho pressupõe certas determinações e ordens dos 

pais que devem ser seguidas pelos filhos. 
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 FUIZA, César. Código das famílias comentado. Coordenado por ALVES, Leonardo Barreto Moreira. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 325. 
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Cabe aqui informar que no teor do substitutivo, 

aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, consta o acréscimo de um 

parágrafo com texto idêntico ao que há hoje no Código Civil, estabelecendo o dever de 

exigir obediência, respeito e trabalho próprio à idade e condição dos filhos
124

. 

A tendência doutrinária, todavia é atribuir ainda mais 

direitos aos filhos menores, fazendo com que eles participem cada vez mais de seu próprio 

desenvolvimento. Logo no primeiro artigo que trata do que o Projeto denomina autoridade 

parental, nota-se uma inovação surpreendente que comprova tal conclusão. 

Dispõe o §2° do artigo 87 do mencionado Projeto que o 

filho tem o direito de ser ouvido, nos limites de seu discernimento e na medida de seu 

processo educacional . A norma não especifica, contudo, em que situações deva o menor 

ser ouvido, nem mesmo estipula uma idade mínima para que isso aconteça. 

Com efeito, o texto é um pouco vago, mas revela a 

tendência de atribuir mais direitos e cada vez mais autonomia aos menores, que estão a 

cada dia menos vulneráveis e mais responsáveis pela direção de suas próprias vidas. 

Um estudo bastante interessante merece ser citado, pois 

apresenta uma perspectiva nova sobre a incapacidade dos menores. Para a doutora Ana 

Carolina Brochado Teixeira
125

, o regime das incapacidades em razão da idade não é o 

ideal, podendo, inclusive, significar um óbice ao livre desenvolvimento da personalidade 

do menor. 

De acordo com a mencionada autora, deveria haver 

uma espécie de gradação da incapacidade, em razão da idade, por meio da análise 

casuística do amadurecimento do menor. 

 

 

 

                                                 
124

 Substitutivo aprovado pela CSSF – Art. 87. O poder familiar deve ser exercido no melhor interesse dos 

filhos. (...) §4° Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos, exigir que lhes prestem obediência, respeito e 

os serviços próprios de sua idade e condição.  
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2.6.Conclusão 

O poder familiar, consagrado no âmbito do Direito de 

Família, já sofreu profundas modificações ao longo dos séculos, mas ainda está em franca 

mutação. 

A legislação civil de 2002 adotou a terminologia poder 

familiar buscando adequar-se às novas exigências sociais e ao princípio constitucional de 

igualdade entre os cônjuges. 

Equivocada a utilização do termo poder, que não 

espelha a real dimensão do instituto, muito mais próximo de autoridade do que 

verdadeiramente um poder, resquício do antigo pátrio poder. 

A simples substituição da palavra parental por familiar 

deu-se apenas para equiparar pai e mãe na titularidade e no exercício da função semi-

pública da autoridade familiar. Mesmo que o objetivo tenha sido equivocado, o termo 

merece ser mantido. 

A proliferação de famílias recompostas gerou a 

formação de novos lares com a intensa convivência, nos moldes familiares, entre padrastos 

e enteados. Há padrastos e madrastas que, de fato, exercem a autoridade familiar sobre 

seus enteados, às vezes com mais regularidade que os próprios pais. 

O mesmo ocorre com familiares próximos que 

convivem de maneira mais íntima com os menores, tais como avós e tios. 

Negar ou ignorar a autoridade familiar exercida, de 

fato, por essas pessoas que cuidam e educam menores que não são seus filhos é fechar os 

olhos para uma realidade inconteste. 

Os aspectos pessoais da autoridade familiar não 

sofreram grandes alterações legislativas, mas alguns deveres dos pais são por demais 

polêmicos. 
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 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado e RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 

norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p.48. 



104 

 

  

A lei impõe aos titulares da autoridade familiar uma 

série de deveres que devem ser cumpridos, sempre no superior interesse do menor. 

Todavia, para cumprir tal função, devem os pais ter assegurada sua autonomia privada ao 

dirigir a criação e educação dos filhos, bem como para exigir obediência e respeito dos 

filhos menores. 

Na realização destes deveres o questionamento mais 

atual é a possibilidade ou não da utilização de castigos corporais como meios correcionais 

dos filhos. 

A conclusão a que se chega é que as pessoas que 

exercem a autoridade familiar assumem um pesado múnus público. Por tal motivo a lei 

deve deixar uma razoável margem de atuação, a fim de que eles tenham liberdade para 

criar e educar seus filhos de acordo com suas convicções morais, culturais, sociais e 

religiosas. 
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3. INTERVENÇÃO ESTATAL NO DEVER CORRECIONAL 

 

A autoridade familiar, como visto anteriormente, impõe 

certos deveres aos seus titulares que deverão ser cumpridos de acordo com o superior 

interesse do menor. É de interesse direto do Estado e da sociedade em geral, que os 

titulares da autoridade familiar cumpram essa função a contento. 

Os deveres de dirigir a criação e educação dos filhos, 

além de exigir-lhes obediência e respeito são considerados dos mais pesados impostos aos 

pais. 

Para transformar crianças em adultos bem criados e 

educados há a necessidade de corrigir suas condutas erradas e perniciosas. O dever 

correcional é exercido pelos pais de várias maneiras; por meio de exemplos; diálogos, 

reprimendas morais e até mesmo punições. Os pais podem punir os filhos que agem de 

maneira indevida e tais punições, algumas vezes, se dá por meio de castigos. 

Os castigos certamente não são agradáveis e devem ser 

sentidos pelo menor para surtir o efeito desejado e desestimular a reiteração da conduta 

indevida. A dificuldade em impor tais castigos é que é muito tênue a linha que divide o 

castigo corporal moderado do imoderado. 

O direito de aplicar castigos ao filho com a finalidade 

de estabelecer a disciplina, exigir obediência e educá-lo de acordo com suas próprias 

convicções é, nesse sentido, uma das funções mais complicadas e polêmicas da autoridade 

familiar. 

A tarefa de dirigir a criação e educação dos filhos, 

mantendo-os disciplinados e impor a obediência e o respeito devidos aos pais é por demais 

difícil e extenuante. Além da dificuldade natural em lidar com um ser humano ainda em 

formação, há, ainda, a limitação decorrente do interesse social na criação dos menores. 

Muitos pais encontram dificuldades para transmitir aos 

filhos os valores importantes para suas vidas e impor-lhes determinadas regras e restrições, 

além de exigir a obediência e o respeito devidos. 
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Não há dúvida de que no passado os pais eram muito 

mais enérgicos e rigorosos e incutiam muito mais medo nos filhos, quando o pátrio poder 

era verdadeiramente um poder do pai sobre a pessoa do filho o que, infelizmente, 

ocasionava alguns abusos, colocando em sério risco a saúde e segurança dos filhos 

menores. 

A evolução doutrinária e legislativa modificou 

completamente o conceito que hoje temos da autoridade familiar, colocando o menor como 

o centro de interesse da função decorrente da autoridade familiar. É inadmissível pretender, 

hoje em dia, que o menor seja objeto da autoridade familiar. 

Atualmente parece ter  havido um incremento na 

dificuldade para a realização dessa função familiar. A partir da segunda metade do século 

passado, a grande maioria dos países passou a se preocupar cada vez mais com os direitos 

e com a proteção dos menores de 18 anos. 

Infelizmente essa preocupação decorreu de incontáveis 

violações à dignidade e aos direitos em geral dessas pessoas mais vulneráveis e indefesas. 

Assim, não se pretende aqui fazer uma crítica a todos os avanços legislativos e ao 

indiscutível progresso que foi reconhecer e entender que a criança e o adolescente não é 

objeto de direito, mas sim sujeito de direito. A autoridade familiar, portanto, não é mais 

exercida sobre os filhos menores, mas com relação a eles e sempre no seu interesse. 

O fato é que, com o reconhecimento dos direitos das 

crianças e dos adolescentes e a partir de sua tutela mais específica, o poder dos pais ficou 

enfraquecido, tornando-se mais difícil impor sua autoridade e controlar a disciplina dos 

filhos. 

A autonomia privada dos pais parece perder cada vez 

mais espaço para as normas restritivas e fiscalizadoras que lhes retiram a liberdade 

necessária para se fazer respeitar e obedecer pelos filhos. 

Há situações corriqueiras que exigem mais pulso firme 

dos pais, pois, muitas vezes os filhos não reconhecem sua autoridade e, portanto, não 

desejam se submeter a ela. 
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O poder correcional dos pais, sem nenhuma sombra de 

dúvida, deve ser exercido com responsabilidade, mas também com rigor. É raro encontrar 

quem entenda a necessidade e aceite ser disciplinado por outra pessoa, ainda mais em 

idade inferior a 18 anos, quando está mais latente a natural rebeldia do ser humano. 

A grande dificuldade, então, é exercer esse poder 

correcional sem abusos. O poder, por si só, já denota certa atuação da força sobre os filhos 

e autoriza a imposição de castigos, como forma de sanção para o caso de descumprimento 

de ordens legítimas e não arbitrárias.  

Os castigos impostos aos filhos, como já explicado, 

devem ser moderados, sob pena de suspensão e até destituição da autoridade familiar e 

podem ser tanto restritivos quanto corporais. 

É perfeitamente aceitável a imposição de castigos 

restritivos como forma de desestimular o filho à prática de condutas perniciosas. Grande 

parte das famílias age dessa maneira, retirando certas regalias do filho desobediente ou 

indisciplinado. 

O castigo corporal, no entanto, está longe de ser 

unanimidade. Inúmeros estudiosos de várias áreas, como juristas, psicólogos, assistentes 

sociais, médicos e até mesmo leigos, mães e pais, que tratam diretamente com crianças e 

adolescentes, entendem ser cabível o castigo corporal na criação e educação do filho. 

Porém, muitos outros repudiam a prática de bater em 

menores como forma de punir e educá-los. 

Muitos doutrinadores reconhecem a possibilidade de 

aplicar castigos corporais aos filhos menores, como forma de discipliná-los. César Fiuza 

esclarece que os pais têm o direito de exigir obediência e respeito dos filhos, podendo e 

devendo castigá-los caso procedam mal. O castigo deve ser moderado e proporcional à 

transgressão
126

. 
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Também Arnaldo Rizzardo entende possível a 

aplicação de castigos, desde que não cheguem aos maus tratos e acrescenta ser inato ou do 

instinto natural o conhecimento da justa medida na exigência de conduta disciplinada
127

 

Merecem menção os estudiosos que, em sentido 

contrário, negam a possibilidade de aplicação de castigos corporais aos filhos. Silvio Luís 

Ferreira da Rocha corajosamente enfrenta a questão, esclarecendo que a norma atenta 

contra os princípios constitucionais da dignidade humana e da inviolabilidade da 

integridade física e psíquica da criança e do adolescente, sendo, portanto, inconstitucional 

a permissão para aplicação de castigos ditos moderados
128

. O mesmo entendimento tem 

Paulo L bo, para quem sob o ponto de vista estritamente constitucional não há 

fundamento para o castigo físico ou psíquico, ainda que moderado , pois não deixa de 

consistir violência à integridade física do filho, que é direito fundamental inviolável da 

pessoa humana, também oponível aos pais
129

. 

Eduardo Zannoni
130

 noticia que na Argentina os 

castigos corporais são permitidos, de acordo com o poder correcional dos pais. 

Também na Espanha os castigos corporais são 

tolerados, desde que moderados. Francisco de Asís Serrano Castro
131

 explica que a 

razoabilidade e a moderação do castigo foi definida e limitada pela doutrina, tendo em 

vista a justa medida da correção, em contraposição à falta do menor. 

A legislação brasileira ainda admite a imposição de 

castigo moderado, sem, no entanto, diferenciar castigos restritivos e castigos corporais, 

aceitando os dois modelos. 

Todavia, a legislação brasileira já é bastante adequada 

quando se trata de castigo imoderado e que exponha o menor a risco, tratamento 

degradante, violência de qualquer espécie ou que lhe retire ou viole sua dignidade. 
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A autoridade familiar não atribui aos pais o direito de 

violar os direitos e garantias fundamentais de seus filhos, nem mesmo as normas gerais de 

ordem pública e especialmente as normas penais. 

O Estado deve ser atuante e efetivamente intervir no 

exercício da autoridade familiar da maneira como faz atualmente, apenas para fiscalizar e 

coibir eventuais abusos, mas não deve retirar a autoridade dos pais, sob pena de não 

conseguir conter os abusos eventualmente cometidos pelos próprios menores, 

demasiadamente protegidos. 

 

3.1.Constituição Federal 

A intervenção estatal na autoridade familiar é feita 

primeiramente por meio da Constituição Federal. A Lei Magna de nosso País elege a 

dignidade da pessoa humana como fundamento e garante de forma expressa vários direitos 

a todos os cidadão indistintamente, inclusive e principalmente as crianças e os 

adolescentes. 

O título referente aos direitos e garantias fundamentais 

já inicia repudiando qualquer tratamento diferenciado, garantindo que todos são iguais 

perante a lei, sejam maiores e capazes ou menores, vulneráveis, indefesos e incapazes. 

Dentre os direitos e garantias fundamentais mais 

relevantes na criação e educação dos filhos menores, pode-se mencionar o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, à igualdade, à intimidade, à vida privada e à honra. Os 

pais devem respeitar e fazer valer tais direitos, protegendo os filhos menores em caso de 

violação. 

É assegurado a todos, inclusive filhos menores, que 

ninguém será submetido a tortura, tratamento degradante ou desumano e que ninguém será 

submetido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

Bastava o artigo 5° da Constituição Federal para restar 

claro que ninguém tem o direito de subjugar física, verbal ou emocionalmente qualquer 

pessoa, seja ela seu filho ou não. 
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Todavia, a Lei Maior foi além, cuidando 

especificamente das crianças e dos adolescentes em capítulo próprio, concedendo-lhes 

mais direitos e proteção específica. Isso revela a preocupação do legislador com essas 

pessoas mais vulneráveis, além de confirmar a família como base da sociedade, 

concedendo-lhe proteção especial. 

 

3.2. Código Civil 

A lei civil prevê as hipóteses de suspensão e destituição 

da autoridade familiar. Tratando-se de uma função delegada aos familiares, a ser exercida 

no superior interesse do menor, se o titular da autoridade revelar não ter as condições 

necessárias para o regular desempenho da função, tal autoridade será suspensa ou 

destituída. 

A segurança e o interesse do menor são os critérios 

adotados pela lei civil para avaliar a condição dos pais em exercer a autoridade familiar. 

Assim, o pai que tiver sido condenado a mais de dois anos de prisão, que abusar de sua 

autoridade ou que arruinar os bens dos filhos. Sendo reiterada a conduta abusiva, a 

autoridade familiar será destituída. 

Também é caso de destituição da autoridade familiar, 

por ato judicial, a aplicação de castigos físicos imoderados ao filho
132

. O fato do 

dispositivo legal mencionar a perda da autoridade familiar no caso específico apenas 

quando o castigo for imoderado leva à conclusão de que os castigos moderados são 

tolerados e devem ser aplicados aos filhos, como meio de correção. 

 

3.3. Código Penal 

Também a lei penal tipifica condutas indesejadas, com 

a finalidade de coibir sua prática, tanto no âmbito familiar como fora dele, intervindo 

diretamente no exercício da autoridade familiar. Há, no Código Penal, um capítulo 

específico sobre crimes contra a família, visando proteger o casamento, o estado de filiação 

e a assistência familiar. 

                                                 
132

 Código Civil Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I – castigar 

imoderadamente o filho;  
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O Estado, por meio da legislação penal intervém 

diretamente no exercício da autoridade familiar, limitando o dever correcional, ao tipificar 

as condutas que são consideradas abusivas e que caracterizam castigos imoderados. 

O crime de maus-tratos
133

 tipifica a conduta do titular 

da autoridade familiar que abusa do dever correcional, aplicando ao filho menor, castigos 

físicos imoderados. A pena imputada ao crime será aumentada se a vítima for menor de 14 

(catorze) anos, sendo mais elevada a depender da gravidade do resultado: 1 (um) a 4 

(quatro) anos se resultar lesão corporal de natureza grave e 4 (quatro) a 12 (doze) anos se 

resultar morte.  

Paulo José da Costa Junior e Fernando José da Costa 

informam que, no Brasil, o Código Imperial de 1830 justificava os castigos infligidos pelos 

pais aos filhos, desde que moderados, mas a ilicitude penal do abuso na utilização dos 

meios correcionais dos menores submetidos à autoridade familiar só foi proclamada pelo 

Código de Menores, em 1927
134

. 

Tolera-se a aplicação de castigos físicos, a palmada, o 

puxão de orelha, mas a conduta abusiva, que lesiona ou que causa um dano ao menor ou 

mesmo sua morte já era proibida, pelo menos desde 1927. 

Os professores acima citados explicam, com muita 

propriedade, que a conduta diz respeito ao abuso do dever de correção, esclarecendo que 

abusar significa fazer mau uso, ultrapassar os limites do uso correto, o que significa 

permitir o uso imoderado do poder corretivo (jus corrigendi) . E vão além, ao determinar 

que o que não se admite mais é o uso da vara de marmelo, da palmatória, colocar a 

criança ajoelhada sobre grãos de milho etc
135

 

 

 

                                                 
133

 Código Penal – Maus-tratos Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação 

ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios 

de correção ou disciplina.  
134

 COSTA, Fernando José e COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código penal comentado. 10.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011., p. 523.  
135

 COSTA, Fernando José e COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código penal comentado. 10.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 523. 
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3.4.Lei n°11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 

Com o objetivo de coibir a violência doméstica e 

familiar, nos termos do artigo 226, §8° da Constituição Federal, foi promulgada em 2006 a 

Lei n°11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

Bastante eficaz, a norma tem aplicabilidade direta nas 

conturbadas e íntimas relações familiares domésticas, quando a mulher sofre qualquer tipo 

de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

Sua aplicabilidade, contudo, vai além da mulher 

agredida, protegendo também qualquer familiar ou indivíduo unido ao agressor por laços 

naturais, por afinidade ou por vontade expressa.  

Importa dizer que os filhos, estejam ou não submetidos 

à autoridade familiar podem ser considerados vítimas de violência doméstica e invocar os 

mecanismos legais de proteção, com a finalidade de afastar o agressor do lar. 

Como se denota, a lei já é suficiente para coibir a 

atuação violenta de pais no trato com seus filhos, basta que seja efetivamente aplicada e 

cumprida 

 

3.5. Projeto de Lei n°7.672/2010 (Lei da Palmada) 

Tramita atualmente na Câmara dos Deputados, ainda 

pendente de aprovação, o Projeto de Lei ° 7.672
136

, conhecido como Lei da Palmada, que 

                                                 
136

 Art. 1° A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: Art. 17-

A. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar, 

sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 

educação, ou qualquer outro pretexto. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - castigo 

corporal: ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à 

criança ou adolescente. II - tratamento cruel ou degradante: conduta que humilhe, ameace gravemente ou 

ridicularize a criança ou o adolescente. 

Art. 17-B. Os pais, integrantes da família ampliada, responsáveis ou qualquer outra pessoa encarregada de 

cuidar, tratar, educar ou vigiar crianças e adolescentes que utilizarem castigo corporal ou tratamento cruel ou 

degradante como formas de correção, disciplina, educação, ou a qualquer outro pretexto estarão sujeitos às 

medidas previstas no art. 129, incisos I, III, IV, VI e VII, desta Lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.   

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão de forma articulada na elaboração 

de políticas públicas e execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel 

ou degradante, tendo como principais ações: I - a promoção e a realização de campanhas educativas e a 
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pretende alterar alguns dispositivos da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

A proposta legislativa, cujo parecer que decidiu pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa já foi aprovado, encontra-se 

atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, para 

elaboração da redação final
137

. 

Primeiramente deve-se deixar claro que a proposta 

legislativa não propõe a criminalização de nenhuma conduta e não estabelece punições 

diretas para os pais que utilizares castigos físicos para educar os filhos. 

O que se pretende é estabelecer o direito dos menores 

serem educados e cuidados sem a aplicação de castigos corporais ou de tratamento cruel ou 

degradante. É, sem dúvida, uma intervenção estatal no exercício da autoridade familiar, 

que limita a liberdade dos pais na educação dos filhos, sobretudo na maneira de impor 

disciplina e obter obediência. 

A intervenção do Estado, de acordo com essa proposta, 

se dará por meio de legislação especial e, em certos aspectos é legítima, devida e tolerável. 

De fato, é inadmissível submeter qualquer pessoa a tratamento cruel ou degradante, sob 

qualquer pretexto. Considerando-se que o tratamento cruel ou degradante é o dispensado 

pelos próprios pais, no cumprimento da função de educar e cuidar dos filhos menores, que 

merecem carinho, amor e atenção, a situação se torna ainda mais absurda. 

Porém, para coibir tais condutas violadoras dos 

princípios constitucionais do Direito de Família e contrárias a toda ordem jurídica e moral 

                                                                                                                                                    
divulgação desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; II - a inclusão nos currículos 

escolares, em todos os níveis de ensino, de conteúdos relativos aos direitos humanos e prevenção de todas as 

formas de violência contra a criança e o adolescente; III - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente nos Estados, 

Distrito Federal e nos Municípios, Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, e entidades não 

governamentais; IV - a formação continuada dos profissionais que atuem na promoção dos direitos de 

crianças e adolescentes; e V - o apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam 

violência contra criança e adolescente.  (NR) 

Art. 2° O art. 130 da Lei n° 8.069, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: Parágrafo 

único. A medida cautelar prevista no caput poderá ser aplicada ainda no caso de descumprimento reiterado 

das medidas impostas nos termos do art. 17-B.  (NR) 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
137

Projeto recebido na CCJC em 14/05/2012, conforme print impresso em 15/05/2012 (anexo). 
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vigentes, já há leis suficientes e adequadas, sendo totalmente desnecessária a alteração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente neste aspecto. 

O artigo 5°, inciso III da Constituição Federal 

expressamente estabelece que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante . Essa garantia fundamental diz respeito a qualquer forma de 

violência física ou psíquica e também se refere às relações entre pais e filhos. 

No âmbito infraconstitucional, o crime de maus tratos, 

além de todos os demais crimes contra a pessoa, bem como as medidas de proteção às 

vítimas de violência doméstica, são adequadas para coibir a prática do abuso da autoridade 

familiar, no que diz respeito à violência contra filhos menores. 

Não há como negar que muitas crianças e adolescentes 

ainda são vítimas de violência doméstica, cometida por familiares, sob o pretexto de 

disciplinar o menor. Essa situação, notoriamente indesejada e repudiada não é 

consequência de omissão legislativa e nem será resolvida, ou sequer melhorada, com a 

aprovação da denominada Lei da Palmada. 

De acordo com o disposto no teor da proposta 

legislativa, os filhos têm o direito de ser educados sem a aplicação de castigos corporais de 

natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à 

criança ou adolescente. A aplicação de castigo corporal que resulte em dor configuraria, de 

acordo com a proposta, a possibilidade de aplicação das medidas pertinentes aos pais e 

responsáveis do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Este é o aspecto mais polêmico do Projeto, limitando 

demasiadamente a autoridade familiar. Não se pretende negar que a criança e o adolescente 

são seres ainda em formação e, muitas vezes, mais vulneráveis, merecendo ser tratados de 

forma digna, livre de violência. Por conta da vulnerabilidade própria da idade, esses 

menores precisam de cuidado especial, principalmente no seio do lar, lugar onde eles 

deveriam ter mais segurança. 

A criação e educação de um filho é um ato de amor, 

que exige dos pais maturidade e, sobretudo, paciência, pois os menores não possuem a 
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exata compreensão da necessidade de disciplina e, muitas vezes são contestadores, 

podendo não aceitar a autoridade dos pais e dos educadores. 

Pode ocorrer, no entanto, que os pais precisem ser mais 

enérgicos para impor sua autoridade e disciplinar os filhos, até mesmo para a própria 

segurança dos menores. Nessas ocasiões não é raro o pai usar de sua superioridade física e 

impor limites ao filho por meio de castigos corporais. 

Se os castigos são moderados e o pai está apenas 

cumprindo seu dever correcional não há que se falar em abuso da autoridade familiar a 

ponto de justificar qualquer reprimenda social ou jurídica. 

O Estado não tem legitimidade para intervir de maneira 

tão invasiva nas relações domésticas íntimas entre pais e filhos, enfraquecendo a 

autoridade familiar. 

Esse, aliás, é o entendimento brilhantemente defendido 

por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona, que, ao comentarem o Projeto de Lei em 

estudo, revelaram ser contra o projeto, mas advertiram que, apenas a análise casuística 

poderá recomendar e justificar a aplicação de punição aos pais, por ser extremamente 

ampla e profunda a álea de compreensão da norma
138

. 

De fato, a norma, da maneira como está redigida, é por 

demais ampla e deixa grande espectro para interpretação, o que pode levar a absurdos. A 

definição de castigo corporal, de acordo com o texto legal, é qualquer ação de natureza 

disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor. 

Ora, é claro que o menor sentirá dor e experimentará, 

no mínimo uma sensação de frustração, ao receber um castigo corporal, como uma 

palmada. Esse sentimento, todavia, não autoriza que o Poder estatal intervenha a ponto de 

desautorizar ou impedir o pai que pretenda corrigir e disciplinar seus filhos menores por 

meio de castigos físicos. 

Aplicando um castigo corporal no filho o pai pretende 

justamente demonstrar sua desaprovação à conduta reprimida e, de maneira coercitiva, 
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impedir que a situação se repita. Agindo de maneira lícita, o pai não tem a intenção de 

machucar o filho ao castigá-lo, mas apenas impor disciplina. 

Nossa sociedade tolera as reprimendas físicas, desde 

que tenham o propósito de educar os menores e sejam moderadas, não causando lesões 

corporais ou outros danos graves de natureza psicológica. 

A intervenção estatal também parece desproporcional 

ao efeito que se busca. Garantir a segurança, o bem estar e o regular desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes é certamente o fim almejado pela sociedade, pelo Estado e pela 

imensa maioria das famílias. Todavia, limitar demasiadamente a liberdade de exercer a 

autoridade familiar, impondo medidas restritivas aos pais que eventualmente apliquem 

castigos físicos aos filhos, não parece uma solução efetiva. 

Muitos pais, mesmo de gerações mais novas, entendem 

ser necessário, algumas vezes, a aplicação de castigos corporais para disciplinar e educar 

crianças e adolescentes. 

Nossa tradição histórica, infelizmente ligada a uma 

cultura escravocrata, sempre tolerou a palmada como forma de reprimenda. A efetividade 

de uma lei nos moldes da chamada Lei da Palmada é questionável numa sociedade como a 

brasileira. 

A mudança legislativa somente é apta a modificar 

condutas se a lei for efetivamente aplicada. Nesse caso a experiência mostra que as 

crianças e adolescentes continuam sendo vítimas de abuso por parte de seus familiares 

justamente porque as leis vigentes acabam não sendo, de fato, aplicadas como se deve. 

A probabilidade de ocorrer a mesma falha com a 

alteração legislativa proposta é grande. 

Tânia da Silva Pereira enfrentou a questão de maneira 

lúcida e foi categórica ao afirmar que as reprimendas físicas são aceitáveis, desde que 

                                                                                                                                                    
138

 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil- Direito de 

família, as famílias em perspectiva constitucional. V. 6, 2.ed.. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 604. 
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façam parte de um contexto educacional e que, reprimindo comportamentos, não atinjam 

o nível dos maus-tratos
139

 

 

3.5.1. Experiência estrangeira 

Dados internacionais
140

 revelam que atualmente há 32 

países no mundo que já aboliram completamente de suas legislações qualquer tipo de 

castigo corporal, humilhante ou não, 21 países que estão comprometidos a modificar sua 

legislação, dentre eles o Brasil e 2 países (Itália e Nepal) cuja questão está sub judice. 

Todavia, a tolerância à aplicação de castigos corporais 

nos filhos como método corretivo ou punitivo ainda persiste em 143 países, ou seja, na 

maioria dos países do mundo o dever correcional dos pais pode ser cumprido por meio de 

leves castigos corporais. Um dado importante é que, dentre estes 143 países, 70 deles ainda 

permitem o uso de castigos corporais como método educativo e corretivo nas escolas. 

A Suécia é pioneira na questão, tendo modificado sua 

legislação em 1979, para abolir completamente qualquer tipo de castigo corporal aplicado 

aos filhos, seguido da Finlândia, em 1983 e da Noruega, em 1987.  

Na América Latina, no entanto, apenas o Uruguai, a 

Costa Rica e a Venezuela seguiram essa tendência. Os demais países americanos toleram 

castigos físicos educativos ou punitivos. 

A Argentina mantém o dever correcional, com a 

possibilidade de utilização de castigos corporais até hoje, mas aboliu em 1935 a prática de 

internação de menores indisciplinados em instituições de educação, a pedido dos próprios 

pais
141

. 

Inegavelmente a tendência é a abolição do castigo 

físico, mas o ideal seria que o Estado, por meio de políticas públicas de amparo às famílias, 

                                                 
139

 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1996, p. 177. 
140

 Site da associação End Corporal Punishment of Children, 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html, acessado em 16/05/2012. 
141

 JOSSERAND, Louis. Derecho civil, la familia. Tomo I, vol. II. Buenos Aires: Bosch y Cia-Editores, 

1952, p. 271 e 272.  

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html
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promovesse a conscientização dos pais sobre a possibilidade de educar e disciplinar os 

filhos sem a utilização de castigos corporais. 

A intromissão indevida, com a simples alteração da lei, 

além de ineficaz pode ocasionar injustiças e certamente enfraquecer a autoridade familiar 

dos pais. 

 

3.6.Conclusão 

As relações domésticas familiares, notadamente as 

relações entre pais e filhos são por demais íntimas e muito intensas. É dever dos pais 

dirigir a educação e criação dos filhos, mas ao mesmo tempo proporcionar-lhes ambiente 

seguro e afetuoso. Educar os filhos, mantendo ordem e disciplina, obrigando-os a seguir as 

determinações dos pais não é uma tarefa fácil, ainda mais considerando que a educação dos 

menores é de interesse geral. 

De fato, a criação e educação das crianças e dos 

adolescentes é tão relevante para a sociedade que o Estado acaba por se imiscuir nessas 

relações domésticas mais íntimas. Os pais em geral devem desempenhar bem a função 

decorrente da autoridade familiar a fim de inserir no contexto social jovens responsáveis, 

bem criados e educados. 

A intervenção do Estado, no entanto, pode, em certa 

medida, ser excessiva, enfraquecendo a autoridade familiar, tornando ainda mais difícil 

desempenhar bem tal função. 

Legítima e devida é a intervenção estatal ao impor a 

perda da autoridade familiar aos pais que, abusando do poder correcional aplicam castigos 

imoderados ao filho. Também é legítima a intervenção ao tipificar o abuso do poder 

correcional como uma conduta criminosa. Por fim, também são legítimas as medidas de 

proteção aos menores, que determinem o afastamento do lar do pai agressor. 

Todavia, é indevida a intromissão estatal nas relações 

domésticas, quando pretende impedir a educação dos filhos menores com o uso do castigo 

corporal. 
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A intervenção deve ser a mais tênue possível, devendo 

o Estado preocupar-se com situações realmente relevantes, quando a vida, saúde, 

segurança e bem estar dos menores estão em risco.  

André Rouast
142

, defendendo o Estado mínimo nas 

relações familiares, assevera que o Estado deve intervir na vida familiar para proteger os 

menores contra abusos da autoridade familiar e para assegurar sua educação. Porém, não 

defende tal movimento intervencionista em detrimento da autoridade dos pais, entendendo 

que a família é uma sociedade natural, onde os pais são a autoridade maior. 

Roberto de Ruggiero tem o mesmo entendimento sobre 

o Estado mínimo, que só deve intervir nas relações familiares para fortalecer os vínculos e 

garantir a segurança das relações e não, como sucede noutras esferas do direito privado, 

com aquêle arbítrio pleno, que faz da lei a única regra de relações
143

  

Encerrando a questão, toma-se o ensinamento de José 

Sebastião de Oliveira, para quem o Estado atual, nos moldes traçados pela Constituição 

Federal está estruturado para garantir liberdade e felicidade e, jamais poderia atingir este 

desiderato através de ingerências na família
144

. 

 

  

                                                 
142

 ROUAST, André. Traité pratique de droit civil français, tome II La famille. 2.ed, par PLANIOL, Marcel e 

RIPERT, Goerges, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,p. 4-5. 
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 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil, direito de família, direitos reais e posse. Vol. II, 

trad, Dr. Ary dos Santos, 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 5.  
144

 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p.281. 
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4. INTERVENÇÃO ESTATAL NO DEVER DE EDUCAR 

 

O direito à educação é um dos mais básicos direitos do 

ser humano, compõe sua dignidade e está expressamente reconhecido na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948
145

. 

Consta expressamente na Declaração dos Direitos 

Humanos que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada a seus filhos , expressão que confere ampla liberdade no exercício da 

autoridade familiar. 

A Declaração dos Direitos da Criança
146

, aprovada pela 

ONU em 1959 também consagra o direito à educação, gratuita e compulsória, em ambiente 

de amor e compreensão como direito básico de todas as crianças, sem qualquer 

discriminação. 

Essa não foi a primeira Convenção Internacional que 

tratou das crianças, pois em 1924 a Convenção de Genebra timidamente abordou o 

assunto, Porém, como explica Geraldine Van Bueren, citada por Jacob Dolinger
147

, foi a 

partir dessa Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, que os menores passaram a ser 

reconhecidos como sujeitos de direito internacional. 

Também a declaração dos Direitos da Criança de 1989, 

o documento internacional mais completo e relevante sobre os direitos dos menores, coloca 

a educação como um dos seus princípios básicos, obrigando os Estados Partes a uma série 

de medidas para melhorar a qualidade da educação e eliminar a ignorância e o 

analfabetismo
148

. 
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos Artigo VI 1. Todo homem tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
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 Artigo 28 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tendo, nomeadamente, em 
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Um ponto muito interessante da Declaração de 1989 é o 

artigo 12, pelo qual os Estados Partes garantem à criança com capacidade de 

discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe 

respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo 

com a sua idade e maturidade . 

Tal artigo revela a tendência de que a criança participa 

cada vez mais das tomadas de decisão sobre questões que envolvem seu destino e do seu 

próprio processo de aprendizagem.  

A educação, sob o ponto de vista do dever de educar, 

assumido por quem é titular da autoridade familiar engloba a educação formal, com 

ensinamentos técnicos e a educação informal, com a transmissão de valores fundamentais 

para o desenvolvimento do ser humano. 

Como explicado, os detentores da autoridade familiar 

têm o dever de dirigir a criação e educação dos filhos menores. A primeira e mais básica 

educação, promovida pelos familiares do menor, é, talvez, a tarefa mais complexa dos pais 

e dos familiares mais próximos, pois o que está em jogo é a formação do caráter da 

criança. 

                                                                                                                                                    
o ensino primário obrigatório e gratuito para todos; b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de 

ensino secundário, geral e profissional, tornam estes públicos e acessíveis a todas as crianças e tomam 

medidas adequadas, tais como a introdução da gratuitidade do ensino e a oferta de auxílio financeiro em caso 

de necessidade; c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades de cada um, por 

todos os meios adequados; d) Tornam a informação e a orientação escolar e profissional públicas e acessíveis 

a todas as crianças; f) Tomam medidas para encorajar a frequência escolar regular e a redução das taxas de 

abandono escolar. 2. Os Estados Partes tomam as medidas adequadas para velar por que a disciplina escolar 

seja assegurada de forma compatível com a dignidade humana da criança e nos termos da presente 

Convenção. 3. Os Estados Partes promovem e encorajam a cooperação internacional no domínio da 

educação, nomeadamente de forma a contribuir para a eliminação da ignorância e do analfabetismo no 

mundo e a facilitar o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos e aos modernos métodos de ensino. A 

este respeito atender-se-á de forma particular às necessidades dos países em desenvolvimento. 

Artigo 29 1. Os Estados Partes acordam em que a educação da criança deve destinar-se a: a) Promover o 

desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na medida das suas 

potencialidades; b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais e pelos 

princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua 

identidade cultural, língua e valores, pelos valores nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas 

civilizações diferentes da sua; d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa 

sociedade livre, num espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade entre 

todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e com pessoas de origem indígena; e) Promover o 

respeito da criança pelo meio ambiente. 2. Nenhuma disposição deste artigo ou do artigo 28.o pode ser 

interpretada de forma a ofender a liberdade dos indivíduos ou das pessoas jurídicas de criar e dirigir 

estabelecimentos de ensino, desde que sejam respeitados os princípios enunciados no n.o 1 do presente artigo 

e que a educação ministrada nesses estabelecimentos seja conforme às regras mínimas prescritas pelo Estado. 
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É na intimidade do lar que a educação da criança e do 

adolescente se inicia. Essa função não é exclusiva dos pais, mas é atribuída a qualquer 

pessoa que tenha contato direto mais íntimo com a criança ou com o adolescente e diz 

respeito aos valores e ensinamentos que formam a personalidade e o caráter do indivíduo. 

Importa ao Estado e à sociedade em geral que tal 

função seja satisfatoriamente cumprida, pois a criança educada hoje será o cidadão a ser 

inserido na sociedade, no futuro. 

A ideia de educação, entretanto, é muito mais complexa 

e não diz respeito apenas aos ensinamentos recebidos em casa e nos círculos sociais 

restritos. Não se deve olvidar que a educação escolar também é direito das crianças e dos 

adolescentes e tem sua importância. 

No dizer de Paulo Lôbo, a noção de educação é ampla e 

inclui a educação escolar, moral, política, profissional, cívica e a formação que se dá em 

família e em todos os ambientes que contribuam para a formação do filho menor
149

  

Será fruto de análise no presente capítulo, a educação 

escolar, que diz respeito à preparação técnica da criança e do adolescente para sua inserção 

no mercado de trabalho. 

 

4.1.Constituição Federal 

Uma das necessidades básicas do ser humano, 

considerado como direito humano fundamental, o direito à educação também deve ser 

entendido como parte do mínimo existencial, o que inviabiliza a intervenção estatal no 

sentido de impedir ou dificultar a sua concreção. 

Ensina Eliane Ferreira de Souza que o mínimo 

existencial é o marco definidor e inderrogável do conteúdo mínimo dos direitos 

fundamentais
150

. 
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A atuação estatal, portanto, seja por meio pelo Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário, deve ser sempre realizada no sentido de promover, 

facilitar e melhorar a educação dos particulares. 

O direito à educação está localizado no capítulo dos 

direitos sociais, logo no artigo 6° da Carta Magna. Como direito social, a educação deve 

ser promovida pelo Estado e interessa à coletividade. 

O artigo 205 do mesmo diploma legislativo garante a 

educação como direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 

Como direito social e dever do Estado, a educação é 

gratuita e oferecida a todos. O artigo 208 da Lei Magna garante o direito público subjetivo 

à educação básica, gratuita e de qualidade a todas as crianças e adolescentes entre 4 

(quatro) e 17 (dezessete) anos de idade.  

Mencione-se, também, o artigo 227, no qual está 

expresso o direito à educação do menor, em contraposição ao dever da família, da 

sociedade e do Estado. A importância desse artigo reside no fato de impor o dever de 

educar não só aos pais, mas, primeiramente à família, demonstrando que alguns aspectos 

da autoridade familiar, como a educação, acabam sendo exercidos por outros familiares. 

Mas a lei foi mais além, impondo tal dever à sociedade 

e ao Estado. Como bem observa Roberto João Elias, na questão do dever de educar, o 

Estado assumiu as obrigações mais pesadas
151

 . 

O direito à educação, constitucionalmente garantido é 

um direito subjetivo público, cujo titular é o cidadão brasileiro, independentemente de 

idade, condição social ou cultural. Tratando-se de direito subjetivo público, deve o Estado, 

então garantir sua concreção, ainda que seu titular tenha dificuldade para exercê-lo. 

Vale dizer, a rede pública de ensino deve ser suficiente 

para oferecer ensino gratuito e de boa qualidade a todo e qualquer cidadão. Na hipótese de 
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insuficiência de vagas ou mesmo de impossibilidade física do aluno em comparecer às 

aulas e aproveitar o estudo, deve o Estado fornecer os meios necessários para remover ou 

contornar tais entraves. 

 

4.2.Estatuto da Criança e do Adolescente 

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente 

garante o direito à educação a todos os menores de 18 (dezoito) anos, em consonância com 

o disposto na Constituição Federal
152

. 

A legislação infraconstitucional disciplinou de forma 

mais completa o direito à educação e introduziu uma nova perspectiva na direção da 

educação de crianças e adolescentes. 

Em consonância com as diretrizes internacionais 

previstas na Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, o menor tem o 

direito de se manifestar sobre as questões relevantes de sua vida, devendo ser ouvido pelo 

pais, que deverão levar em conta as ponderações das crianças e dos adolescentes. 

Conforma explica Gustavo Tepedino
153

, uma das 

funções da educação é a formação do menor para se desenvolver como pessoa, sem olvidar 

sua capacidade laborativa. Nesse sentido o processo educacional deve ser participativo, 

podendo os filhos opinar sobre assuntos que lhe digam respeito. 

Explica o mencionado autor que o filho é protagonista 

do próprio processo educacional, de acordo com três aspectos fundamentais da disciplina 

normativa: a prevalência da tutela do menor sobre qualquer outro interesse, inclusive a 

vontade dos pais; a garantia dos direito fundamental à liberdade de expressão e opinião e, 
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finalmente, a limitação estatal ao exercício da autoridade familiar, no sentido de vedar 

práticas abusivas. 

Do ponto de vista punitivo a lei é bastante abrangente 

ao estabelecer, no artigo 249 a infrações administrativas de quem, dolosa ou culposamente 

descumprir os deveres inerentes ao poder familiar. 

4.3. Código Penal 

O crime de abandono intelectual, tipificado no artigo 

246 do Código Penal, tem por objetividade jurídica a tutela penal da educação, 

criminalizando a conduta dos pais que deixarem de prover à instrução de filho em idade 

escolar, sem justa causa. 

Fernando José da Costa e Paulo José da Costa Junior
154

 

asseveram que a conduta tipificada é deixar de providenciar a educação, ou seja, não 

cometem o crime os pais que promoverem, no mínimo a alfabetização do menor, seja ela 

em escola pública, particular ou em casa. 

 

4.4.Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

A Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 disciplina a 

educação escolar e estabelece as diretrizes e cases da educação nacional, tendo em vista o 

direito fundamental à educação das crianças e dos adolescentes. 

A educação brasileira está dividida em duas etapas: 

educação básica e o ensino superior. A educação básica diz respeito à educação infantil, até 

os 6 (seis) anos de idade, a educação fundamental, que agora conta com 9 (nove) anos e é 

obrigatória e o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 

(três) anos, que também não é obrigatória.  
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A lei impõe aos pais ou responsáveis, em seu artigo 6° 

o dever de efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino 

fundamental.  

 

4.5.Educação domiciliar  

O dever de educar, imposto aos pais também pode ser 

entendido como um direito dos pais em educar o filho, de acordo com suas próprias 

possibilidades e convicções. 

Há pais que discordam do método ou da qualidade de 

ensino da rede pública ou privada, pretendendo oferecer aos filhos a educação formal na 

segurança do lar, de acordo com seu próprio nível de exigência.  

O que já é uma realidade em outros países, ainda 

encontra alguma resistência no Brasil. 

A educação domiciliar consiste na prática dos pais ou 

algum preceptor por eles eleito, oferecer aos menores a educação formal dentro de suas 

próprias residências, de acordo com o conteúdo mínimo oferecido na rede escolar pública, 

mas normalmente de maneira muito mais completa e profunda. 

Longe de ser uma unanimidade, há vários argumentos 

contrários e a favor da educação domiciliar.  

As críticas em torno da educação domiciliar 

normalmente dizem respeito à falta de socialização com o enorme número de crianças, 

com idade, condição sócio-cultural e realidade de vida diferentes. Além disso, sempre há o 

risco dos pais ou preceptores não terem condição técnica e conhecimento necessário para 

desempenhar o papel de educadores. 

Há, contudo várias vantagens nessa modalidade de 

educação que não deve ser vista de forma preconceituosa. A educação domiciliar oferece 

mais segurança aos menores que não precisam sair de casa para estudar, ficando livres de 

perigos que possam estar na rua, bem como dentro das escolas. Hoje muito se fala na 
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prática do bullying, pela qual uma pessoa é vitimizada socialmente por um grupo, 

normalmente dentro dos estabelecimentos de ensino. 

O conteúdo da educação formal oferecido em casa 

também é uma vantagem da educação domiciliar. Sabe-se que o ensino formal é um 

instrumento de imposição de ideologia política e a educação promovida pelos pais no 

recato do lar segue a ideologia por eles escolhida e não imposta pelo Estado. 

Questões religiosas também são argumentos válidos 

para os pais que pretendem manter seus filhos longe das escolas ditas oficiais. Como o 

Estado brasileiro é laico e tolera a liberdade religiosa, as famílias têm o direito basear a 

educação de seus filhos em preceitos religiosos particulares. 

Nesta questão sobre o direito de educar os filhos, é 

incoerente impor aos pais a obrigação de matricular os filhos em escola da rede pública ou 

particular.  

Mais uma vez a intervenção estatal afigura-se ilegítima 

e indevida. Como o Estado impõe prioritariamente à família o dever de oferecer educação 

aos filhos, não pode limitar a autonomia privada dos pais no sentido de escolher como será 

cumprido tal dever. 

O Estado tem o dever de oferecer a educação pública, 

gratuita e de qualidade aos particulares, mas não tem a legitimidade para impor a 

obrigatoriedade a se submeter a qualquer espécie de modelo educacional. 

A função estatal deve ser meramente supletiva e, 

quando muito de supervisão de quem submete os filhos à educação domiciliar. 

José Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco José 

Ferreira Muniz apontam que o Estado assume função intervencionista cooperadora com 

os pais na educação e instrução profissional dos filhos
155

. 

Assim sendo, pode o Estado acompanhar, supervisionar 

e exigir que a educação domiciliar cumpra as funções de promover o pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho  (artigo 205 da Constituição Federal). 

 

4.6. Análise de casos 

Cabe aqui mencionar duas decisões judiciais que 

apreciaram pedidos referentes à educação domiciliar, negando-se aos pais, em ambos os 

casos, o direito de educar seus filhos em casa. 

O primeiro caso foi um mandado de segurança, 

apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2002, que, por maioria de votos, entendeu 

não haver previsão constitucional e legal que autorize os pais a promover a educação 

domiciliar dos filhos
156

. 

O voto vencido, da lavra do Min. Franciulli Netto, 

reconheceu expressamente o direito do indivíduo de se educar segundo a própria 

determinação, desde que cumpra a função constitucionalmente prevista no artigo 205 da 

Constituição Federal. 

O ministro fundamenta seu entendimento explicando 

que a família precede qualquer organização social, até mesmo ao Estado, justificando, 

portanto, que o conteúdo das normas disciplinadoras do direito à educação devam ser 

interpretadas em consonância com os preceitos relativos à família. 

O segundo caso que merece citação foi julgado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2011, mas também não concedeu aos pais a 

efetividade do direito de educar seus filhos em casa
157

. 

Foi imputada aos pais (apelantes) a infração 

administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por não 

terem matriculado os filhos na escola. 

Muito embora o julgador do Tribunal paulista tenha 

revelado o entendimento de que é possível a educação domiciliar, reconheceu no caso 
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concreto que os pais não fizeram prova nos autos de que a educação estava sendo regular e 

satisfatoriamente oferecida aos filhos. 

Por tal motivo foi reconhecida a configuração do ilícito, 

tendo os pais sido obrigados ao pagamento de multa e a matricular seus filhos em escola 

regular. 

 

4.7. Conclusão 

A educação dos filhos é dever da família, da sociedade 

e do Estado.  

Têm os menores o direito público subjetivo de receber 

educação formal com vistas ao seu pleno desenvolvimento pessoal e seu preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Este direito está garantido em Convenções 

Internacionais, na Constituição Federal e nas leis infra-constitucionais penais e civis.  

A efetivação desse direito, no entanto, pode se dar de 

diversas maneiras, sendo garantida a autonomia privada dos pais para livremente escolher 

como oferecerão a educação formal a seus filhos, cumprindo um dos deveres da autoridade 

familiar. 

A função do Estado, no cumprimento do dever de 

educar é simplesmente supletiva e de fiscalização. Cabe ao Poder Público oferecer a todos 

educação gratuita e de qualidade. Além disso o Estado também deve fiscalizar a educação 

domiciliar, na hipótese das famílias optarem por educar os filhos em casa. 
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5. CONCLUSÃO 

A necessidade de proteção e sobrevivência uniu os 

seres humanos em agrupamentos que, inicialmente, pareciam pequenos Estados, com 

regras e interesses próprios. Os pequenos agrupamentos fortaleceram os laços que uniam 

seus participantes, movidos pelo mesmo ideal, qual seja o instinto de sobrevivência. A 

medida que o homem dominou determinados instrumentos otimizando seu tempo, pode 

dedicar-se mais a si mesmo e a descobrir e cultivar relações de amor e de afeto.  

Sob o aspecto jurídico os agrupamentos familiares são 

interessantes para se analisar como são estabelecidas as relações de poder e o 

estabelecimento das regras disciplinadoras do grupo.  

A família romana, bastante peculiar, que, de fato, serve 

de base para entender a família que se apresenta hoje, girava em torno do poder exercido 

por apenas um só homem, o pater familias.  

Esse poder era exercido sobre todas as pessoas da 

família, além dos escravos e de todo patrimônio familiar. 

O pater familias, ancestral masculino mais idoso, 

também exercia as funções de sacerdote da família, que estava intimamente ligada à 

religião, mantendo o fogo sagrado e cultuando seus antepassados. 

Com relação ao poder exercido sobre os integrantes da 

família, nota-se a semelhança da família romana com um pequeno Estado autônomo, livre 

para criar e seguir suas próprias regras. 

A patria potestas era exercida de maneira despótica, 

autoritária e soberana. As pessoas submetidas a tal poder não adquiriam capacidade 

jurídica enquanto o pater familias fosse vivo, passando boa parte ou a vida inteira em 

completo estado de submissão. 

Também a família grega tinha uma estrutura 

semelhante, mas o poder exercido pelo chefe da família era muito mais brando e tinha 

duração temporal pré-determinada. 
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Com o advento do Cristianismo as relações despóticas 

entre pais e filhos foram gradativamente se humanizando. 

No Brasil o resquício da patria potestas ainda perdurou 

durante algum tempo, tendo o pátrio poder espelhado a sociedade patriarcal e 

individualista do século XX. 

O pai era considerado o chefe da família e a submissão 

dos filhos e da esposa lembravam em muitos aspectos a família romana. 

A transformação das relações entre pais e filhos e a 

própria maneira de criá-los e educá-los foi bastante lenta e gradual, tendo acompanhando a 

evolução social e histórica do próprio ser humano. 

O reconhecimento dos direitos da mulher, da criança e 

do adolescente foi determinante para o estabelecimento de uma relação igualitária dentro 

da família. 

Convenções internacionais reconheceram e tutelaram 

os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirando a legislação nacional. A 

promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um marco na família. Ao mesmo tempo 

que ampliava a autonomia privada no tocante ao modo de constituição e manutenção da 

família também responsabilizava os pais, acabando com as diferentes classes que filhos 

que ainda havia à época, fossem eles fruto de união matrimonial ou não. 

Com mais autonomia e liberdade no estabelecimento e 

na manutenção da família, o amor e não mais o casamento passou a ser o fator de união 

preponderante entre os familiares. 

Houve uma nítida personalização do Direito em geral e 

do Direito de Família especificamente, passando o ser humano o centro de interesse a ser 

tutelado e protegido e não mais a família simplesmente. 

O agrupamento passou a ser protegido e defendido 

como um instrumento para a realização pessoal de seus integrantes e não mais como um 

fim em si mesmo. 
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Nesse cenário jurídico de mudança, o pátrio poder 

sofreu alterações profundas, que foram sentidas também na maneira pela qual pais e filhos 

passaram a se relacionar. 

A promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dois anos após a mudança constitucional, lançou luz às crianças e 

adolescentes, sujeitos merecedores de proteção especial do Estado. 

O pátrio poder já não poderia ser exercido apenas pelo 

pai, diante do princípio da igualdade, passando a ser exercido em igualdade de condições 

com a mãe, que, no âmbito doméstico já exercia, de fato, tal múnus público. 

Também não havia como falar em poder, pois o múnus 

estabelecia um complexo de direitos e deveres dos pais para com os filhos, caracterizando 

um poder-dever. 

A rápida transformação social fez com que o pátrio 

poder passasse a ser entendido como um dever dos pais, como uma função a ser exercida 

no interesse dos filhos menores. 

O advento do Código Civil em 2002 alterou a 

nomenclatura desta função para adequação ao princípio constitucional da igualdade, 

consagrando o termo poder familiar. 

Combatido por grande parte da doutrina, fala-se hoje 

em autoridade parental, tendo em vista que a relação em ter pai e filho coaduna-se muito 

melhor com essa nomenclatura. 

A utilização do vocábulo parental, no entanto, é 

equivocada, pois relega a segundo plano os demais familiares que, de fato participam da 

criação e educação dos menores. 

Famílias recompostas são uma realidade e acabaram 

por legitimar o exercício da autoridade familiar por outras pessoa que não os pais dos 

menores. 
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Quando são abordados alguns aspectos pessoais da 

autoridade familiar, nota-se a intervenção do Estado nas íntimas, privadas e domésticas 

relações entre pais e filhos. 

O Estado certamente tem legitimidade para regular a 

vida dos particulares, mas até para a intervenção estatal há limites. 

Tratando-se de relações familiares, no âmbito do direito 

privado, a intervenção estatal somente se justifica para garanti liberdade e felicidade e, 

jamais poderia atingir este desiderato através de ingerências na família
158

. 

É atribuído aos detentores da autoridade familiar o 

dever de dirigir a criação e educação dos filhos menores, consubstanciada na obrigação de 

transmitir aos menores os valores fundamentais para a formação de seu caráter. 

Para tal mister é necessário que o filho reconheça e 

obedeça a autoridade familiar. 

O dever correcional atribuído aos pais tem a finalidade 

de estabelecer a disciplina e a obediência para que a função da autoridade familiar possa 

ser satisfatoriamente cumprida, inclusive com a aplicação de castigos corporais, desde que 

moderados, aos filhos menores. 

Como houve abusos por parte de muitos pais na 

aplicação destes castigos, foi apresentado o Projeto de Lei n° 7672/2010, visando coibir o 

uso dos castigos corporais na educação dos filhos. 

Por limitar a autonomia privada dos pais na criação dos 

filhos, a intervenção estatal, por meio desta alteração legislativa afigura-se indevida e 

ilegítima. 

O Estado não pode enfraquecer a autoridade dos pais, 

quando bem intencionada e direcionada ao superior interesse da criança, que nem sempre 

será apenas proporcionar felicidade e alegria. 

                                                 
158

 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 281. 
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Outra intromissão estatal indevida ocorre a medida que 

os pais são obrigados a matricular os filhos na rede pública ou privada de ensino. 

A educação domiciliar, que já é uma realidade em 

outros países ainda engatinha no Brasil, mas deveria ser garantida, em razão do dever de 

educar consistir também em direito dos pais em educar seus filhos, segundo suas próprias 

convicções. 
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