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RESUMO 

 
ANDRADE, Natália Alves Belo Lins de.  DEVERES PARENTAIS IMATERIAIS. 

2014.120 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós Graduação em Direito, 

Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 

 

 

 

 

A importância do estudo, compreensão do conteúdo e alcance dos deveres parentais imateriais 

está relacionada a duas vertentes. A primeira se refere à evolução do poder familiar, 

nomenclatura indicativa, em nosso país, do complexo de direitos e deveres afetos a relação-

paterno filial, que sofreu mudanças não só terminológica, mas também na sua própria 

essência, por vários fatores, dentre os quais, destaca-se a mudança da família, dos seus fins, a 

evolução dos direitos das crianças e adolescentes, tanto, internacionalmente, por meio dos 

tratados e convenções internacionais, quanto, nacionalmente, pela Constituição Federal de 

1988 e demais normas infraconstitucionais, que foram responsáveis pelo reconhecimento 

gradativo desses direitos, onde os filhos passaram de mero objeto de propriedade paterna para 

sujeito de direitos em seu sentido mais amplo, amparadas pelos princípios da proteção 

integral, melhor interesse da criança, afetividade, solidariedade, paternidade responsável, 

dentre tantos outros. A segunda corresponde a identificação dos entraves à efetivação dos 

direitos e deveres fundamentais afetos à relação paterno-filial, durante o poder familiar e, em 

seguida, propõem-se as soluções extra e judiciais de resolução dos conflitos envolvendo esta 

relação, tais como a mediação, conciliação e a tutela inibitória.  
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ABSTRACT 

 
 

ANDRADE, Natália Alves Belo Lins de.  PARENTAL RESPONSIBILITIES 

INTANGIBLE.2014. 120 f. Dissertation (Master’s in Law) – Post-Graduate Program in Law, 

Centre of Juridical Sciences / FDR, Federal University of Pernambuco, Recife, 2014. 

 

 

 

The importance of the study, understanding of the content and scope of the immaterial 

parental duties is related to two aspects. The first refers to the evolution of family power, 

indicative nomenclature, in our country, the complex of rights and duties affects the 

relationship-paterno branch, which suffered not only changes of terminology, but also in its 

very essence, by several factors, among them, we highlight the change from family, its 

purposes, the evolution of the rights of children and adolescents, both internationally through 

the international treaties and conventions, how, nationally, by the Federal Constitution of 

1988 and other infra-constitutional standards, who were responsible for the gradual 

recognition of these rights, where the kids went from mere paternal property object to subject 

of rights in its broadest sense, supported by the principles of comprehensive protection, the 

child's best interest, affection, solidarity, responsible parenthood, among many others. The 

second corresponds to the identification of obstacles to the realization of the fundamental 

rights and duties affects the paternal relationship-branch, during the family power and then 

propose the extrajudicial and judicial solutions of conflict resolution involving this 

relationship, such as mediation, conciliation and guardianship inhibitory. 
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                                                  INTRODUÇÃO 

 

Indaga-se: é possível acompanhar o nascimento do filho e todo seu 

desenvolvimento, que passa pela sua educação doméstica, escolar, intelectual, moral, 

cívica, proporcionar-lhes lazer, cultura, saúde, higiene, trocar experiências, dirigir-lhes a 

vida, prestar cuidados nos momentos de enfermidade, esclarecer suas dúvidas, prestar-lhes 

condições digna de sobrevivência e evolução até a fase adulta sem que haja convivência? 

Quais são os direitos fundamentais dos filhos? Quais são os deveres fundamentais dos 

pais? Existem mecanismos de prevenção e proteção a esses direitos ou a indenização por 

abandono afetivo é o único caminho? Pode o judiciário intervir nestas questões? 

A resposta a esses questionamentos será feita ao longo desse estudo, com 

base no conhecimento doutrinário, alguns julgados, dados estatísticos, notícias e 

conhecimento prático-profissional, que envolverá a investigação acerca da relação paterno-

filial, que sofreu grandes mudanças ao longo dos tempos, fruto do reconhecimento 

internacional de vários direitos em favor das crianças e adolescentes, que passaram de 

mero objeto a sujeito de direitos. Tais direitos deverão ser garantidos e efetivados pelo 

Estado, sociedade e, especialmente, pelos pais, mediante o cumprimento dos deveres 

parentais, que podem ser catalogados em dois grandes grupos: o primeiro compreendendo 

os deveres parentais materiais, relativos ao dever de prestar alimentos e administrar os bens 

dos filhos e outro, os deveres parentais imateriais, compreendendo, os deveres de 

assistência imaterial, dever de criar e educar, dentre outros correlatos, onde nesta pesquisa, 

a opção foi pelo estudo deste último grupo, que ainda tem muito que ser explorado e 

compreendido, campo no qual pretenderemos deixar nossa contribuição.  

A compreensão do tema proposto terá início com o estudo da evolução do 

conteúdo do pátrio poder no Brasil, atualmente, poder familiar de acordo com o código 

civil de 2002, que também inclui a evolução terminológica, desde suas raízes no direito 

romano, onde os filhos eram objeto de propriedade e disponibilidade dos pais, que podiam 

vendê-los e até dispor de suas vidas, passando pelas ordenações Filipinas, código civil de 

1916 e tantos outros diplomas até chegar a Constituição Federal de 1988, que trouxe uma 

nova concepção para a família, que passou a ser lugar de realização pessoal de seus 

membros, merecendo destaque os filhos menores de idade, seres em desenvolvimento e 

que necessitam de total proteção. 

Há que se esclarecer que toda criança e adolescente merece total e irrestrita 

proteção aos seus direitos, no entanto, esta pesquisa se destina àqueles que estão sujeitos ao 

poder familiar ou autoridade parental, terminologia que adotaremos ao longo da exposição, 



9 

 

 

pois as crianças e adolescentes que se encontram abrigadas em instituição públicas ou 

privadas, cujos pais já foram ou serão destituídos de tal poder, precisam de um estudo 

diferenciado, que abrange inclusive o estudo de políticas públicas, o que não será feito 

neste trabalho. 

A autoridade parental e os deveres parentais imateriais encontram guarida 

num complexo embasamento normativo, que para efeitos didáticos, escolhemos o ano de 

1988 como marco divisório, por ter sido o ano da promulgação da nossa Constituição que 

tanto avançou no trato da matéria. Então, primeiro, estudaremos os diplomas que ainda 

estão em vigor, mas que foram editados antes de 1988; segundo, aqueles posteriores a 

1988. 

Em seguida, dedicamos um capítulo para tratar especificamente do 

embasamento normativo contido na nossa Constituição Federal de 1988 acerca da 

autoridade parental e dos deveres parentais imateriais.  

O conteúdo normativo compreende os tratados e convenções internacionais, 

a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil de 2002, 

instrumentos que trazem um conjunto de normas e princípios, que devem nortear todas as 

relações entre pais e filhos, quer estejam vivendo sob o mesmo teto ou não, sejam ou não 

oriundos de relação matrimonial, pertençam a família de origem ou recomposta.  

Os vários deveres parentais imateriais serão estudados em capítulo próprio, 

com base na Constituição Federal, de onde destacamos três deveres previstos 

expressamente: deveres de criar, educar e assistir, que dão origem a vários outros previstos 

explicita ou implicitamente na Constituição Federal, dentre os quais, destacamos o dever à 

convivência familiar. Em seguida, identificaremos os principais entraves à concretização 

deste e, consequentemente, dos demais deveres parentais imateriais, em destaque para 

ocorrência da alienação parental, para postura do guardião que impede o não guardião de 

conviver com seu filho e a postura deste que se omite em fazê-lo. 

Por fim, reservamos o último capítulo para trazer os instrumentos 

preventivos de garantia e efetivação dos deveres parentais imateriais, tanto extrajudiciais 

como judiciais, como a mediação, conciliação e as tutelas jurisdicionais, em destaque, para 

a tutela inibitória, além de outras medidas pertinentes. 

Então, pretende-se identificar todo conteúdo e alcance dos deveres parentais 

imateriais, sua efetivação, mecanismos de intervenção do judiciário em prol desta 

efetividade nos casos de descumprimento. Por outro lado, vamos refletir se a questão pode 

ser enfrentada de forma preventiva e inibitória.  
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1. PÁTRIO PODER, PODER FAMILIAR OU AUTORIDADE PARENTAL? 

 

1.1 Evolução do instituto no Brasil 

 

Antes de abordar a evolução do instituto no País, recordemos, de forma 

breve, de alguns aspectos da civilização romana, relacionados ao tema. Tal lembrança 

deve-se ao fato de que em nosso ordenamento jurídico a expressão atual, designativa do 

instituto, qual seja, “poder familiar”, somente foi inserida em nosso ordenamento, através 

do Código Civil de 2002, em substituição a antiga expressão “pátrio poder”, que surgiu 

com as Ordenações Filipinas até a edição do referido Código. Esta expressão aproximava-

se do que os romanos chamavam de “pater familias”.  

Entre os romanos, o direito privado existiu antes das leis do Estado, da 

cidade, o direito privado era enraizado entre as famílias, transmitido pelos costumes. O 

direito privado antigo não surgiu por intermédio de legislador, foi transmitido de gerações 

em gerações, por meio dos chefes das famílias.  

A família antiga era composta pelo pai, mãe, filhos e escravos. Acreditava-

se que a casa era regida pela religião doméstica, por uma divindade interior, que era 

revelada por meio do pai. Ele exercia a autoridade suprema no lar, mediante seus lábios 

eram pronunciadas as verdades e orações. Possuía a função de superior, de sumo 

pontífice
1
. A mulher não podia presidir os cultos, a casa e os filhos. Aliás, durante toda a 

vida, era dependente de alguém. Enquanto solteira, dependia do pai; quando casava, do 

marido; com sua morte, dos filhos ou dos parentes do marido
2
. Entendia-se que com o 

casamento iniciava-se sua submissão ao marido e adquiria a dignidade.  

Os filhos também eram considerados dependentes do pai por toda a vida, 

desde o nascimento até a morte de um deles. Ainda que viessem a casar, ter filhos. O lar e 

a propriedade eram indivisíveis. Era a crença da religião doméstica, competindo ao pai o 

papel mais importante e superior
3
. 

Essa superioridade do pai não era apenas em razão da sua força física, vinha 

da crença de que ele possuía a chefia da religião, era o conhecedor e responsável pela 

transmissão das crenças e dos ritos. Só ele tinha condições de transmitir a religião 

                                                
1 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Versão 

para eBook, eBooksBrasil. Fonte Digital, Digitalização do livro em papel São Paulo: Editora das Américas 

S.A., 2006, p. 126-127. 
2 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, 2006, p. 

129. 
3
 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros., 2006, p. 

131. 
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doméstica para todos os seus descendentes e sua esposa. Ele representava e corporifica a 

religião dos antigos.  

O chefe da família recebeu o nome de “pater famílias”. Para os religiosos, 

“pater” era a terminologia utilizada para os deuses; para o direito, era atribuída ao homem 

que não tinha dependência de outro, que tinha o domínio sobre outros. Ao contrário do que 

se pode pensar, não significava paternidade, mas, tão-somente poder, domínio, chefia, 

superioridade
4
.  

Essa crença que era representada pela figura do chefe da família, justificava 

os direitos que possuía. Exemplificativamente, como o pai era considerado o sacerdote do 

lar, chefe supremo da religião doméstica, era respeitado por toda a cidade, incluindo seus 

pontífices, que também o respeitavam. Daí, alguns direitos lhe competiam, como o de 

reconhecer ou rejeitar o filho ao nascer e de iniciá-lo na religião; direito de casar a filha e 

cedê-la para outro, transmitindo o poder que tinha sobre ela; direito de nomear um tutor, 

para seus filhos e mulher, quando de seu falecimento
5
.  

Neste sentido, são as conclusões de Rolf Madaleno, para quem a família 

romana era um núcleo político do Estado, dotada de independência, onde seu chefe além 

de ser homem forte, provedor e protetor do grupo, exercia a chefia religiosa, era 

responsável pela continuação e ensinamentos dos cultos, crença, orações, cultura, entre 

outros. Daí, a explicação para o poder conferido ao pater familias
6
, segundo o qual, o pai 

podia matar seus filhos, “jus vitae et necis”, vendê-los, “jus vendendi”, para suprir 

dificuldades financeiras da família, com a possibilidade de reavê-los; bem como podiam 

ser entregues, “noxae deditio”, a terceiros, vítimas de algum dano cometido pelo “pater 

familias”, a fim de compensar, com seu trabalho, os prejuízos causados
7
.   

Para Pontes de Miranda, a família romana tinha características peculiares, o 

chefe de família exercia o poder político sobre os seus membros, que baseado em Georg 

Jellinek, assim o descrevia: "o pai de família gozava de autoridade própria, independente, 

que não era conferida por lei, nem adstrita pelo Estado, e semelhava à autoridade pública, a 

pequena monarquia, com as seguintes características: não possuir território e constituir 

simples associação de pessoas"
8
. 

                                                
4
 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, 2006, p. 

133. 
5 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, 2006, p. 

145. 
6 SILVA, Marcos Alves. Do Pátrio Poder à Autoridade Parental. Repensando Fundamentos Jurídicos da 

Relação entre Pais e Filhos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 25-26. 
7 MADALENO, Rolf. Curso de direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 654. 
8
JELLINEK, Georg; apud MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 9, 2. ed, Campinas: 

Bookseller, 2000, p.142. 
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No grupo familiar as orações e cultos eram feitos para os membros da 

família, repudiava-se os estranhos, aqueles que não faziam parte do grupo familiar. 

Acreditavam que os estranhos não podiam ser enterrados nos túmulos da família, pois se 

isto acontecesse se rompia com as tradições, trazia infelicidade para os antepassados.  Isso 

explicava, a atitude de repúdio ao adultero e ao filho adulterino, que manchavam a família, 

a religião e os antepassados.
9
.  

É importante, ressaltar que este poder que era atribuído ao pai, não era um 

poder arbitrário, exercido sem qualquer limite, pois tudo encontrava fundamento e limites 

na crença religiosa, as atitudes do pater familias tinham origem nestas “crenças que 

estavam no fundo das almas”. Fustel de Coulanges cita outros exemplos: podia repudiar a 

criança no nascimento, rejeitá-la (se fosse filha adulterina); “era proprietário único dos 

bens, mas não tinha, pelo menos na origem, o direito de aliená-los. Podia repudiar a 

mulher, mas para fazê-lo era necessário que ousasse quebrar o laço religioso que o 

casamento havia estabelecido”. Então, o pai tinha vários direitos, mas também tinha 

obrigações
10

.   

Este poder paternal, nos moldes do direito romano, com seus fundamentos 

religiosos e objetivos não está previsto em nosso direito atual, nem tampouco nos 

primeiros diplomas jurídicos que incidiram sob o território nacional. Todavia, no Brasil, 

encontramos algumas características semelhantes ao direito romano no que diz respeito à 

terminologia e ao conteúdo do pátrio poder, que foi previsto inicialmente nas Ordenações 

Filipinas, com a mesma fereza com que foi transplantado para Portugal, com duração por 

toda a vida e exercido exclusivamente pelo pai.  

Posteriormente, com base na Resolução de 31 de outubro de 1831, além da 

Lei de 22 de setembro de 1828, o filho, ao completar 21 (vinte um) anos de idade, 

alcançava a maioridade, ocasião em que cessava o pátrio poder. Já em 1890, com o 

Decreto de 24 de janeiro de 1890, em seu artigo 94, o avanço ainda foi maior, a mãe 

passou a ter direito a também exercer tal poder, porém, desde que preenchidos dois 

requisitos: ficar viúva e não contrair novas núpcias.
11

 

Sob a égide do Código Civil de 1916, promulgado na época da Constituição 

da República de 1981, onde a família ainda era caracterizada, dentre outras, pelo 

patriarcalismo, matrimonialismo, hierarquia e patrimonialismo, cabia ao marido à chefia da 

sociedade conjugal e de toda a família, logo, o marido detinha tanto o poder marital, 

                                                
9 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, 2006, p. 

142. 
10 COULANGES, Fustel de. A cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de Barros, 2006, p. 

140. 
11 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 9, 2000, p.143 e 144 
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quanto o pátrio poder, cuja nomenclatura bem expressava seu conteúdo. Era o que estava 

disciplinado no artigo 380, do Código de 1916: "Durante o casamento, exerce o pátrio 

poder o marido, como chefe da família (art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a 

mulher". Neste modelo de família o pai era o titular dos direitos subjetivos, exercendo o 

pátrio poder em seu interesse, restando pouco ou nenhum espaço para o interesse dos 

filhos.
12

 Era o poder a serviço do pai e não o inverso. 

No capítulo II, arts. 325 a 329 do Código de 1916, concernente à proteção 

da pessoa dos filhos, a guarda estabelecida em disquite
13

 amigável, podia ser conferida 

tanto a mãe, quanto ao pai, conforme acordado. Se judicial, a guarda era atribuída ao 

cônjuge inocente. Se ambos fossem culpados, a guarda das filhas era conferida a mãe 

enquanto menores, e os filhos até seis anos de idade. A guarda dos filhos maiores de seis 

anos era atribuída ao pai. Havendo motivos graves, o juiz poderia decidir de maneira 

diferente a bem dos filhos. Logo, os critérios para estabelecimento da guarda levavam em 

conta, ora idade, ora o sexo, ora a culpa pela dissolução, somente em último caso é que era 

considerado o interesse do filho.  

Válido notar que estavam sujeitos ao pátrio poder, nos termos do artigo 379 

do Código de 1916
14

: "os filhos legítimos, os legitimados, os legalmente reconhecidos e os 

adotivos estão sujeitos ao pátrio poder, enquanto menores". Excluídos os demais, como os 

filhos incestuosos, adulterinos e os espúrios
15

. Posteriormente, esta classificação foi 

afastada pela Constituição Federal de 1988, que proibiu qualquer referência 

discriminatória, estabelecendo a igualdade independentemente de sua origem, biológica ou 

não, oriundos do casamento ou qualquer outra relação, em seu artigo 227, § 6º - "Os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação".
16

 

O Código de 1916 trouxe expressamente o conteúdo do pátrio poder e de 

seus deveres correlatos
17

, ainda que de maneira tímida, tanto de natureza imaterial, ao 

dispor que aos pais competia em relação aos filhos à criação, a educação, tê-los em 

companhia e guarda, consentir ou não o casamento, nomear tutor, representá-los em todos 

os atos da vida civil (e, posteriormente, em 1919, o Código foi alterado, e ficou 

estabelecido que após os dezesseis anos, deveriam ser assistidos nos atos da vida civil), 

                                                
12 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 26-30. 
13 O desquite foi posteriormente substituído pela separação judicial.   
14 BRASIL. Código civil rasileiro de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. ˃Acesso em 01/06/2013. 
15 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar, 2003, p. 29-30 
16 BRASIL. Constituição Federal de 1988.  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm˃. Acesso em 01/06/2013. 
17 Art. 384 do Código Civil de 1916. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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reclamá-los de quem injustamente os detivessem, exigir obediência, respeito e os serviços 

próprios da idade; quanto de natureza material, ao dispor sobre os bens dos filhos, cuja a 

administração era de responsabilidade do pai, apenas na sua falta é que era atribuída a 

mãe
18

. Estavam presentes no Código, as causas de suspensão e perda do poder familiar
19

.  

Em 12 de outubro de 1927, através do Decreto nº 17.943 – A, foi instituído 

o Código de Menores, cuja finalidade nos termos do seu artigo 1º, era aplicar as medidas 

de assistência e proteção aos menores de dezoito anos, abandonados ou deliquentes
20

. 

Portanto, ficaram de fora da proteção deste Código, os demais menores. Não tratou 

especificamente do contéudo do pátrio poder, nem dos deveres parentais, contudo, em seu 

artigo 26, elenca as situações em que o menor será considerado abandonado, dentre as 

quais, pode-se identificar aquelas que dizem respeito ao descumprimento dos deveres 

parentais
21

. Em seguida, traz em seus artigos 32, 33 e 34, as hipóteses de perda e suspensão 

do pátrio poder.  

A Constituição de 1937 foi a primeira Constituição brasileira a tratar dos 

deveres parentais, nos termos a seguir, constantes do título destinado à família: 

 

 Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 

natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, 
de maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou 

suprir as deficiências e lacunas da educação particular. 

                                                
18 Art. 385 do Código Civil de 1916. 
19 Arts. 392 a 395 do Código Civil de 1916.  
20 BRASIL. Código de Menores de 1927. Disponível em: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm. Acesso em 31 de agosto 

de 2013. 
21

Art. 26. Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: 

I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por serem seus paes fallecidos, desapparecidos 

ou desconhecidos ou por não terem tutor ou pessoa sob cuja, guarda vivam; 
II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de subsistência, devido a indigencia, 

enfermidade, ausencia ou prisão dos paes. tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; 

III, que tenham pae, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda reconhecidamente impossibilitado ou 

incapaz de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupillo ou protegido; 

IV, que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou pessoa que se entregue á pratica de actos contrarios á 

moral e aos bons costumes; 

V, que se encontrem em estado habitual do vadiagem, mendicidade ou libertinagem; 

VI, que frequentem logares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na companhia de gente viciosa ou 

de má vida. 

VII, que, devido á crueldade, abuso de autoridade, negligencia ou exploração dos paes, tutor ou encarregado 

de sua guarda, sejam:a) victimas de máos tratos physicos habituaes ou castigos immoderados; 
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensaveis á saude; 

c) empregados em occupações prohibidas ou manifestamente contrarias á moral e aos bons costumes, ou que 

lhes ponham em risco a vida ou a saude; 

d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem; 

VIII, que tenham pae, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, condemnado por sentença 

irrecorrivel; 

a) a mais de dous annos de prisão por qualquer crime; 

b) a qualquer pena como co - autor, cumplice, encobridor ou receptador de crime commettido por filho, 

pupillo ou menor sob sua guarda, ou por crime contra estes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm
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 Art 126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei 

assegurará igualdade com os legítimos, extensivos àqueles os direitos e deveres 

que em relação a estes incumbem aos pais. 

 Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 

especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 

assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 

desenvolvimento das suas faculdades. 

        O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude 

importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao 
Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à 

preservação física e moral. 

 

 Em que pese ainda não ter reconhecido o(s) direito(s) do filho, a 

Constituição de 1937 estabeleceu que é direito e, ao mesmo tempo, dever do pai promover 

a educação integral da prole. E o que chama mais atenção é a previsão contida no final do 

artigo 127, que não foi repetida nas constituições posteriores, que trata como falta grave, o 

abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude, dispositivo acolhido pelo 

Código penal de 1940, onde tipifica tais atitudes como crimes
22

. 

As Constituições seguintes de 1946 e 1967 basicamente trataram do direito 

e dever de educação, silenciando quando aos demais, o que só veio a ser tratado 

amplamente na Constituição Federal de 1988, assunto que voltaremos oportunamente.   

O Código de menores foi revogado pela Lei 6.697 de 1979, lei que instituiu 

o novo Código de Menores, que também não albergava todos os menores de idade, 

destinava-se aos menores de dezoito anos, que estivessem em situação irregular, bem como 

aos menores entre dezoito e vinte um ano de idade em algumas situações previstas na 

referida lei
23

. Avançou em relação ao anterior, pois em seu artigo 1º, parágrafo único 

estava previsto que as medidas protetivas são aplicáveis a todos os menores, 

independentemente de se encontrar em situação irregular. Entretanto, também não havia 

                                                
22 “Abandono material 
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de dezoito anos ou 

inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos 

necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada;  

deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:  Pena - detenção, de 

três meses a um ano, ou multa, de um conto a rez. 

Entrega de filho menor a pessoa inidônea 
Art. 245 - Entregar filho menor de dezoito anos a pessoa, com a qual saiba ou deva saber que fica moral ou 

materialmente em perigo. Pena – detenção, de um a seis meses. Parágrafo único. A pena é aumentada da 

sexta parte, aplicando-se cumulativamente com a de multa, de um a dez contos de réis, se o agente é movido 

por fim de lucro.  

Abandono intelectual 
Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

Art. 247 - Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou 

vigilância:I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida; 

II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de 

igual natureza;III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar 

a comiseração pública: 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa”. 
23 A maioridade civil era, de acordo com o código de 1916, alcançada com aos vinte um anos de idade. 
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previsão expressa quanto aos direitos das crianças e adolescentes, nem tampouco havia 

referência ao contéudo do patrio poder, apenas constavam as situações em que o menor era 

considerado em situação irregular
24

, geralmente, relacionadas à negligência paterna, que 

enseja a perda ou suspensão do pátrio poder, em seu artigo 42, III.   

Paulo Lôbo
25

 afirma que, ao longo do século XX até o advento da 

Constituição Federal de 1988, vários diplomas legais contribuíram para a alteração do 

modelo patriarcal da família brasileira, para o reconhecimento dos direitos dos filhos, o 

reconhecimento da igualdade entre eles, independentemente da sua origem, citando os 

seguintes: a lei 883/49, posterior ao Código Civil de 1916, que previu o reconhecimento 

dos filhos considerados ilegítimos; a lei 4.121/62, denominado Estatuto da Mulher Casada, 

que retirou sua condição de submissa ao marido e relativamente incapaz e a lei 6.515/77, 

chamada lei do divórcio, destacando a possibilidade das pessoas divorciadas constituírem 

novo casamento, bem como a ampliação da igualdade dos direitos atribuídos aos filhos 

oriundos de relação matrimonial ou não.  

Sobre o Estatuto da Mulher Casada, Denise Damo Comel
26

, chama atenção 

à nova redação dada ao artigo 380 do Código Civil de 1916, que atribuiu a titularidade do 

pátrio poder tanto ao homem quanto a mulher. Todavia, adverte, que no parágrafo único 

estava estabelecido que em caso de divergência, prevaleceria a decisão do pai. Além desta, 

trouxe nova redação ao art. 393 do Código Civil de 1916, estabelecendo que a viúva que 

contraísse novas núpcias não perderia os direitos do pátrio poder relativamente aos filhos 

do casamento anterior.  

Na lei do divórcio
27

 não houve mudanças significativas para o pátrio poder. 

No entanto, quando dispôs sobre a guarda dos filhos no caso de separação, estabeleceu que 

nos casos de separação amigável, prevaleceria aquilo que os pais decidissem; se litigiosa, 

ficaria com o cônjuge considerado inocente. Então, a guarda do filho era de um lado uma 

sanção aplicada ao cônjuge culpado e um prêmio ao inocente, contudo, ainda não 

                                                
24 “Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 

eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 

VI - autor de infração penal”. 
25LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 43. 
26

 COMEL, Denise Damo. Do Poder Familiar, 2003, p.33-34. 
27 BRASIL. Lei 6.515/1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 17/06/20013 

http://www.planalto.gov.br/
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representava o real interesse da prole. Se ambos fossem culpados, o juiz atribuiria a guarda 

à genitora. Ora, nesta hipótese a primeira opção também não priorizava o interesse dos 

filhos e ainda fomentava a fadada desigualdade de tratamento entre os genitores, que antes 

priorizava o pai e que agora passou a priorizar a mãe. Todavia, esta regra foi minimizada 

pelo artigo 13º
28

 da Lei do Divórcio, que permitia ao juiz, havendo motivos graves, 

estipular de maneira diversa, a bem dos filhos. 

Todavia, não se pode deixar de reconhecer um importante passo em prol dos 

interesses filhos, alcançado pelo artigo 16 da Lei do Divórcio, que assim dispõe: “Os pais, 

em cuja guarda não esteja os filhos, poderão visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo 

fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
29

.  

Todavia, a grande revolução no direito de família, no tocante ao pátrio 

poder, que passou a ser denominado poder familiar e quanto aos deveres parentais 

imateriais, aconteceu com a Constituição Federal de 1988
30

, que revogou vários 

dispositivos Código de 1916 e influenciou a edição de outros diplomas infraconstitucionais 

posteriores, como foi o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil de 

2002, cujo conteúdo, por sua importância será abordado oportunamente. Limitando-nos, 

neste momento a discussão acerca a nova nomenclatura adotada pelo Código Civil de 

2002, em relação ao instituto em análise.  

No Código Civil de 2002 foi adotada uma nova expressão, “poder familiar”, 

abandonando a expressão anterior “pátrio poder” e com ela a ideia de centralidade 

patriarcal na direção da vida dos filhos. Contudo, esta expressão também passou a ser alvo 

de críticas de vários doutrinadores brasileiros, por não representar de forma adequada a 

real finalidade do instituto.  

O pátrio poder fez sentido enquanto exercício do poder dos pais em relação 

aos filhos e a submissão dos filhos. A relação paterno-filial perde essa noção de poder e, 

gradativamente, foi se transformando num complexo de direitos e deveres recíprocos. 

Aproximando-se mais de um munus do que um poder. Entretanto, o legislador civil não 

conseguiu compreender a mudança funcional do instituto provocada pela sociedade. A 

legitimidade está no munus. 

É o caso de Paulo Lôbo que defende a utilização da expressão autoridade 

parental, por representar melhor seu conteúdo, onde autoridade indica apenas uma 

                                                
28 BRASIL. Lei 6.515/1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 17/06/20013 
29 Artigo ainda vigor, pois em conformidade com o Código Civil em vigor.  
30

 As constituições anteriores a 1988 não trataram do pátrio poder ou poder familiar, nem tampouco dos 

deveres parentais correlatos, razão pela qual não foram mencionadas. 

http://www.planalto.gov.br/
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superioridade hierárquica, semelhante à organização de uma instituição pública ou privada 

e parental no sentido de ser relativo a pai e a mãe
31

. Afirma, ainda, que: 

 
O conceito de autoridade, nas relações privadas, traduz melhor o exercício de 

função ou de múnus, em espaço delimitado, fundado na legitimidade e no 

interesse do outro. "Parental" destaca melhor a relação de parentesco por 

excelência que há entre pais e filhos, o grupo familiar, de onde deve ser haurida a 

legitimidade que funda termo "paternal" sofreria a mesma inadequação do termo 

tradicional32. 

 

 

Maria Berenice Dias chama atenção ao fato de que a nova expressão, “poder 

familiar”, afastou a ideia já mencionada, do poder absoluto do pai sobre os filhos, mas 

ainda não é adequada, pois não exprime o verdadeiro sentido do instituto e conteúdo que 

ela representa, não exprime a real função da família na atualidade, destacando que os 

doutrinadores apresentam simpatia à expressão “autoridade parental”, a indicar de forma 

mais leal o seu conteúdo
33

.  

Compartilhando deste mesmo raciocínio, Gustavo Tepedino também afirma 

que o instituto é melhor compreendido pelo uso da autoridade parental, a indicar o 

exercício de um munus privado, que compreende um complexo de direitos e deveres 

existentes em prol do interesse, formação e desenvolvimento dos filhos, em detrimento as 

expressões pátrio poder ou poder familiar
34

.  

Denise Damo Comel critica a utilização da expressão “poder” por entender 

que o vocábulo autoridade é mais ameno, até indicando poder, mas poder no sentido de 

obediência, decisão e ordem, significando a influência de um indivíduo sobre outro. Por 

outro lado, diz que poder não expressa a real relação que a legislação pretende que seja 

estabelecida pelos pais em relação aos filhos. Já a expressão “familiar” não é indicada, pois 

dar a ideia de que o encargo ou poder pode ser atribuído a qualquer ente familiar, como os 

avós, por exemplo.  

No entanto, Maria Clara Sottomayor apesar de igualmente criticar a 

expressão poder familiar, afirmando que poder é uma expressão que está em desacordo 

com noção moderna de família participativa e democrática, fundada na cooperação mútua, 

                                                
31 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias.  2011, p. 296. 
32 LÔBO, Paulo. Autoridade Parental. 2011  
33 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 2007. 
34 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil-constitucional. 

Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, vol. 17, ano 5, jan./mar.Ed. Padma, 2004, p. 33-49. Disponível 

em: ˂http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32356-38899-1-PB.pdf˃. Acesso em 06 de 

julho de 2013, p.9. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32356-38899-1-PB.pdf
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no respeito, portanto, sugere o uso de outras expressões, tais como, “responsabilidade 

parental” ou “cuidado parental”
35

.  

A expressão que melhor expressa o contéudo a que nos referimos é sem 

dúvida autoridade, e não poder. Corroborando tal entendimento, são pertinentes a 

distinções a seguir: 

 
Para Max Weber, a Autoridade poderia se manifestar sobre três formas: Para 

Max Weber a Autoridade ou Dominação se manifesta quando há a influência de 

alguém sobre outrem de forma legítima. Nesse ponto cabe uma distinção sutil 

com o conceito de Poder, que, de uma forma bem simplificada e reduzida, seria a 

capacidade de influência de alguem sobre outrem, mas, sem, propriamente, 

legitimidade - quem tem autoridade tem poder mas quem tem poder não 
necessariamente teria autoridade36. 

 

              Também válida, foi a distinção apresentada por Chaim Perelman
37

 

  

Chamaremos de autoridade o direito de dirigir e de comandar, de ser escutado 

ou obedecido pelos outros; e de poder a força de que se dispõe e com cuja ajuda 

se pode obrigar os outros a escutar ou obedecer. O justo privado de todo poder e 

condenado a cicuta não diminui – ele cresce – em autoridade moral. O gangster 

ou o tirano exerce um poder sem autoridade. Há instituições, o Senado da 

Antiga Roma, a Corte Suprema dos Estados  Unidos, cuja autoridade aparece de 

uma forma ainda mais manifesta por não exercerem funções determinadas na 

ordem do poder... Todo poder que não e a expressão de uma autoridade e 

iniquo. Separar o poder da autoridade significa separar a força da justiça. 

 

                          No dicionário de politica, também encontramos distinção semelhante: 

 
Dai a segunda e mais comum definição de autoridade, segundo a qual nem todo 

poder estabilizado é autoridade, mas somente aquele em que a disposição de 

obedecer de forma incondicionada se baseia na crença da legitimidade do 

poder.38 

 

A propósito, a legislação portuguesa a partir da Lei 61/2008 de 31 de 

outubro, passou a utilizar a expressão responsabilidades parentais, em substituição a antiga 

expressão poder paternal. Assim como no Brasil, não houve apenas uma modificação 

terminológica, a mudança também foi substancial. Antes desta lei, o poder paternal era 

confiado a ambos os progenitores. No entanto, no caso de separação, o poder paternal era 

exercido por aquele que detivesse a guarda do infante; quanto ao outro, em que pesasse não 

perder a sua titularidade, permanecia apenas com o direito de visita e fiscalização da 

                                                
35

SOTTOMAYOR, Maria Clara. A Situação das mulheres e das crianças 25 anos após a Reforma de 

1977. In: MADALENO, Rolf. Curso de direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 654. 
36

http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-weber-os-

03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos 
37CHAIM, PERELMAN. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 329/330 
38

Dicionário de Politica. Mario Stoppiano. Disponível em: 

http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-

weber-os-03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos 

http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-weber-os-03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos
http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-weber-os-03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos
http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-weber-os-03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos
http://www.ideiapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:max-weber-os-03-tipos-de-autoridade&catid=24:conceitos
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educação do seu filho. De acordo com a nova lei, no caso de separação, as 

responsabilidades parentais são conferidas a ambos os progenitores com relação às 

principais decisões pertinentes aos filhos. É uma espécie de guarda compartilhada, que é 

prioritariamente determinada, independentemente de consenso, nos casos de separação, 

salvo melhor interesse da criança
39

.  

Segundo a lei portuguesa, as responsabilidades parentais são atribuíveis a 

ambos os genitores que tem o direito e dever de exercê-las. Entretanto, apesar de ter havido 

um avanço quanto à terminologia anterior, correspondente a “poder” e a “pai”, não 

entendemos que sua utilização seja a mais adequada para representar o instituto, que não se 

restringe apenas às responsabilidades parentais, abrangendo um complexo de direitos, 

deveres e responsabilidade envolvendo as relações paterno-filiais
40

.  

Seguindo esta nova concepção do instituto e da própria expressão, a lei 

12.138 que regula a alienação parental, utiliza a expressão autoridade parental, quando 

trata dos instrumentos aptos a inibir ou atenuar os efeitos da alienação, em seu artigo 6º, 

VII – “declarar a suspensão da autoridade parental”. 

Então, a lei acima e vários autores comungam com a utilização da mesma 

expressão, “autoridade parental”, o que também defendemos, por entender que autoridade 

indica de forma mais adequada o verdadeiro sentido do instituto, que representa um 

complexo de direitos e deveres existentes na relação paterno-filial, onde sobressaem os 

deveres em favor dos filhos, que devem obediência e respeito em favor dos pais, a fim de 

que exerça seu munus. É um serviço em favor dos filhos; e parental por designar seus 

verdadeiros titulares, ou seja, o pai e a mãe. Já “responsabilidade parental” ou “cuidado 

parental” apesar de aderentes a real finalidade do instituo, são expressões que restringem 

sua concepção, uma vez que além da responsabilidade, existe o dever; além do cuidado, 

existe a direção, entre outros deveres, que são melhor abrangidos pela expressão 

“autoridade”. Portanto, ao longo deste trabalho, adotar-se-á a terminologia autoridade 

parental acompanhada das ressalvas necessárias.  

Antes do estudo do conteúdo constitucional dos deveres parentais trazido 

pela Constituição Federal, identificaremos primeiro, os novos fins constitucionais da 

família, e, consequentemente, de seus membros, especialmente, pais e filhos.  

                                                
39 CHAVES, Marianna. A posição jurídica do progenitor não-guardião em Portugal. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 15, n. 2715, 7 dez. 2010 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17986>. Acesso 

em: 02/09/2013. 
40 CHAVES, Marianna. A posição jurídica do progenitor não-guardião em Portugal. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 15, n. 2715, 7 dez. 2010 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17986>. Acesso em: 2 set. 

2013. 

 

 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/artigos/17986/a-posicao-juridica-do-progenitor-nao-guardiao-em-portugal
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/12
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/artigos/17986/a-posicao-juridica-do-progenitor-nao-guardiao-em-portugal
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1.2 A Função Social da Família e a Importância da Autoridade Parental no 

Desempenho dos deveres parentais de acordo com a Constituição Federal de 1988. 

 

Historicamente, o direito civil e o direito constitucional eram diplomas 

apartados, onde ao primeiro cabiam às disposições relacionadas ao indivíduo e ao segundo, 

as disposições políticas. O constitucionalismo e o Código Civil são contemporâneos ao 

Estado liberal, ao primeiro competia à limitação do Estado e ao segundo, a garantia das 

liberdades individuais. No entanto, o Código Civil era voltado para o indivíduo burguês, 

cidadão dotado de patrimônio, e as leis eram voltadas à defesa e preservação deste 

patrimônio, restando de fora os demais cidadãos não detentores da propriedade, de maneira 

que tais diplomas viabilizaram a exploração dos mais fortes, detentores da propriedade, em 

face dos mais fracos, causando revoltas, como foram a revolução industrial, os 

movimentos sociais, as ideologias em confronto, a massificação social, a revolução 

tecnológica, bem como a necessidade da defesa de novos direitos, como foram os direitos 

sociais e o direitos coletivos
41

. 

No modelo liberal, as constituições eram caracterizadas pelo não 

intervencionismo do estado nas relações privadas e econômicas, valorização da liberdade e 

igualdade individuais. Todavia, a liberdade significava a defesa do patrimônio individual 

(sua aquisição e transmissão) e a igualdade era formal. No estado liberal, as leis eram 

direcionadas a proteção patrimonial, a exemplo, no Brasil, das constituições anteriores a 

1934.
42

 

Inegável, a importância do liberalismo para a conquista dos direitos e 

garantias individuais, que permanecem nos dias atuais e foram aprimorados com o advento 

do Estado social. Contudo, no Estado social, as constituições passaram a dispor sobre a 

ordem econômica e social, a apresentar dispositivos sobre a educação, saúde, seguridade 

social, trabalho, meio ambiente, ou seja, não se restringe a limitar o poder estatal, o poder 

econômico, promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, mediante a previsão e 

defesa de tais direitos, influenciando materialmente os vários ramos do direito, 

especialmente o direito civil
43

. É o que se vem chamando de processo de 

constitucionalização do direito civil
44

. 

                                                
41 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: Revista de Informação Legislativa – 

Secretaria do Senado Federal, Brasília,v. 36,  nº 141, jan/mar 1999, p.  99-101 
42 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias, 2011, p.33-36 
43

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: Revista de Informação Legislativa – 

Secretaria do Senado Federal, Brasília,v. 36,  nº 141, jan/mar 1999, p. 103 
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Gustavo Tepedino
45

 tratando sobre a evolução do direito civil brasileiro, 

afirma que o Código Civil de 1916 surgiu na época do liberalismo, que é essencialmente 

individualista, bem como destacou o seu caráter centralizador das normas que tratavam das 

relações privadas, pois era considerado como suficiente para regular todas as relações 

privadas. Todavia, as novas demandas individuais, os novos interesses surgidos após as 

revoluções e movimentos sociais já citados, forçaram o legislador infraconstitucional a 

legislar sobre temas não previstos no Código Civil, como foi o caso do Código do 

consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, e outras leis esparsas. Alterações que 

estão em consonância com a Constituição de 1998, caracterizada pela proclamação de 

vários princípios garantidores dos direitos e garantias individuais e coletivos, todos 

fundamentados no seu princípio maior, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. 

Evoluímos de um Código Civil tido como autossuficiente, para regular todas 

as situações privadas, para um Código que passa a coexistir com outras normas 

infraconstitucionais que tratam de vários temas privados não previstos no Código Civil, 

com preocupações sociais e não apenas individualistas. Seguindo esta tendência, no Brasil, 

a Constituição de 1998 consagra vários destes temas e traz um rol de princípios e regras 

gerais norteadores de todo ordenamento. Todavia, o Código Civil de 2002 apesar de ter 

avançado em vários temas do direito civil, ainda guarda resquícios do modelo liberal, ao 

trazer a defesa do patrimônio e não da pessoa como principal fundamento de suas regras, 

como é o caso das causas suspensivas para o casamento, previstas nos artigo 1.523 e artigo 

1.641, II, do Código Civil.   

A constitucionalização do direito civil está presente tanto em relação ao 

legislador infraconstitucional, que deve editar leis com fundamento na Constituição, 

                                                                                                                                              
43 Segundo Paulo Lôbo o processo de constitucionalização do direito civil “é o processo de elevação ao plano 

constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos 

cidadãos, e aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 

Constitucionalização do direito civil In: Revista de Informação Legislativa – Secretaria do Senado Federal, 

Brasília,v. 36,  nº 141, jan/mar 1999, p.100. 
43 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira.  

Boletim da Faculdade de Direito. Studia Juridica, nº 48, Coloquia 6, Coimbra Editora, Universidade de 
Coimbra, 2000, p. .325 
44 Segundo Paulo Lôbo o processo de constitucionalização do direito civil “é o processo de elevação ao plano 

constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos 

cidadãos, e aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. 

Constitucionalização do direito civil In: Revista de Informação Legislativa – Secretaria do Senado Federal, 

Brasília,v. 36,  nº 141, jan/mar 1999, p. 100. 
45 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira.  

Boletim da Faculdade de Direito. Studia Juridica, nº 48, Coloquia 6, Coimbra Editora, Universidade de 

Coimbra,2000,  p. 325 
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quanto em relação aos aplicadores do direito, que ao interpretar e aplicar as leis civis aos 

casos concretos, deverão se basear nos princípios e regras constitucionais
46

.  

Na verdade, a Carta Magna de 1998 representa um marco na evolução do 

direito brasileiro, onde merecerá destaque neste trabalho, o papel da família, em especial 

nas relações entre pais e filhos, mediante o exercício do poder familiar, bem como o papel 

da sociedade e do estado nesta relação. É uma Constituição fruto de um estado social, 

como foram também as constituições de 1934, 1946 e 1937. Já as constituições anteriores a 

1934, como já mencionado, foram editadas sob a égide do estado liberal.   

No estado social, o estado intervém nas relações privadas e econômicas, 

objetivando a proteção dos mais fracos, libertando-os, quando necessário, encontrando 

fundamento na solidariedade. Tal intervenção atinge as famílias, que passa a ser local de 

realização de seus membros, perdendo lugar a figura do chefe de família, que era exercida 

pelo homem tanto na direção da sociedade conjugal (chamado de "poder marital"), quanto 

na direção dos filhos (o chamado "pátrio poder")
47

. A Nossa Constituição de 1988, pautada 

neste novo modelo de estado, traz para o ordenamento jurídico importantes fundamentos, 

princípios e regras que irão instruir o direito de família, onde merece destaque ao tema em 

estudo, o capítulo VIII ("Da Família da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso") 

pertencente ao Título VIII ("da Ordem Social"), artigos 226 a 230.
48

 

 

1.3. Autoridade Parental: conceito, titulares e principais características. 

 

Em que pese não existir no ordenamento pátrio definição acerca da 

autoridade parental, a doutrina logrou em fazê-lo. Inicialmente, válida é a conceituação 

trazida por Caio Mário da Silva Pereira, que não adota esta expressão, utilizando a 

terminologia legal, segundo o qual “o poder familiar é um complexo de direitos e deveres 

quanto à pessoa e bens dos filhos, exercidos pelos pais na mais estreita colaboração, e em 

igualdade de condições, segundo o artigo 226, § 5º, da Constituição Federal de 1988”
49

. 

 Já Maria Berenice, ao tentar conceituar, optou por destacar algumas de suas 

características importantes, quais sejam: que o poder familiar
50

 é oriundo tanto da 

                                                
46

 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira.  

Boletim da Faculdade de Direito. Studia Juridica, nº 48, Coloquia 6, p. 340 
47 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias, 2011, p. 33-36. 
48 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 

01/06/2013. 
49PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 14.ed. Rio de Janeiro:  Forense, 2004, p. 421. 
50

Como já defendido anteriormente, o nosso entendimento é que a expressão que mais se adequa as 

finalidades do instituto é autoridade parental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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paternidade natural, quanto da filiação legal, é irrenunciável, intransferível, inalienável e 

imprescritível, as obrigações dele decorrente são de natureza personalíssima, competindo a 

ambos os genitores. E o mais importante, destacou que “de objeto de direito, o filho passou 

a sujeito de direito”
51

 

A autoridade parental é titularizada apenas pelos pais reconhecidos, que 

devem exercê-lo em igualdade de condições, e na falta de um deles, concentra-se na figura 

do outro o seu exercício
52

. Mesmo nos casos de divórcio, separação, dissolução de união 

estável ou nos casos e que os pais nunca chegaram a conviver, a titularidade da autoridade 

parental permanece inalterada. O que pode sofrer alteração é a guarda, e, 

consequentemente, o direito de ter o filho na sua companhia. Entretanto, ainda que o 

genitor não detenha a guarda de seu filho, não perderá o direito/dever de visitar, ter em sua 

companhia, fiscalizar sua manutenção e educação
53

, e, mais, de conviver. Muito embora, 

esta terminologia “guarda” está perdendo sentido, diante do direito/dever de convivência e 

da responsabilidade parental, assunto que voltaremos oportunamente. 

O artigo 21 estabelece que em caso de discordância quanto ao exercício do 

poder familiar, podem recorrer ao poder judiciário para dirimir as divergências. Então, é 

assegurado o poder familiar em relação aos genitores, independentemente da existência de 

vínculo matrimonial, em favor de qualquer criança e adolescente, independentemente da 

situação em que se encontre, de acordo com o princípio da proteção integral, que será 

abordado em outra oportunidade.    

 

Acerca da sua definição e contéudo, leciona Paulo Lôbo,  

 
O poder familiar, concebido como múnus, é um complexo de direitos e deveres. 

O poder familiar não é mais o âmbito de competência delegada ou reconhecida 

pelo Estado para exercício de poder. Assim, a cada dever do filho corresponde 

um direito do pai ou da mãe; a cada dever do pai ou da mãe corresponde um 

direito do filho54. 

 

 

Quanto ao seu início, encontramos algumas opiniões divergentes. Para 

Denise Damo Comel, a autoridade parental se inicia com o nascimento, não admitindo sua 

existência quanto ao nascituro, pois não concebe a ideia de deveres e direitos sem que haja 

sujeito55.  

                                                
51DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, p. .377-379. 
52 Arts. 1630 e 1634 do código civil. 
53LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias.  2011, p. 301 
54 LÔBO, Paulo. Autoridade Parental. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 67 – Ago-

set/2011 – Assunto Especial – Doutrina. CD-Rom. 
55

 A condição de titular do poder familiar, reconhecida no art. 1.779 há que ser entendida como expectativa 

de investidura, condicionada ao nascimento com vida do filho, pois não há como conceber deveres/direitos 
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No entanto, José Antônio de Paula Santos Neto, admite sua existência 

quanto ao nascituro com as limitações próprias desta condição (exemplificando, que não há 

que se falar em dever de educar o nascituro) e embasa seu entendimento no próprio Código 

Civil, artigo 462 (referência que fez ao Código de 1916, correspondente ao artigo 1.779 do 

Código de 2002), bem como no artigo 878 do Código de processo civil, que admitem a 

existência da autoridade parental quando se tratar de filho nascituro, porém, adverte que o 

referido poder está sujeito a uma condição resolutiva, de maneira que se não viver, 

ocorrerá dita condição e não há que se falar em poder familiar, que nós chamamos de 

autoridade parental
56

.  

Admitindo a existência de um complexo de direitos e deveres relacionados à 

autoridade parental, concordamos com José Antônio de Paula Santos Neto de que tal 

autoridade se aplica ao nascituro, pois como falar, por exemplo, no dever de criar
57

 sem se 

referir ao nascituro? já que tal dever é inerente à existência humana? que acontece desde a 

concepção
58

, seja ela natural ou mediante inseminação artificial, onde nesta hipótese, os 

genitores que se submetem as técnicas de inseminação artificial, assinam um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que define a paternidade”, assumindo por conseguinte 

todos os deveres decorrentes da paternidade responsável, na qual está inserta o dever de 

criar, prosseguindo durante toda a gestação, nascimento até a maioridade. Durante a 

gestação o ato de criar significa cuidar da alimentação, evitar certos esforços físicos, certos 

hábitos ou vícios que possam prejudicar a saúde do bebê, como o uso de bebidas 

alcoólicas, cigarro e tantas recomendações que são comuns a esta fase.    

Destina-se exclusivamente aos filhos, independentemente de ato ou 

processo judicial (salvo, nos casos de adoção, em que a paternidade ou maternidade são 

atribuíveis mediante processo judicial, e, por conseguinte, a autoridade parental) até a 

maioridade ou até a emancipação. Os filhos maiores incapazes e os menores emancipados 

não estão sujeitos ao referido poder. Quanto aos primeiros, estão sujeitos à curatela, que 

poderá ser pleiteada por vários legitimados mediante ação própria, nos termos do artigo 

1.768 do Código Civil e 1.177 do Código de processo civil e os segundos são considerados 

                                                                                                                                              
(poder familiar) sem sujeito. Sendo a relação de poder familiar uma relação vinculante entre duas partes – 

pais e filho – em relação ao nascimento faltaria um dos pólos, porque a personalidade, a aptidão de ser sujeito 

de direitos e obrigações, começa do nascimento com vida”. Anote-se que a referência da autora feita ao 
artigo 1.779 foi equivocada, de forma que o artigo a que faz menção é o 1.634 do código civil.”Denise Damo 

Comel. Do Poder Familiar, 2003, p. 75 
56SANTOS NETO, José Antônio de Paula. Do pátrio Poder. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1994, p. 106. 
57 Ana Carolina Brochado Teixeira entende que: “o dever de criar começa com a concepção, pois tem sua 

gênese no início da existência da criança”. In: Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 134. 
58

 Deixar-se-á de lado a abordagem sobre as várias teorias sobre a concepção, pois não faz parte do objeto 

deste trabalho. 
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absolutamente capazes para a prática de todos os atos da vida civil, independentemente de 

representante legal.  

Pode haver a sua perda
59

, suspensão
60

 ou extinção
61

, nos termos da lei civil. 

As duas primeiras hipóteses dependem de decisão judicial, ao passo que a última ocorre 

assim que concretizadas as hipóteses legais. A perda e a extinção tem caráter definitivo, no 

entanto alguns autores admitem que a bem do interesse do filho, a perda poderá ser 

revogada
62

. Já a suspensão é temporária, podendo ser revogada, sempre que esta solução se 

apresentar como a melhor para os filhos. Todas as hipóteses são personalíssimas, atingindo 

apenas os genitores que se enquadraram dentro das hipóteses legais.  

O ECA trata sobre o poder familiar em duas oportunidades, primeiro no 

capítulo III, relativo ao direito à convivência familiar e comunitária, englobando os artigos 

21 ao 24, bem como nos artigos 155 ao 163, relativos aos procedimentos de  perda e a 

suspensão do poder familiar; prevê que são partes legítimas a propor a ação de perda e 

suspensão do poder familiar tanto o “Ministério Público”, quanto “quem tenha legítimo 

interesse”. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ficou assim: as partes 

legítimas para promover a suspensão, perda ou extinção são as mesmas constantes do 

ECA;  as regras correspondentes aos procedimentos judiciais permaneceram inalteradas, 

pois o novo Código não tratou de regras procedimentais. Também, não colidem aquelas 

relativas ao exercício conjunto do poder familiar. Além disto, no ECA, há hipótese de 

perda do poder familiar, que não está prevista no Código de 2002, qual seja, “o  

descumprimento dos deveres de guarda, sustento e educação dos filhos” (arts. 22 e 24)
63

.  

Havendo a perda ou extinção do poder familiar, que para nós, como já 

referido alhures, é autoridade parental, em relação a ambos os genitores, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 19 e 28, é indicada, sempre como medida 

excepcional, a colocação do filho em família substituta, mediante os institutos da guarda, 

tutela ou adoção. A guarda
64

, um dos atributos da autoridade parental, poderá ser atribuída 

                                                
59 “Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o 

filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente”. 
60 “Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 

arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 

medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, 
quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe 

condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão”. 
61 “Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho; II - pela emancipação, nos 

termos do art. 5o, parágrafo único; III - pela maioridade; IV - pela adoção; V - por decisão judicial, na forma 

do artigo 1.638”. 
62 É o que defende Denise Damo Comel, 2003, p. 298. 
63 LÔBO, Paulo. Autoridade Parental. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 67 – Ago-

set/2011 – Assunto Especial – Doutrina. CD-Rom. 
64PEREIRA,Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, 2001, p. 455. 
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a terceiros, que poderá exercê-la sem que tenha a referida autoridade, que é bem mais 

ampla e complexa
65

, que adiante será relembrada, quando for abordada a questão da guarda 

compartilhada. A adoção
66

, por sua vez, confere ao adotante, individualmente ou não, a 

condição de pai e/ou mãe, conforme o caso, e, consequentemente, a autoridade parental, 

que é inerente a estas condições.   

Já a tutela, prevista no artigo 1.728 do Código Civil, é instituto protetivo 

substitutivo da autoridade parental, que é conferido aos menores de idade cujos pais são 

ausentes ou falecidos, distinguindo-se deste, em vários aspectos, dentre os quais se 

destacam os seguintes: é mais restrito, devendo ser exercido sob a fiscalização judicial, em 

relação à administração dos bens do tutelado, aplicação de medidas corretivas e demais 

aspectos da representação, trata-se de medida temporária, que pode até durar o período da 

menoridade. Todavia, caso não queira, o tutor somente está obrigado a exercê-la pelo 

período de dois anos.
67

 

A autoridade parental é um munus, um encargo exercido pelos pais, que tem 

a função de cumprir com vários deveres parentais previstos na legislação, correspondentes 

aos direitos dos filhos, enquanto crianças e adolescentes. Por outro lado, os pais são 

dotados de alguns direitos, que na realidade são prerrogativas necessárias à concretização 

do encargo o qual são titulares, correspondentes aos deveres dos filhos em prestar-lhes 

obediência, respeito e serviços próprios da idade e condição
68

. É inviável cuidar, educar, 

conviver, sem que haja a obediência e respeito dos filhos em relação aos pais. Na verdade, 

compreende a autoridade parental o dever de exigir tal conduta dos filhos.  

Estabelecida a evolução da autoridade parental, sua importância no processo 

de constitucionalização do direito de família, sua nova função constitucional nas relações 

familiares, na formação das crianças e adolescentes, compreendido seu conceito, titulares, 

distinção com outros institutos e principais características, passa-se agora ao estudo da sua 

fundamentação normativa.  

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Comunga com o raciocínio de que a guarda é apenas um dos aspectos do poder familiar, Ana Carolina 

Brochado Teixeira, In: Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 111-112.  
66 ECA, arts. 39 ao 52-D e CC, arts. 1.618ª 1.629. 
67 Art. 1634, VII 
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2. EMBASAMENTO NORMATIVO EM VIGOR E ANTERIOR A 1988 

 

Inicialmente, esclarece-se que neste capítulo serão citados alguns tratados 

internacionais que comtemplaram de alguma forma a autoridade parental e os deveres 

parentais, que passaram a vigorar no país de acordo com o disposto no artigo 5º, § 2º e 3º 

da Constituição Federal, bem como do decreto-lei 7.030, de 14 de dezembro de 2009, que 

trata da Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados, aprovada e ratificada pelo 

Brasil
69

. 

 

2.1 Do primeiro documento Internacional: Declaração de Genebra – 1924 

 

No século XX foram criadas algumas organizações não governamentais 

com o objetivo de proteger as crianças, em razão da ideia crescente de que representavam o 

futuro da humanidade. Destacando que a frente destas organizações havia uma ativista 

britânica Eglantyne Jebb, que atuava prestando assistência as crianças vítimas da I Guerra 

Mundial, responsável pela criação, em 1914, do “Save the Children Fund International 

Union” e um ano após, pela criação da “Union Internationale de Secours aus Enfants” 

(UISE), em Genebra. Posteriormente, também pela criação da“Union  International de 

Protection à l’Enfance” (UIPE)
70

 

Um dos seus grandes feitos foi à confecção de uma carta em prol das 

crianças, que após passar pela aprovação do Conselho Geral da UISE, foi acolhida pela 

opinião pública. Em 1923, foi enviada a Liga das Nações, fundada pelos países vencedores 

da I guerra Mundial
71

. Em 26 de setembro de 1924, foi proclamada a “Declaração dos 

Direitos da Criança da Sociedade das Nações”, posteriormente, denominada, “Declaração 

dita de Genebra”. Finalmente, em 1948, sofreu algumas alterações, que fez enriquecer seu 

conteúdo. Representando, o primeiro documento internacional sobre o reconhecimento dos 

direitos das Crianças e Adolescente. 

 

                                                
69

 BRASIL. decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Cconvenção de Viena. Disponível em: 

˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm˃. 

  70 MONTEIRO, Lígia Cláudia Gonçalves. Educação e Direitos da Criança: Perspectiva Histórica e 

Desafios Pedagógicos. Disponível em: 

˂http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6207/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestra

do%20-%20L%C3%ADgia%20Monteiro.pdf˃. Acesso em 01/11/2013.  

  71CÉSAR. Orlando. Legislação Protecção de Crianças. Disponível em:                              

   ˂ httpp//www.cnpcjr.pt/Manual_Competências_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html˃. Acesso 

em 03 de agosto de 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.030-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6207/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado%20-%20L%C3%ADgia%20Monteiro.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6207/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado%20-%20L%C3%ADgia%20Monteiro.pdf
http://www.cnpcjr.pt/Manual_Competências_Comunicacionais/int_legislacao_protcriancas.html
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A Declaração de Genebra, como ficou conhecida, inicia-se proclamando que 

“pela presente Declaração dos Direitos da Criança, dita Declaração de Genebra, os homens 

e as mulheres de todas as nações reconhecem que a Humanidade deve dar à criança o que 

possui de melhor e afirmam como seus deveres”
72

. Então, já chama atenção a referência 

aos deveres em prol das crianças, bem como que devem receber o que se tem de melhor. A 

declaração segue reconhecendo, dentre outros direitos, que a criança deverá ser protegida, 

independentemente, da raça, nacionalidade ou crença; que a criança deve ser auxiliada e a 

ela deve ser proporcionadas condições para seu desenvolvimento normal, de natureza 

material, moral e espiritual. Então, aqui já se vê a preocupação com o conteúdo imaterial 

da formação da criança. 

Foi o primeiro documento internacional, que apesar de não ter força 

obrigatória, propagou, a nível internacional, a conscientização dos adultos quanto aos seus 

deveres de proteção em prol da criança, no sentido de preservar sua integridade física, 

protegendo-o da fome, da angústia, do abandono e da exploração, bem como proteger sua 

moralidade, não permitindo sua desorientação.  

Entretanto, não especificou expressamente os direitos das crianças em 

relação aos pais, não trouxe previsão expressa ao direito de igualdade, do reconhecimento 

da criança como um sujeito de direitos e liberdades e também não trouxe previsão expressa 

do direito à educação.  

Apesar de inovador, este documento não causou o impacto esperado, no 

cenário internacional, não adquirindo força obrigatória necessária. Somente com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos é que houve uma maior difusão internacional 

dos direitos das crianças e adolescentes
73

. No entanto, posteriormente, a própria 

Convenção da Criança e do Adolescente, em seu preâmbulo, proclamou que Estados-partes 

                                                
72

Declaração de Genebra. Disponível em: ˂http://cedic.iec.uminho.pt/legislacao/leis/decldircri1923.htm˃ . 

Acesso em 06/08/2013. 
73 O artigo 30 da convenção de Viena sobre os direitos dos tratados assim dispõe: 

Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto  

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos 

Estadospartes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os 

parágrafos seguintes.  
2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser 

considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.  

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado 

anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o 

tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado 

posterior. 4 e 5 – omissis..  

Logo, ainda quenão tenha adquirido força obrigatória internacional, o conteúdo da referida Declaração foi 

absolvido ou repetido por tratados internacionais posteriores, que serão, oportunamente mencionados e não 

sofreu revogação expressa, razão de sua inclusão neste capítulo.  

http://cedic.iec.uminho.pt/legislacao/leis/decldircri1923.htm
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acordaram tomando por base o que tinha sido enunciado em dita Declaração com relação à 

proteção especial à criança, nos termos a seguir: 

 

Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção 

especial foi enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da 

Criança e na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembléia Geral 

em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (em 

particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos 

pertinentes das Agências Especializadas e das organizações internacionais que se 

interessam pelo bem-estar da criança; 

 

Eis, sua importância normativa para a defesa dos direitos e deveres parentais 

que foram, paulatinamente, merecendo acolhida no cenário internacional, como foi o caso 

da Declaração universal dos Direitos Humanos, que passamos a estudar.  

 

 

2.2. Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1948 

 

Desde 1968 que o Brasil é signatário
74

 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que foi adotada em data de 10 de dezembro de 1948, pela aprovação unânime de 

48 Estados. Caracteriza-se pela consagração sobre valores de cunho universal a ser 

seguidos por todos os Estados, para todas as pessoas, independentemente, de cor, raça, 

sexo, condição social. O único requisito para titularizar os direitos nela garantidos é ser 

pessoa, traduzindo a completa ruptura com o regime nazista, segundo o qual, os direitos 

apenas eram titularizados por uma determinada raça. É composta por uma série de direitos 

e faculdades imprescindíveis ao ser humano, sem as quais não pode desenvolver sua 

personalidade de forma completa, ou seja, física, moral e intelectual
75

. 

A Declaração possui um complexo de direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais, tanto relacionados com os direitos de liberdade, chamados de 

primeira geração, quanto os direitos de igualdade, conhecidos por direitos de segunda 

geração. Defendendo Flávia Piovesan que tais direitos são interdependentes e que a 

utilização da classificação dos direitos em geração não deve significar que uma geração 

veio para suprimir a anterior, que as gerações existem e se complementam, é o que 

acontece com os direitos previstos na Declaração Universal
76

.  

                                                
74 CEDIC - Centro de Informação e Documentação sobre a Criança. Declaração de Genebra. Disponível 

em: ˂http://cedic.iec.uminho.pt/legislacao/leis/decldircri1923.htm˃Acesso em 06/08/2013. 
75

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanose o Direito Constitucional Internacional. 2007, p. 136 e 137. 
76 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 2007, p.141 e 142. 
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Para Flávia Piovesan, com relação ao valor jurídico da Declaração, diz que 

apesar de não possuir “a forma de tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória 

e vinculante, na medida em que constitui a interpretação autorizada da expressão “direitos 

humanos” constante dos arts. 1º (3) e 55 da Carta das Nações Unidas”. Reforçando tal 

assertiva, ainda destaca sua adoção no direito costumeiro internacional, bem como sua 

natureza de “princípio geral do Direito Internacional”
77

. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos já no seu preâmbulo traz o 

seu principal fundamento que é o princípio da dignidade da pessoa humana dirigido a todos 

os membros da família, nos seguintes termos: “Considerando que o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo”. Continuando 

adiante com a proclamação da Assembleia Geral: 

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum 

a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e 

cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do 

ensino e da educação, em promover o respeito a esses direitos e liberdades e, pela adoção 

de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, em assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 

Estados-Membros quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição. 

Observa-se que ao proclamar seus ideais e objetivos, ressalta a importância 

da formação para o respeito e cumprimento dos direitos e liberdades que assegura, 

trazendo entre outros, direitos relacionados à família e à criança, dentre os quais se 

destacam os seguintes: 

 

Art. XVI – 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de 

raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar 

uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e 

sua dissolução.  

3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção da sociedade e do Estado.  

Art. XXVI – 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a 

instrução superior, esta baseada no mérito.  

 

Através dessa Declaração foi reconhecida a igualdade de direitos entre os 

cônjuges e que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, merecendo 

proteção, tanto da sociedade quanto do Estado. Além disto, universalmente foi declarado o 
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 2007, p. 146. 
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direito à instrução. Então, destacam-se dois elementos importantes para a universalização 

dos direitos humanos, primeiro, a família, representando o elemento base para a realização 

e concretização dos direitos humanos, dentre os quais estão compreendidos os direitos e 

deveres decorrentes da relação paterno-filial e o segundo elemento, que é a instrução, a ser 

oferecida pelo Estado, inclusive gratuitamente nos primeiros anos de vida do infante, 

cabendo, como se verá adiante, aos pais o dever matricular e acompanhar os filhos na 

escola. 

 

2.3 Declaração Universal dos Direitos da Criança – 1959 

 

Somente em 1959, mediante a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, adotada pela ONU, que houve o “reconhecimento de crianças como sujeitos de 

direitos, carecedoras de proteção e cuidados especiais”, onde se destacam os princípios da 

“proteção especial para o desenvolvimento físico, mental moral e espiritual; educação 

gratuíta e compulsória.”
78

 

Além destes princípios, foi reconhecido que “para o desenvolvimento 

completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão”. 

Para tanto, foi destacado que deve ser criada, sempre que possível, “aos cuidados e sob a 

responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança 

moral e material”
79

. Então, o componente imaterial da formação passa a ganhar mais força 

no cenário internacional, obrigando todos os Estados signatários a promovê-los e difundi-

los. 

No entanto, a ONU percebeu que o documento precisava ser revisto e 

efetivado, o que foi levado a efeito por um grupo de trabalho que elaborou o texto da 

Convenção da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 1989 e em setembro de 

1990, representantes de 80 países, dentre os quais, estava o Brasil, assinaram a Convenção, 

ocasião em que ditos representantes assumiram o compromisso de implementar o que 

estava ali disposto. 

Na sequência cronológica, ampliando, consideravelmente, o rol dos direitos 

e deveres parentais, viria a Constituição Federal de 1988. Todavia, optamos por destinar o 

próximo capítulo para tratar do verdadeiro alcance do conteúdo dos deveres parentais 

imateriais conforme embasamento Constitucional. Desta forma, na sequência, trataremos 

                                                
78 AMIM, Andréa Rodrigues. Doutrina da Proteção Integral. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo 

Andrade Maciel (Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos Teóricos e Práticos. 

2. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p.11. 
79

 Biblioteca Virtual dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Disponível em  

˂ www.direitoshumanos.usp.br˃. Aceso em 03 de agosto de 2013. 
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da Convenção da Criança e do Adolescente, que foi o primeiro diploma normativo que 

abrangeu o tema, após a edição da Constituição de 1988.   
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3. EMBASAMENTO NORMATIVO EM VIGOR A PARTIR DE 1988 

  

3.1. A Convenção da Criança e do Adolescente - 1989  

   

A Convenção pela primeira vez trata do princípio da proteção integral, 

mediante três pilares importantes destacados por Andréa Rodrigues Amin:  

 

1º) reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como pessoa em 

desenvolvimento, titular de proteção especial; 2º) crianças e jovens têm direitos à 

convivência familiar; 3º) as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os 

direitos insculpidos na Convenção com absoluta prioridade.  

 

Nos termos da Convenção, em seu artigo 18, a criança é aquela que possui 

menos de 18 anos de idade
80

, salvo se adquiriu a maioridade por antecipação de acordo 

com a legislação aplicável. A criança mereceu ampla proteção, afirmando Flávia Piovsam 

que “a Convenção acolhe a concepção do desenvolvimento integral da criança, 

reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, a exigir proteção especial e absoluta 

prioridade”
81

 

 Na Convenção, os direitos e deveres parentais de cunho imaterial são 

amplamente valorizados, isto se percebe na leitura de vários de seus dispositivos, a iniciar 

pelo seu preâmbulo que assim dispõe: “reconhecendo que a criança, para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade, deve crescer em um ambiente 

familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão”
82

. Logo, internacionalmente, é 

reconhecida a necessidade de elementos imateriais para o desenvolvimento das crianças, 

ou seja, para a convivência saudável: felicidade, amor e compreensão. Chama-se atenção 

para o fato de que o amor proclamado não está diretamente relacionado ao amor, enquanto 

sentimento. Este é consequência e não pode ser compelido. Mas, amor em seu sentido 

objetivo, de atitude em prol da felicidade da criança.   

Em seguida, proclama que “tendo em mente que, como indicado na 

Declaração sobre os Direitos da Criança, a criança, em razão de sua falta de maturidade 

física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, incluindo proteção jurídica 

apropriada, antes e depois do nascimento”. Neste caso, tanto a criança quanto o nascituro 

diante da sua peculiar condição de imaturidade física e mental merece ter proteção e 

cuidados especiais, que inclui proteção jurídica, proteção que é dirigida, 

                                                
80 Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, considera criança “a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.  Disponível em 

˂www.planalto.gov.br˃. Acesso em 03/08/2013. 
81
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exemplificativamente, ao legislador
83

 quando da elaboração de leis voltadas a estes 

interesses, ao judiciário quando da apreciação e decisão das demandas postas que 

envolvam estes direitos; e aos pais durante o exercício da autoridade parental, que podem 

recorrer ao judiciário para exigir o cumprimento dos direitos violados ou ameaçados de 

lesão em favor da criança ou adolescente, como é o caso da tutela inibitória que será 

tratada no último capítulo. 

Neste sentido, foi proclamado no art. 3º, item 2, que os Estados-partes 

devem assegurar “à criança a proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo 

em conta os direitos e deveres dos pais, tutores ou de outras pessoas legalmente 

responsáveis por ela e, para este propósito, tomarão todas as medidas legislativas e 

administrativas apropriadas”. 

Em vários dispositivos se proclama a necessidade da convivência da criança 

com seus pais, é o que está no art. 7º, que reconhece o direito da criança de, sempre que 

possível, “conhecer seus pais e ser cuidada por eles”
84

.  Também no seu art. 9º, 3, que 

reconhece “o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter 

regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja 

contrário ao interesse maior da criança.” Tal direito deve ser assegurado mesmo quando os 

pais residam em Estados diferentes, é o que está previsto nos artigo 10º, 2. 

Assegura o importante direito de a criança poder se expressar, emitir suas 

opiniões e ser ouvida. Para tanto, reconhece que deve ser oportunizada a oitiva da criança 

“em qualquer procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente 

ou através de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras 

processuais do direito nacional”
85

. Prática que vem sendo adotada no Brasil em alguns 

lugares, a qual nos reportaremos oportunamente. 

Em seguida, em seu artigo 18, dispõe sobre a responsabilidade de ambos os 

pais em garantir a educação e desenvolvimento da criança. A preocupação não é só com a 

educação escolar, pois além de mencionar a educação, fala em desenvolvimento, então, a 

preocupação é com a formação integral. No mesmo artigo proclama que “os interesses 

superiores da criança constituirão sua preocupação básica”, em outras palavras, princípio 

                                                
83 Por esta razão, entende-se que normas que são elaboradas no sentido de permitir o aborto estão em 

desconformidade com esta Convenção. Logo, nos países signatários desta Convenção não deveria se legislar 

em favor do aborto. No nosso país a situação ainda é mais grave, pois além de ser signatário desta 

Convenção, a Constituição assegura o direito à vida, em seu artigo 5º e o código civil ao garantir em seu 

artigo 2º que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro”.   
84
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do melhor interesse da criança, que logo foi adotado pelo nosso Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

A Convenção não apenas trata do direito à educação, como também dispõe 

como ela deverá ocorrer, quais são seus fins, é o que se encontra no artigo 29:  

 
a) Desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da 

criança e todo o seu potencial; 

b) Imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao 
seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do 

eventual país de origem e aos das civilizações diferentes da sua; 

c )Preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre, 

com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade e 

entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem 

indígena; 

d) Imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.  

 

Essas diretrizes são dirigidas não apenas aos educadores, mas também aos 

pais, principais responsáveis pela formação integral da criança e do adolescente.  

Esta formação compreende vários aspectos sociais, é o que está disposto no 

artigo 31 da Convenção, que reconhece “o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao 

divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação 

na vida cultural e artística”. 

Foram destacados os pontos e dispositivos diretamente relacionados com o 

tema em estudo, que por sua relevância foram absolvidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e, como visto, estão em perfeita consonância com a Constituição Federal. 

Então, completando este complexo de normas sobre os deveres parentais, a seguir se 

destacam os dispositivos relativos ao Estatuto e o Código Civil. 

 

3.2 Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990 e os Princípios da Proteção Integral 

do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente 

 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei 8069 de 13 

de julho de 1990, alterado recentemente pela lei 12.010/2009, que passou a adotar a nova 

expressão, poder familiar, já introduzida no nosso ordenamento pelo Código Civil
86

, em 

substituição ao antigo pátrio poder, trazendo em seu art. 22 o conteúdo correspondente: 

“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-

lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 

                                                
86 Onde entendemos que se trata de autoridade parental 
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judiciais”
87

. Tal conteúdo também deverá ser interpretado conforme à Constituição Federal 

e à Convenção, formando, em conjunto com a lei civil um microssistema acerca dos 

deveres parentais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei 8069 de 13 

de julho de 1990, alterado recentemente pela lei 12.010/2009, que passou a adotar a nova 

expressão, poder familiar, já introduzida no nosso ordenamento pelo Código Civil
88

, em 

substituição ao antigo pátrio poder, trazendo em seu art. 22 o conteúdo correspondente: 

“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-

lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações 

judiciais”
89

. Tal conteúdo também deverá ser interpretado conforme à Constituição Federal 

e à Convenção, formando, em conjunto com a lei civil um microssistema acerca dos 

deveres parentais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, editado em 1990, ou seja, dois anos 

após a Constituição de 1988, trouxe importantes mudanças ao direito protetivo das crianças 

e adolescentes, iniciando por seu artigo 1º, que assim dispõe: “Esta Lei dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente”
90

, princípio que embasará todo o Estatuto, 

segundo o qual toda e qualquer criança e adolescente, independentemente da situação em 

que se encontre, são acolhidos pelas normas deste Estatuto, onde lhes são assegurados 

todos os direitos e garantias nele estatuídos, em contraposição ao antigo Código de 

Menores
91

, que somente era destinado às crianças e adolescentes que estivessem em 

situação de risco. A este respeito esclareceu Andréa Rodrigues Amin, “menor privado de 

condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, em razão da falta , 

ação ou omissão dos pais ou responsável, vítimas de maus-tratos”
92

.  

Sob a vigência do Código de Menores, os menores que se enquadravam 

nesta situação de risco eram levados para internatos ou para antiga FEBEM, não havendo 

qualquer preocupação de promover o restabelecimento dos vínculos familiares. Enfim, o 

Código era bastante restrito, conforme abordado alhures, ao contrário do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que adotou esta nova concepção da proteção integral, rompendo 

                                                
87 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br˃ Acessado 

em: 06/07/2013. 
88

 Onde entendemos que se trata de autoridade parental 
89 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br˃ Acessado 

em: 06/07/2013. 
90 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: ˂http://www.planalto.gov.br˃ Acessado 

em: 06/07/2013. 
91 Lei 6.697, de 10/10/1979. 
92 AMIM, Andréa Rodrigues. Doutrina da Proteção Integral. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo 

Andrade Maciel (Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos Teóricos e 

Práticos,p.13 
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completamente com o sistema anterior, onde a criança e o adolescente passam a ser visto, 

de acordo com a Convenção da Criança e do Adolescente, como titulares de direitos 

fundamentais.
93

 

A esse respeito, válidas são as lições de Rodrigo da Cunha Pereira: 

 
A doutrina da proteção integral encontra estreita consonância com a cláusula de 

tutela da pessoa humana, a qual tem em seu conteúdo não apenas uma conduta 

omissa do intérprete– de respeitar o crescimento da criança e do adolescente –, 

mas, principalmente, um comportamento comissivo, de modo que os 

responsáveis possam promover a personalidade do menor.
94

 

  

Então, pelo princípio da proteção integral, independentemente da situação 

em que se encontre a criança e o adolescente, merece proteção integral, de forma a garantir 

todos os seus direitos e valores previstos na Constituição Federal, Convenção da Criança e 

do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código Civil. Por outro lado, o 

princípio da proteção integral atinge diretamente os deveres parentais que devem ser 

interpretados dentro desta visão integral da criança e o do adolescente. De modo que os 

deveres parentais previstos expressamente no Estatuto, como são os deveres de sustento, 

guarda e educação dos filhos, ou não, devem ser cumpridos segundo o princípio da 

proteção integral. 

Outro princípio que embasa o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, por 

conseguinte, os deveres parentais é o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do 

Adolescente, que deve servir de norte na resolução dos conflitos envolvendo criança e 

adolescente. Desta forma, na análise do caso concreto, o que deve prevalecer não é o 

interesse do pai, mãe ou de outro familiar, mas o interesse da criança. Deve-se considerar, 

nos termos dos artigos 3º e 6º do ECA, a condição peculiar da criança como pessoa em 

desenvolvimento, de maneira que os direitos dos menores devem sobrepor-se a qualquer 

outro bem ou interesse juridicamente tutelado. 

O seu conteúdo é bastante amplo, podendo variar de acordo com a cultura, 

costumes e valores, portanto deve ser compreendido segundo o caso prático concreto, de 

acordo com o interesse do menor naquela situação analisada. Então, questões que 

envolvam, por exemplo, a guarda e a convivência familiar precisam ser apreciadas segundo 

o melhor interesse da criança e adolescente naquela situação
95

. 
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As crianças, por força da Constituição Federal, são titulares de direitos 

fundamentais específicos, como são aqueles previstos expressamente em seu artigo 227, 

que devem ser assegurados, especialmente por seus pais mediante o cumprimento dos 

deveres parentais correlatos. Atender a tais direitos significa cumprir com o melhor 

interesse da criança. Então, garantir a convivência familiar é, muitas vezes, garantir o 

melhor interesse da criança. Contribuir para formação do filho é garantir o seu melhor 

interesse.  

O estabelecimento da guarda compartilhada, assunto que voltaremos 

oportunamente, é um importante instrumento no cumprimento do melhor interesse da 

criança, pois desta forma, realiza o direito fundamental da criança e adolescente à 

convivência familiar, correspondente ao dever fundamental dos pais. 

Por fim, necessário visitar o Código Civil brasileiro de 2002, a fim de se identificar os 

dispositivos legais aplicáveis. 

 

3.3 O Código Civil Brasileiro – 2002 

 

No Código Civil de 2002, chama-se atenção além da utilização da nova 

expressão “poder familiar”, a forma como do direito de família foi tratado, pois o Livro IV, 

destinado ao tratamento do direito de família, foi dividido em dois Títulos, o primeiro para 

o direito pessoal e o segundo para o direito patrimonial, onde o primeiro, pelo menos da 

forma como foi colocado, mereceu tratamento prioritário. Entretanto, a mudança de 

expressão e da disposição dos artigos não alcançou o seu contéudo, que se manteve 

semelhante ao Código de 1916. Alertando Maria Berenice Dias
96

 que a lei civil não 

contemplou vários deveres dos pais em relação aos filhos, como foi o caso do “dever de 

lhes dar amor, carinho e afeto”, dentre tantos outros, que nos capítulos seguintes serão 

lembrados.   

Então, em cotejo com o Código Civil de 1916 e a Lei do Divórcio, o Código 

Civil de 2002 trouxe as seguintes modificações: a mudança terminológica de pátrio poder 

para poder familiar; o exercício conjunto do poder familiar, pelo pai e pela mãe, ao invés 

do exercício exclusivo pelo pai, como era disposto originariamente pelo Código de 1916 

ou em colaboração com a mulher, posteriormente, com a edição da Lei do divórcio; a 

exclusão definitiva do tratamento desigual e a utilização da expressão filhos ilegítimos; 

acrescentou ao texto de 1916, mais uma hipótese de extinção do poder familiar, qual seja, 
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por decisão judicial e outra hipótes de perda familiar, que foi por ato judicial (se incidir, 

reiteradamente, em falta aos deveres inerentes aos pais). O mais se manteve inalterado
97

.  

Comparando-se com o ECA, adverte Paulo Lôbo, que “o Estatuto ressalta os 

deveres dos pais, enquanto o novo Código, repetindo o anterior, opta pelas dimensões do 

exercício dos poderes”
98

. Então, no Estatuto está previsto, em seu artigo 22, expressamente 

os deveres: “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação, cabendo-lhe ainda, 

no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Já 

no Código Civil de 2002, em seu artigo 1.634, o exercício do poder, nos termos a seguir: 

 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

I - dirigir-lhes a criação e educação; 

II - tê-los em sua companhia e guarda; 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos 

pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 

V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida Civil, e assisti-los, 

após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição. 
 

Logo, em síntese, os direitos e deveres parentais de natureza pessoal ou 

imaterial previstos no Código de 2002, correspondem aos deveres dos pais ou responsáveis 

em relação aos filhos: de criá-los, educá-los, tê-los na companhia e guarda, de representá-

lo e assisti-lo nos atos da vida civil; bem como aos direitos dos pais de exigir obediência e 

os serviços próprios de sua idade e condição. Poderia ter sido mais completo, em 

conformidade com a Constituição, que é bem mais ampla. 

O dever de criar, educar e a guarda serão abordados adiante, em 

conformidade com a Constituição Federal. Restando a apreciação quanto ao dever de 

assistir e representar o filho nos atos da vida civil. Então, de acordo com os artigos 3º, 4º e 

1634º, V do Código Civil, os filhos com idade até os dezesseis anos incompletos, não 

emancipados, serão representados para a prática de todos os atos da vida civil, pelos pais 

ou responsáveis. Já os menores entre dezesseis anos completos e dezoito anos incompletos 

serão assistidos pelos pais nos atos da vida civil. Significando nesta última hipótese que 

podem praticar os atos da vida civil acompanhados pelos seus pais e, em sua falta, por seu 

responsável.  

Quanto aos direitos relacionados aos pais de exigir obediência e os serviços 

próprios de sua idade e condição, é necessária uma reflexão. Pois, em nome deste direito, 
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pode-se tentar esconder a exploração do trabalho infantil. A este respeito, também se 

posicionou Paulo Lôbo: 

 

Tenho por incompatível com a Constituição, principalmente em relação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 227), a exploração da 

vulnerabilidade dos filhos menores para submetê-los a "serviços próprios de sua 

idade e condição", além de consistir em abuso (art. 227, § 4º). Essa regra surgiu 

em contexto histórico diferente, no qual a família era considerada, também, 

unidade produtiva e era tolerada pela sociedade a utilização dos filhos menores 
em trabalhos não remunerados, com fins econômicos. A interpretação em 

conformidade com a Constituição apenas autoriza aplicá-la em situações de 

colaboração nos serviços domésticos, sem fins econômicos, e desde que não 

prejudique a formação e educação dos filhos99. 

 

É comum observarmos crianças ajudando os pais em atividade comercial, 

em feiras livres, em lanchonetes, bares, no comércio ambulante, no corte da cana-de-

açúcar, nas atividades rurais, no sertão, enfim, o trabalho infantil ainda está bastante 

presente em nosso país. Não podendo este artigo servir de alicerce para se permitir tal 

prática. Contudo, faz parte da formação de um filho ensiná-los as atividades domésticas 

básicas relacionadas à limpeza, à organização, ao acondicionamento dos alimentos, das 

roupas limpas e sujas, dentre tantas outras tarefas domésticas. Isto também é educação.  

Tais dispositivos sintetizam o complexo de direitos fundamentais 

relacionados à criança e ao adolescente, necessários ao seu pleno desenvolvimento, a ser 

promovido pela família, em especial pelos pais durante o exercício do poder familiar, 

independentemente de vínculo de conjugalidade, união estável, ou qualquer tipo de união. 

Então, para melhor compreensão da extensão e profundidade de tais direitos, 

especialmente aqueles de contéudo imaterial, passa-se a analisá-los sob o ângulo dos 

genitores que tem o dever legal de implementá-lo.  
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4. DEVERES E RESPONSABILIDADES PARENTAIS 

 

4.1 Autonomia Privada e Responsabilidade Parental  

 

Paulo Lôbo afirma que a expressão responsabilidade surge em nosso idioma 

em 1813, como obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Todavia, 

somente em 1856 surge como “responsabilizar” no sentido de imputar responsabilidade a 

alguém (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). Adverte que sem responsabilidade não 

há que se falar em dignidade da pessoa humana, nem solidariedade
100

 

Hans Jonas, citado por Paulo Lôbo, defende que os poderes (incluindo-se o 

poder familiar) despidos do dever são irresponsáveis. Logo, o poder familiar não pode 

existir legitimamente sem os deveres, sem a responsabilidade. “O objeto da 

responsabilidade parental é a criança como um todo e todas as suas possibilidades, e não 

apenas suas carências imediatas”
101

 

Modernamente, no estado democrático de direito, não se fala em liberdade 

sem responsabilidade. A liberdade das famílias contemporâneas (autonomia) encontra 

sentido e fundamento na responsabilidade. O sentido da responsabilidade não está 

relacionado apenas às consequências dos atos praticados, mas também está relacionado 

com os deveres voltados para o futuro, afirmando Paulo Lôbo, que “ao lado da 

responsabilidade curativa trilha a responsabilidade preventiva”
102

. 

Por outro turno, poderia se questionar se em algum momento esta 

responsabilidade colidiria com o princípio da autonomia privada e da menor intervenção 

estatal? A resposta é negativa, na verdade, no estado atual, democrático, social, o Estado 

deve respeitar a autonomia conquistada pelas famílias, que assumiram, como já abordado 

anteriormente, uma nova função social, que é a promoção de seus membros, com respeito a 

suas individualidades, mediante a solidariedade, respeito e dignidade, abandonando a 

antiga concepção patriarcalista, hierarquizada e institucional. Todavia, o Estado deve 

intervir nas relações familiares, especialmente, entre pais e filhos, sempre que os direitos 

fundamentais dos últimos forem desrespeitados. 

Explicando Paulo Lôbo que o Estado intervém somente para proteger, não 

podendo violar a família, interferir nas suas decisões internas, pois conforme prevê o artigo 
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Direito das Famílias e Sucessões. Out-Nov 2009, Ano XI-Nº 12, p.5 
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226 da Constituição de 1988, a família é a base da sociedade, e o Estado deve servi-la. 

Contudo, adverte que em algumas situações a decisão familiar não é realizada 

exclusivamente pela família, intervindo o Estado, quando presente o interesse social ou 

público. Destacando dentre outras situações, que é de interesse social, a garantia da ajuda 

recíproca entre pais e filhos e idosos, punindo-se o abandono familiar; também é interesse 

social a higiene, a profilaxia, a educação, a preparação profissional
103

, que são deveres 

parentais imateriais. Nos casos de omissão ou negligência, possível a interferência estatal 

por se tratar de assunto de interesse social. 

Numa concepção trazida por Luis Roberto Barroso, o princípio da dignidade 

da pessoa humana, já abordado no capítulo anterior está relacionado a três vertentes 

básicas: o valor intrínseco ao ser humano, a autonomia e as limitações ou valores 

comunitários. A primeira delas, numa concepção filosófica, diz respeito à própria condição 

humana, sua natureza, que os distingue dos demais seres, pela sua inteligência, 

sensibilidade, maneiras de se comunicar, logo, diante de suas características peculiares se 

diz que as coisas têm preço e o homem tem dignidade
104

. Juridicamente, a dignidade se 

apresenta como ponto de partida, origem para vários direitos fundamentais, dentre os quais 

o direito à vida, à igualdade, à integridade física, à integridade moral ou psíquica
105

.  

Segue o autor, afirmando que a autonomia
106

, numa perspectiva filosófica, 

se caracteriza pela capacidade que o homem tem de agir, de acordo com sua razão e 

segundo as normas, realizando, v.g., suas escolhas religiosas, profissionais, afetivas, 

dirigindo sua vida, desenvolvendo sua personalidade. Juridicamente esta autonomia se 

apresenta numa dimensão privada e outra pública, bem como mediante a realização do 

mínimo existencial. A dimensão privada está representada pelos direitos individuais e as 

liberdades públicas, que incluem além dos direitos ligados a autonomia, as liberdades, 

como é o caso, por exemplo, da liberdade de expressão. Já a pública se relaciona com a 

realização dos direitos políticos. Merece destaque, ainda, ao nosso estudo, a realização do 

mínimo existencial, consubstanciado na satisfação das necessidades “indispensáveis a sua 

existência física e psíquica”, para tanto, cita a necessidade de realização dos direitos 

sociais, como condição até mesmo para realização dos demais direitos individuais
107

. 

                                                
103 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias, 2011, p. 35. 
104 KANT, Immanuel. Apud BARROSO, Luis Roberto. O Constitucionalismo Democrático no Brasil: 

Crônica de um Sucesso Imprevisto,p. 20.  
105 BARROSO, Luis Roberto. O Constitucionalismo Democrático no Brasil: Crônica de um Sucesso 

Imprevisto, p. 21-22.  
106 Autonomia, que não associada a idéia de responsabilidade, conforme melhor será tratado adiante.  
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O valor comunitário ou as limitações próprias da comunidade servem para 

limitar o exercício da autonomia, que não é ilimitada, encontrando limites nos valores e 

padrões existentes na comunidade, de modo que as escolhas e a direção de cada indivíduo 

dentro da sociedade deverá está pautada nos deveres e nas responsabilidades 

correspondentes. Tal valor se representa nos seguintes postulados: “proteção dos direitos 

de terceiros”(se adequa a tal hipótese, a possibilidade do Estado de obrigar os pais a 

matricularem os filhos na escola, a vaciná-los, acrescentando-se e, ainda, a possibilidade de 

se determinar que os genitores viabilizem a convivência familiar de seus filhos), “proteção 

do indivíduo contra si próprio”, além da “proteção dos valores sociais”
108

. 

Rodrigo da Cunha Pereira ao tratar sobre os princípios da autonomia e 

intervenção mínima, afirma que: 

 

O Estado abandonou sua figura de protetor-repressor, para assumir 

postura de Estado protetor-provedor-assistencialista, cuja tônica não é de 

uma total ingerência, mas, em algumas vezes, até mesmo de substituição 
a eventual lacuna deixada pela própria família como, por exemplo, no que 

concerne à educação e saúde dos filhos (cf. Art.227 da Constituição 

Federal)109. 

 

O Estado passa a intervir para proteger, restando claro que a Constituição 

Feral de 1988, ao mesmo tempo em que garante os direitos individuais de todos os 

indivíduos, em seu artigo 5º e reconhece que tais indivíduos mereçam autonomia e respeito 

no seio familiar, assegura que a família é o núcleo básico da sociedade e deve, portanto, ser 

protegida, razão pela qual, Rodrigo da Cunha Pereira afirma em outra passagem: “a 

intervenção estatal justifica-se apenas como uma função instrumental para constituir meio 

garantidor de realização pessoal de seus membros”
110

. 

Conclui-se, portanto, que a autonomia privada, a responsabilidade e o 

princípio da intervenção mínima andam juntos e somente deverá ocorrer a intervenção 

estatal quando os direitos fundamentais dos membros da família, especialmente, as 

crianças e adolescentes, estiverem ameaçados. Por outro lado, em situações de desrespeito 

a tais direitos, a responsabilidade familiar não se limita a reparação civil, ela deve se 

inclinar prioritariamente às prestações positivas, ou seja, em obrigações de fazer, como é o 

caso da convivência familiar. O direito à convivência representa um dever, uma obrigação 
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positiva por parte dos pais em favor dos filhos, verdadeiros detentores dos direito à 

convivência familiar, que se estende além do núcleo familiar para atingir os demais entes 

familiares, como os irmãos e avós. 

 

4.2 Conteúdo e Abrangência dos Deveres Parentais Imateriais nos termos da 

Constituição Federal de 1988: criar, educar e assistir. 

 

Como visto no capítulo anterior, no exercício do poder familiar, os pais 

desempenham a importante missão de dar cumprimento aos deveres parentais imateriais, 

que estão previstos de forma expressa e ampla em nosso ordenamento. Entretanto, tal 

constatação ainda não é suficiente para dimensionar o conteúdo e alcance de tais deveres, 

essenciais para formação das crianças e adolescentes, necessário ainda trazer outras 

considerações doutrinárias e históricas. 

Nesta tarefa, válidas são as lições deixadas pela educação dos gregos, a 

Paidéia dos gregos, ou seja, a formação do homem grego, que foi realizada e pensada em 

sentido bastante amplo, passando pela concepção, nascimento, desenvolvimento, fase 

adulta, pelo papel dos genitores, da família, da sociedade e do Estado nesta formação, onde 

neste trabalho, nos ateremos ao papel dos genitores nesta missão milenar. Esclareça-se, 

contudo, que a opção pela paidéia é meramente ilustrativa, pois não é objeto deste estudo 

aprofundar o conhecimento das civilizações, nem tampouco dos grandes filósofos ou 

pensadores. Por outro lado, também não foram consideradas as críticas e lacunas que 

porventura existam com relação a tal modelo de educação, pois isto também não faz parte 

do objeto deste trabalho. 

Na Paidéia dos gregos, a formação do homem, não se restringia a prestação 

de alimentos, roupas e vestimentas, envolve, entre tantas outras tarefas, a transmissão da 

educação, da cultura, dos valores éticos e morais, da religião, dos hábitos e costumes do 

povo. A Paidéia dos gregos está intimamente ligada à ideia de educação em sentido mais 

amplo, indicando a formação do indivíduo física e espiritualmente. Como diz um poeta 

grego dos tempos de Maratona e Salamina, ao se referir a essência da virtude humana 

“Constituído de modo correto e sem falha, nas mãos, nos pés e no espírito”.  A formação 

histórica dos gregos estava calcada na valorização humana, que não se afastava das ideais 

trazidas pelo cristianismo, de valorização infinita da alma humana, formação que 

representa o berço da civilização ou da cultura moderna e contemporânea
111

. 

                                                
111 JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. Tradução Artur M.Parreira; 
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Souza. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 3-10. 
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A Paidéia grega é o pano de fundo da obra platônica, ”As Leis”, onde 

dedica boa parte à educação, em seu sentido mais amplo, correspondendo à formação 

humana, que deve ser bem retratada pelo legislador na elaboração das leis. Por outro lado, 

procura submeter à legislação a missão educativa e torná-la instrumento desta missão. 

Entende que o legislador deve ser um grande educador dos cidadãos acrescentando que 

cabe a lei não apenas castigar os transgressores, mas evitar que as transgressões 

aconteçam
112

. Não é desproposital destacar que, em nossos tempos, a Declaração Universal 

dos Direitos das Crianças, a Convenção das Crianças e Adolescentes, a Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente são importantes instrumentos na 

concretização deste papel na atualidade, como visto no capítulo anterior.  

A família e a casa são lugares onde prioritariamente se inicia e se concretiza 

a educação do homem, na concepção da Paidéia, segundo Platão, nas “Leis”, onde os 

genitores tem importância fundamental, especialmente durante a concepção, infância e 

juventude. Enaltece a importância dos movimentos da gestante durante a gravidez, os 

movimentos do bebê na fase da amamentação, a educação através do canto e não do 

silêncio, a orientação instrutiva e não opressora, que desenvolve na criança um sentimento 

de inferioridade. 

Chega a recomendar que aqueles que pretendam contrair matrimônio o 

façam com o fim social de procriar de forma mais bela e melhor possível, sob a 

fiscalização de um grupo de mulheres, que devem se instalar no templo de Ilithya, a deusa 

dos partos, que devem atuar de maneira a prevenir os erros e falhas na criação oriundos da 

inexperiência. Hoje, este papel pode ser exercido preventivamente por tantos órgãos 

estatais ou da sociedade civil, como os conselhos tutelares, os psicólogos, assistentes 

sociais que atuem paralelamente ao poder judiciário ou fora dele, além da própria 

sociedade e dos próprios genitores
113

.   

Enfatiza que a infância seja a melhor e mais sadia possível, uma vez que 

esta é a fase decisiva da educação moral do homem. Estabelece orientações dirigidas as 

mães e as amas que façam massagem nos lactentes até dois anos, levem as crianças para 

passear no campo, visitar parentes, nos lugares religiosos, não se esquecendo de estender a 

fiscalização e cobrança de tais tarefas aos genitores, as crianças não devem ser obrigadas a 

ficar quietas, devem constantemente ser estimuladas a se movimentar, preconiza que o 
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educador deve educar com alegria, pois as bases da harmonia e do equilíbrio devem ser 

implantadas nesta fase.  

Como se estivesse escalando as prioridades, diz que dos 3 aos 6 anos de 

idade, a criança precisa de jogos, estimula a prática de esportes, ginástica, estimulando a 

liberdade do homem, além do conhecimento e o exercício da música. Ressalta a 

importância dos ritos religiosos, algo muito semelhante ao que depois foi realizado pelos 

Católicos, em seus ritos litúrgicos ao longo do ano e finaliza com a concepção que Deus é 

a base fundamental dessa formação.  

O conhecimento da Paidéia é tão atual que mereceu destaque no presente 

estudo, por sua concepção a respeito da formação humana, que compreende um complexo 

de ações educacionais, que semelhantemente são indicadas em vários diplomas legais tais 

como, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Constituição Federal de 1988, a 

Convenção dos direitos das Crianças e dos Adolescentes e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que trazem a preocupação com a formação do cidadão, mediante o 

estabelecimento de normas e princípios que norteiam toda a legislação infraconstitucional 

acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes, que são sujeitos fundamentais na 

formação da sociedade. É a nova Paidéia que estamos aprendendo a conhecer e a vivenciar 

no seio familiar, mediante a aplicação e a interpretação das normas e valores constantes do 

ordenamento atual, fruto de uma evolução deste pensamento milenar. 

Acrescente-se que a formação humana é um processo que envolve vários 

agentes, o Estado, a sociedade, a família, e, em especial os genitores. Neste processo, está 

incluída a formação escolar que atua, simultaneamente, com os genitores na formação das 

crianças, adolescentes e jovens. Por esta razão é que a educação escolar também é dever 

imposto ao Estado e aos genitores, conforme será abordado a seguir, juntamente com o 

contéudo específico dos principais deveres parentais.  

A Constituição Federal de 1988 representa um marco na concepção, no 

conteúdo e no alcance da autoridade parental, abrange um conjunto ainda maior destes 

deveres parentais imateriais, previstos em seus artigos 227 e 229, que intitula, no primeiro 

artigo, de “deveres” em relação à criança, ao adolescente e ao jovem
114

 e no segundo 

artigo, em relação aos filhos.  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
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discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
115

. Grifos 

nossos. 

 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 

e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade
116

. Grifos nossos 

 

A Constituição Federal inaugura uma nova fase na concepção dos deveres 

parentais fundamentais de contéudo imaterial, quais sejam, deveres de assistência moral, 

de criação e educação dos filhos menores, cujo conteúdo específico será adiante discutido.  

Tais deveres sintetizam e compreendem um complexo de direitos e deveres correlatos, 

acima citados, como são o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária.  

Já em seu artigo 208, § 1º
117

, o ensino foi elevado à categoria de direito 

público subjetivo e em seu art. 205
118

, foi determinado que é dever do Estado e da família 

promovê-lo e incentivá-lo. Verifica-se, portanto, que neste rol estão previstos deveres não 

contemplados pela lei civil. Na realidade este conjunto de deveres previstos na 

Constituição federal corresponde aos direitos fundamentais da criança e do adolescente
119

. 

Além deste rol complexo de direitos e deveres parentais, a Constituição ao 

estabelecer a igualdade
120

 entre homens e mulheres e entre os cônjuges, incide diretamente 

sobre as normas que tratam da autoridade parental, que passou a ser exercida em igualdade 

de condições entre o pai e a mãe. Desta forma, o cumprimento dos deveres parentais é de 

responsabilidade de ambos os genitores, durante o exercício da referida autoridade. 

A Constituição Federal, em seu artigo 229, expressamente, elencou os três principais 

deveres parentais: criar, educar e assistir, dos quais decorrem todos os demais, que 

passamos a estudar. 
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O verbo criar, de acordo com o dicionário da lingua portuguesa
121

 significa: 

Criar (lat creare) vtd 1 Dar existência a, tirar do nada 2 Dar origem a; formar, gerar 3 

Imaginar, inventar, produzir, suscitar 4 Estabelecer, fundar, instituir 5 Começar a ter; 

adquirir 6 Fazer, formar 7 Amamentar 8 Alimentar, sustentar 9 Cultivar 10 Educar, entre 

outros significados omissis.  

José Antônio de Paula Santos Neto alerta que o dever de criar muitas vezes 

é utilizado como sinônimo de educar (no parágrafo anterior isto foi feito, ao transcrever os 

vários significados da expressão criar oferecidos pelo dicionário da língua portuguesa), 

porém, o legislador ao utilizar as duas expressões separadamente, o fez a fim de indicar 

que possuem significados distintos. Para o autor, o dever de educar está relacionado ao 

atendimento das necessidades morais e intelectuais do menor; já o criar está relacionado 

com as necessidades biológicas do filho, “proporcionando-lhe sustento, resguardando-lhe à 

saúde e garantindo-lhe o necessário à sobrevivência”
122

. 

Criar diz respeito também ao bem-estar físico do filho, que engloba tanto os 

alimentos necessários à sobrevivência, quanto os cuidados com a saúde
123

, física e 

psíquica, envolvendo tanto o cuidado durante e nas enfermidades, quanto na higiene diária, 

na realização de hábitos saudáveis, no vestuário. Destina-se ao desenvolvimento sadio e de 

qualidade. Claro, que num país como nosso de tantas desigualdades sociais, de tanta 

miséria, falta de instrução, este ideal muitas vezes passa distante de muitas famílias 

brasileiras, todavia, compete ao Estado, que também tem o dever legal, constitucional de 

coparticipante no desenvolvimento das suas crianças, jovens e adolescentes, propiciar 

ações públicas em prol da efetivação destes direitos fundamentais. 

Tal dever relaciona-se intimamente com a concretização dos deveres 

fundamentais ditados pelo artigo 227 da Constituição Federal, reprisados no artigo 4º do 

ECA, quais sejam, os direitos de “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”.  

Quanto ao dever de educar, de acordo com o dicionário de língua 

portuguesa, apresenta os seguintes significados: “(lat educare) vtd 1 Ministrar educação 

a. vtd 2 Formar a inteligência, o coração e o espírito de vtd 3 Doutrinar, instruir 
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vpr 4 Cultivar a inteligência; instruir-se vtd 5 Aperfeiçoar, desenvolver a eficiência ou a 

beleza”
124

. Dentre outros significados. 

O dever de educar é tão importante que se repete nos principais diplomas 

legais que tratam dos direitos da criança e adolescente, é o que se pode verificar da leitura 

dos artigos 205, 208, 227, 229 da Constituição Federal, artigos 3 e 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e no artigo 1634 do Código Civil. A educação não se resume em 

uma só palavra ou ação, compreende um complexo de ações voltadas à formação do ser 

humano, em todos os aspectos que envolvem seu ser, o psíquico, o físico e o espiritual. É 

responsável por esta formação o Estado
125

, a sociedade e a família. O Estado mediante a 

prestação do ensino público obrigatório, a sociedade mediante a fiscalização deste ensino e 

das demais ações governamentais e privadas voltadas ao desenvolvimento das crianças, 

adolescentes e jovens e, a família, em especial os genitores, mediante o cumprimento dos 

deveres constitucionais fundamentais. A formação escolar, portanto, é apenas um dos 

caminhos para concretização da formação integral dos educandos.  

Engloba a instrução intelectual, moral, cívica, política, social, religiosa e 

espiritual, mediante a transmissão de exemplos, vivências, conteúdo didático de ensino, 

construção em conjunto do conhecimento, uma vez que o conhecimento não se transmite 

se constrói em coparticipação com os educandos, mediante a troca de experiências, enfim, 

uma gama de ações, bem sintetizadas na expressão dos gregos, alhures referida. 

O ECA cita nos artigos acima referidos, que a educação deve ser voltada 

para o alcance da cidadania e profissionalização, o pleno desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, consubstanciado no desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade.  Por outro lado, a educação realizada pelos 

genitores, a educação doméstica, deve ocorrer mediante a convivência contínua que se 

estabelece diariamente com o filho, pois somente desta forma, pode transmitir os seus 

valores, suas experiência, sua afetividade, de maneira a desenvolver no filho suas 

habilidades e virtudes que serão posteriormente aprimoradas durante a formação escolar
126

.  

Rolf Madaleno enfatiza a importância, neste papel, do disposto na lei 

12.013, de 06 de agosto de 2009, que altera o artigo 12 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, segundo o qual as instituições de ensino são obrigadas a enviar informações 

escolares aos pais, conviventes ou não com seus filhos, viabilizando o acompanhamento do 

filho pelo pai não guardiões ou que não conviva diariamente no mesmo endereço 
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domiciliar, exercendo a fiscalização do seu crescimento e desenvolvimento
127

. Atualmente, 

o cumprimento desta lei é facilitado pelos inúmeros recursos de comunicação disponíveis 

no mercado. Cabe, portanto, aos genitores, a sociedade e o Estado cobrarem sua 

concretização por parte tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas. São ações 

simples como estas que aproximam o educando do educador externo, informal, que são os 

pais.  

Ademais, a educação escolar foi reconhecida pela Constituição Federal 

como direito público subjetivo, em seu artigo 208, “§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo”, ou seja, compete ao Estado ofertar o ensino público 

gratuito, competindo aos pais matricular seu filho, acompanhá-lo durante todo período 

letivo, cuidando de seu desempenho, frequência, conduta, bem como acompanhá-lo em 

casa, na realização das atividades escolares, na discussão dos assuntos e temas abordados 

no ambiente escolar
128

. Logo, a responsabilidade pela efetivação deste direito é do Estado e 

dos pais. A sociedade também é responsável, mediante alguns órgãos de participação 

social, como é o caso dos Conselhos Tutelares, previstos no ECA.
129

 

Na imprensa nacional, há casos de pais que descumpriram com o dever de 

matricular seus filhos na escola e resolveram realizar a educação escolar em casa. Um 

destes aconteceu no Município de Vargem Alegre, em Minas Gerais, onde o casal Cleber e 

Bernadeth Amorim Nunes, que tiraram seus dois filhos da escola, com 16 e 17 anos à 

época da notícia, e passaram a ensiná-los em casa, foram condenados no juízo civil a 

matriculá-los e a pagar multa, no ano de 2007. Em sede recursal, o TJMG manteve a 

decisão. Foram condenados também no juízo criminal por crime de abandono intelectual, 

artigo 246 do Código penal, a pagar pena de multa. Todavia, não cumpriram com as 

decisões e também estão procedendo da mesma forma com a filha caçula, que há época da 

notícia tinha 3 anos de idade
130

.  

Outro caso semelhante ocorreu em Maringá, no Paraná, foi do casal Luiz 

Carlos Faria da Silva, professor, com 54 anos de idade e Dayane Dalquana, com 36 anos 

                                                
127MADALENO, Rolf. Curso de direito de Família, 2011, p. 680. 
128 Neste sentido se posicionou Taisa Maria Macena de Lima: “a simples presença do menor em escola não 

tem o condão de esgotar o dever dos pais, pois as instituições não substituem (nem devem substituir) a 

presença constante e ativa dos pais no desenvolvimento moral e intelectual das crianças e dos 
jovens”.In:PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Familia. 

Responsabilidade civil dos pais por negligência na educação e formação escolar dos filhos: o dever dos 

pais de indenizar o filho prejudicado. Belo Horizonte: Dey Rey, 2004, p.624 
129 “Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. 
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de idade, pedagoga, que também tiraram seus filhos da escola após passarem, segundo 

eles, por experiências desagradáveis naquele ambiente. Estas crianças tinham à época da 

reportagem 11 e 12 anos. Neste caso, a decisão judicial foi no sentido de acompanhar o 

desenvolvimento dessas crianças mediante a realização de exames semestrais feitas pelo 

Núcleo Regional de Educação, além de se submeterem a avaliação psicológica
131

.  

A primeira decisão está em consonância com a Constituição Federal, que 

reconhece o direito fundamental das crianças e adolescentes à educação. Entretanto, a 

segunda, ainda que contenha a determinação da fiscalização e acompanhamento pelo 

Núcleo Regional de Educação, bem como o acompanhamento psicológico, certamente, 

ficarão pendentes alguns elementos que fazem parte da educação escolar, como 

cumprimento do conteúdo curricular obrigatório e a atualidade das técnicas de ensino e 

aprendizado, entre tantos outros.   

Mesmo que a educação doméstica seja positiva em determinada família que 

a adote, não se pode deixar de respeitar o direito das crianças e adolescentes à formação 

escolar, que abrange não somente o conteúdo didático, mas também, a convivência com as 

outras crianças e adolescentes, a troca de experiências, de conhecimentos, elementos 

importantes na preparação de seu futuro. Se a escola não está desempenhando seu papel, se 

seus educadores, gestores, funcionários e até mesmo os colegas não estão correspondendo 

às expectativas dos pais, o que somente é possível se identificar se houver um 

acompanhamento pessoal e próximo destes junto à escola e a seus filhos, competirá aos 

mesmos reclamar e buscar soluções dentro da escola ou, não surtindo efeito, promover a 

mudança de escola.    

Tanto a educação escolar quanto a doméstica passam pela compreensão da 

criança, do adolescente e do jovem como protagonista em cada um desses cenários, de 

maneira a atuar ativamente neste processo, considerando suas especificidades, limites, seus 

pensamentos, para evitar aquilo que Paulo Freire chama de “educação bancária”, onde os 

educandos são verdadeiros depositários de comunicados, que são arquivados, memorizados 

e repetidos por estes.  

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação 

que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los, 

atividades típicas de agência bancária, onde são depositados dinheiros, guardadas joias e 

documentos e arquivados papéis, títulos e outros. E segue mais adiante: no fundo, porém, 

os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

                                                
131 NOGUEIRA, Fernanda. Condenado pela Justiça, casal de MG mantém filhos fora da escola.  
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concepção “bancária” da educação. Conclui: só existe saber na invenção, na reinvenção, na 

busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e 

com os outros
132

.  

Logo, o filho que há muito deixou de lado sua condição de objeto de direito, 

também não é um depósito de informações e imposições, deve ser ouvido, participar, 

interagir durante toda a sua formação, que se inicia na menoridade, época de maior 

vulnerabilidade diante da sua condição própria da idade, que precisa ser compreendida 

pelos genitores no momento da realização da autoridade parental, com vistas a alcançar 

seus interesses. 

Por fim, destacamos o dever de assistir, que pode ser referir tanto à 

assistência material, quanto imaterial ou moral. Entretanto, nos deteremos a abordar a 

segunda hipótese, pertinente a o tema. No dicionário da língua portuguesa, a expressão 

assistência apresenta os seguintes significados, dentre outros, “sf (lat assistentia) 1 ato de 

assistir. 2 presença em um lugar. 3 ajuda, amparo, auxílio; favor, proteção; 

socorro. 4 assiduidade em acompanhar alguém, dispensando-lhe cuidados”
133

. Grifoss 

nossos. 

Intimamente relacionado com os demais deveres, o dever de assistência 

proclamado na CF/88, em seu artigo 229, segundo o qual, “os pais têm o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade”, tem amplo sentido, tanto material, relacionado 

ao sustento, quanto imaterial, onde estão compreendidos a afetividade e o cuidado
134

. 

A afetividade é mais que um dever. É princípio. Princípio norteador de todo 

o direito de família, que abandonou seus pilares patrimonializantes e passou a considerar a 

afetividade como base para todas as relações familiares, que especializa os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade
135

. Em que pese não está expressamente 

mencionado com esta nomenclatura na Constituição, encontra-se implícito na Carta Magna 

de 1988, como explica Paulo Lôbo 

O princípio da efetividade tem fundamento constitucional; não é petição de 

princípio, nem fato exclusivamente sociológico ou psicológico. No que respeita 

aos filhos, a evolução dos valores da civilização ocidental levou à progressiva 

superação dos fatores de discriminação, entre eles. Projetou-se, no campo 

jurídico-constitucional, a afirmação da natureza da família como grupo social 

                                                
132 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p.33 
133Dicionário Online - Dicionários Michaelis. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: 
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134 MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel. Poder Familiar. In: MACIEL, Kátia Regina 

Ferreira Lobo Andrade Maciel (Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos 

Teóricos e Práticos. 2.ed.. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p.103 
135LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias.  2011, p. 71 
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fundado essencialmente nos laços de afetividade. Encontra-se na Constituição 

Federal brasileira três fundamentos essenciais do princípio da afetividade, 

constitutivos dessa aguda evolução social da família, máxime durante as últimas 

décadas do Século XX: a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua 

origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente 

ao plano da igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a 

mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º)136.  

 

A estes fundamentos, o autor em outra oportunidade, acrescenta mais outro 

fundamento: “d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade absoluta 

assegurada à criança e ao adolescente. (art. 227)”. E continua, “o artigo 1.593 do Código 

Civil enuncia regra geral que contempla o princípio da afetividade, ao estabelecer que o 

parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”
137

. 

Então, caracterizado seu valor jurídico nas relações familiares, que deixaram de ser 

pautadas no patrimônio ou no interesse patriarcal para se tornar lugar de realização dos 

seus membros, não pode deixar de ser considerados nas relações entre pais e filhos, no 

desempenho da autoridade parental e no cumprimento do complexo de deveres a esta 

relacionados. 

Esta compreensão passa também pela importante distinção entre afetividade 

e afeto, que com muita propriedade também foi realizada por Paulo Lôbo: 

 

A afetividade familiar é, pois, distinta do vínculo de natureza 

obrigacional, ou patrimonial, ou societário. Na relação familiar não 

há fim econômico, cujas dimensões são sempre derivadas (por 

exemplo, dever de alimentos, ou regime matrimonial de bens), nem 

seus integrantes são sócios ou associados. Por outro lado, a 

afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o 

afeto, como fato psicológico ou anímico, este de ocorrência real 

necessária. O direito, todavia, converteu a afetividade em princípio 

jurídico, que tem força normativa, impondo dever e obrigação aos 

membros da família, ainda que na realidade existencial entre eles 

tenha desaparecido o afeto. Assim, pode haver desafeto entre pai e 

filho, mas o direito impõe o dever de afetividade.138 

 

Esta noção muito se aproxima do dever de cuidado, do dever de estar junto, 

de orientar, apoiar de fornecer esteio para os filhos durante o desenvolvimento de sua 

autonomia. Noções bem colocadas por Catarina Almeida de Oliveira, para quem a 
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afetividade deve ser compreendida de forma objetiva, ou seja, aquela afetividade que 

“depende mais do braço, do ombro e da razão do que do coração”. Ela fala da afetividade 

ligada à cooperação, à solidariedade, à proximidade, admitindo ainda que esta não esteja 

acompanhada do afeto, quando diz que: “sentir dor, tristeza, amor afeto, está fora do 

controle das pessoas. A ação é escolha. Cooperar é efetivar afeto, ainda que não sinta 

afeto” 
139

. 

A afetividade jurídica é aquela que representa a atitude, exigida em face dos 

pais que devem prestá-la com o fim de propiciar o desenvolvimento pleno de seus filhos. 

Esta afetividade se expressa nos atos de cuidado, apoio, compreensão, diálogo, orientação, 

carinho, acolhimento, na convivência, no respeito, na palavra, nos gestos, no olhar, enfim, 

atos que dignificam o ser humano. Não se concebe autoridade parental despida de 

afetividade, pois esvaziaria por completo seu sentido, alcance e fins sociais, como dito 

alhures. 

Nesta linha de raciocínio, Romualdo Baptista dos Santos apresenta a 

distinção entre comportamento afetivo, que corresponde ao sentimento, às emoções e 

paixões, realidades que interessam à psicologia, e o comportamento pró-afetivo, que não 

guarda relação direta com o sentimento, emoções e paixões, diz respeitos a atitudes, 

condutas que não correspondam a sentimentos, o que acontece com a exigência da conduta 

de lealdade e boa-fé. Desta forma, o direito não pode impor que alguém ame seu filho, mas 

pode exigir condutas que desenvolvam nele os seus afetos
140

. 

A assistência imaterial, representada pelas expressões dever de cuidado e 

afetividade, foi recentemente apreciada pelo STJ, por ocasião da interposição de recurso 

especial, em razão de ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de 

abandono afetivo, proposta por filha em face de seu pai, sob a alegação de ter sofrido 

abando material e afetivo durante sua infância e juventude.  

No julgamento em primeiro grau, o juiz julgou improcendente o pedido 

acolhendo o argumento de que o distanciamento entre pai e filha se deu em virtude do 

tratamento agressivo da mãe da autora em face de seu genitor. Tal sentença foi reformada 

pelo TJ/SP, que deu provimento à apelação proposta pela recorrida, reconhecendo seu 

abandono afetivo e condenando o seu genitor a compensá-la pelos danos morais, mediante 

o pagamento da quantia de 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). Desta decisão, o 

genitor recorreu para o STJ, que reformou parcialmente o julgado, apenas no que pertine 
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ao valor, mantendo a obrigação de indenizar, mas alterando o valor da indenização 

compesnatória, para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

 
Terceira Turma  

Informativo nº 0496. Período: 23 de abril a 4 de maio de 2012.  

DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. DEVER DE CUIDADO. 

O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar 

da prole constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral 

compensável. Isso porque o non facere que atinge um bem juridicamente 
tutelado, no caso, o necessário dever de cuidado (dever de criação, 

educação e companhia), importa em vulneração da imposição legal, 

gerando a possibilidade de pleitear compensação por danos morais por 
abandono afetivo. Consignou-se que não há restrições legais à aplicação 

das regras relativas à responsabilidade civil e ao consequente dever de 

indenizar no Direito de Família e que o cuidado como valor jurídico 

objetivo está incorporado no ordenamento pátrio não com essa expressão, 
mas com locuções e termos que manifestam suas diversas concepções, 

como se vê no art. 227 da CF. O descumprimento comprovado da 

imposição legal de cuidar da prole acarreta o reconhecimento da 
ocorrência de ilicitude civil sob a forma de omissão. É que, tanto pela 

concepção quanto pela adoção, os pais assumem obrigações jurídicas em 

relação à sua prole que ultrapassam aquelas chamadas necessarium vitae. 

É consabido que, além do básico para a sua manutenção (alimento, abrigo 
e saúde), o ser humano precisa de outros elementos imateriais, 

igualmente necessários para a formação adequada (educação, lazer, 

regras de conduta etc.). O cuidado, vislumbrado em suas diversas 
manifestações psicológicas, é um fator indispensável à criação e à 

formação de um adulto que tenha integridade física e psicológica, capaz 

de conviver em sociedade, respeitando seus limites, buscando seus 
direitos, exercendo plenamente sua cidadania. A Min. Relatora salientou 

que, na hipótese, não se discute o amar – que é uma faculdade – mas sim 

a imposição biológica e constitucional de cuidar, que é dever jurídico, 

corolário da liberdade das pessoas de gerar ou adotar filhos. Ressaltou 
que os sentimentos de mágoa e tristeza causados pela negligência paterna 

e o tratamento como filha de segunda classe, que a recorrida levará ad 

perpetuam, é perfeitamente apreensível e exsurgem das omissões do pai 
(recorrente) no exercício de seu dever de cuidado em relação à filha e 

também de suas ações que privilegiaram parte de sua prole em detrimento 

dela, caracterizando o dano in re ipsa e traduzindo-se, assim, em causa 

eficiente à compensação. Com essas e outras considerações, a Turma, ao 
prosseguir o julgamento, por maioria, deu parcial provimento ao recurso 

apenas para reduzir o valor da compensação por danos morais de R$ 415 

mil para R$ 200 mil, corrigido desde a data do julgamento realizado pelo 
tribunal de origem. REsp 1.159.242-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 24/4/2012
141

. Grifos nossos.  

A ministra destaca que “o cuidado como valor jurídico objetivo está 

incorporado no ordenamento pátrio não com essa expressão, mas com locuções e termos 
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que manifestam suas diversas concepções, como se vê no art. 227 da CF”. Como visto o 

dever de cuidado, para relatora compreende os deveres de criação, educação e companhia, 

e está assegurado na Constituição federal. Ressaltando-se que todos os princípios e normas 

que regem as relações familiares encontram fundamento no seu princípio norteador: o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Contudo, a expressão cuidado não está expressamente indicada na 

Constituição Federal, o que pode gerar dúvidas e celeuma quanto a sua existência como 

direito e dever fundamental, o que não ocorre com o dever de assistência, que está previsto 

textualmente, em seu artigo 229. Portanto, é mais efetivo se utilizar da terminologia 

assistência. 

Por esta razão, os genitores não podem se furtar ao exercício destes deveres 

de cuidado e afetividade, pois estarão causando uma afronta à dignidade de seus filhos, 

crianças, adolescentes ou jovens. Portanto, este exercício deverá ser cada vez mais 

estimulado e viabilizado por todos os juristas, que devem interpretar e aplicar as normas 

relativas a tal direito, com fundamento na Constituição Federal, conferindo a máxima 

efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Do julgado acima, pode-se ainda destacar a possibilidade de se reparar 

civilmente por danos causados pela ausência afetiva do genitor na vida de um filho. Em 

que pese este importante avanço no reconhecimento e aplicabilidade dos deveres em 

questão, este trabalho não abordará a tutela reparatória oriunda deste dever, o trabalho 

segue até sua conclusão permeando os altares da tutela preventiva ou inibitória, importante 

para evitar a instalação definitiva do dano moral afetivo. Retornaremos posteriormente ao 

tema.  

A seguir, cuidar-se-á, em separado, de mais um dever parental, inserido nos 

deveres de criar, educar e assistir, essencial para o implemento e exercício dos demais, que 

é o dever de convivência familiar.  
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5. DO DEVER DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E OS ENTRAVES À 

CONCRETIZAÇÃO DOS DEVERES PARENTAIS 

Criar, educar, assistir depende do conviver. É do sensu comum, 

independentemente de ilações psicológicas ou filosóficas, que os atos e deveres parentais, 

necessários à criação, ao desenvolvimento e à educação de alguém somente podem ser 

realizados por quem esteja próximo, que possa acompanhar e verificar se estas condutas 

estão acontecendo, salvo se delegadas pelos responsáveis. Mas, no caso de autoridade 

parental, foi visto, que esta é inalienável e intransmissível, razão que justificaria a 

impossibilidade de se delegar tal função para outrem. 

Entretanto, na realidade brasileira, é comum este tipo de situação acontecer, 

à margem da legalidade e moralidade. Filhos são diariamente postos sob a 

responsabilidade de outrem, como avós, outros familiares e terceiros que acabam 

assumindo a titularidade parental informal, até porque nem sempre tem acesso ao 

judiciário para regulamentar tais situações ou, muitas vezes, realizam a conhecida “adoção 

à brasileira” (ato pelo qual homem ou mulher registra filho de terceiro, como sendo seu 

sem o devido processo legal). 

Os pais biológicos ou não, casados ou não, companheiros ou não, 

mantenham ou não qualquer tipo de relação afetiva entre si, devem prestar seus deveres em 

face de sua prole. Para tanto, necessitam conviver com seus filhos e também deixá-los 

conviver. Isto é tão necessário, que a convivência familiar está prevista expressamente na 

constituição federal em seu artigo 227, que estabeleceu que é dever do Estado, da 

sociedade e da família garantir a convivência familiar e comunitária.  

É dever fundamental dos pais proporcionar a convivência familiar e comunitária, e direito 

de estar na companhia de seu filho. Por outro lado, é direito fundamental da criança e do 

adolescente conviver com seus pais e tê-los em sua companhia (é um direito 

preponderantemente da criança e do adolescente, de forma que sempre que estiver em 

disputa o interesse dos pais e dos filhos, este certamente deverá prevalecer), reconhecido 

expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Título II, que trata dos direitos 

fundamentais, em seu artigo 16, que trata dos aspectos à liberdade, em seu inciso V – 

“participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação”. Em seguida, no mesmo 

título dos direitos fundamentais, no capítulo específico que trata da convivência familiar e 

comunitária, em seu artigo 19 dispõe: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado 

e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes 

de substâncias entorpecentes”.  
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Logo, a colocação em família substituta é medida de caráter excepcional, 

que deve seguir o devido processo legal, perante o juízo da infância e juventude, se houver, 

com todo o acompanhamento da equipe multidisciplinar que compõe este juízo, como 

assistentes sociais, psicólogos, além do Ministério Público e juiz. 

Precisa se esclarecer que a convivência familiar é direito fundamental de 

toda e qualquer criança e adolescente, independentemente, da condição financeira, social e 

da situação em que se encontre (em risco ou não), em consonância com o princípio da 

proteção integral que fundamenta todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto em 

seu artigo 1º. Todavia, tal direito/dever fundamental merece uma maior atenção quando 

ocorre a separação dos seus genitores, em qualquer de suas formas, divórcio, dissolução de 

união estável, separação de fato ou, simplesmente, nas situações em que os genitores nunca 

chegaram a conviver
142

, pois se tornam mais comuns os casos de violação a este direito 

fundamental. 

Nestas hipóteses de ruptura dos relacionamentos entre os genitores ou nos 

casos em que nunca chegaram a conviver, ambos mantém a autoridade parental e o dever 

de cumprir com o desenvolvimento completo dos filhos, que necessitam não apenas de 

alimentos e um sobrenome, mas da concretização dos vários direitos fundamentais que lhes 

são próprios
143

, onde merece destaque o direito à convivência, essencial para realização 

dos demais.  

Em que pese se tratar de direito de toda e qualquer criança e adolescente 

(corolário do princípio da proteção integral), o direito à convivência precisa ser estudado 

sob dois enfoques: o primeiro em relação às crianças e adolescentes que estão privadas da 

convivência de ambos os genitores, por abandono ou em razão da vida irregular de seus 

genitores cuja autoridade parental foi suspensa ou até destituída e que não foram acolhidos, 

ainda que informalmente, por um parente ou amigo de seus familiares. São as crianças 

institucionalizadas, mantidas pelos diversos órgãos estatais de acolhimento existentes no 

Brasil; e o segundo grupo, em relação às crianças que são privadas da convivência com um 

dos pais em razão dos casos do rompimento dos relacionamentos afetivos entre eles ou, por 

que, já são frutos de relacionamentos ocasionais, de pais que nunca conviveram. A opção 

                                                
142 Neste sentido, leciona Helena De Azeredo Orselli: “O direito à convivência familiar dificilmente gera 

polêmicas quando os pais mantêm seu relacionamento amoroso, já que, nestes casos, há contato frequente do 

filho com o pai, a mãe, e as famílias materna e paterna”. In: ORSELLI, Helena De Azeredo. Reflexões 

acerca do direito fundamental do filho à convivência com o genitor que não detém sua guarda. Revista 

Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 63 – Dez-Jan/2011 - Parte Geral – Doutrina. CD-Rom. 
143 ORSELLI, Helena De Azeredo. Reflexões acerca do direito fundamental do filho à convivência com o 

genitor que não detém sua guarda. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 63 – Dez-Jan/2011 

- Parte Geral – Doutrina. CD-Rom. 
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deste trabalho foi pelo segundo grupo, em relação às crianças e adolescentes que estão 

albergadas pelo conjunto normativo que ampara o complexo de direitos, deveres e 

responsabilidades contidos na autoridade parental, onde se destaca o direito/dever à 

convivência.   

O enfrentamento da efetividade do direito/dever de convivência passa pela 

superação de vários entraves existentes a sua plena realização, os quais se começam a 

elencar, não exaustivamente, cuja ordem escolhida não obedeceu a nenhum critério de 

prioridades, pois os entraves devem ser, causuísticamente, identificados e não se tem 

nenhum dado estatístico daquilo que é mais incidente ou mais grave.  

O primeiro deles diz respeito ao direito/dever de visitas, previsto 

expressamente no Código Civil nas situações em que a guarda estabelecida não é a 

compartilhada, competindo ao genitor não guardião o direito de visita
144

 e o direito de 

fiscalizar os interesses dos filhos
145

, afirmando Dimas Messias de Carvalho que o Código 

Civil, apesar de tímido no tratamento do tema em questão, ao prevê este direito de 

fiscalizar, alcançou um primeiro passo rumo ao reconhecimento dos direitos fundamentais 

da criança e do adolescente
146

. Discordamos do autor citado, pois o genitor não guardião 

não deve apenas fiscalizar, deve participar ativamente da educação do filho, pois não 

perdeu a autoridade parental, apenas não detém a guarda
147

. 

Suprindo a omissão do Código Civil, o Código de processo civil em seu 

artigo 1.121, §2º 
148

, prevê como deve acontecer o regime de visitas, ou seja, com data, 

hora e dias marcados. Então, o direito de visita está sujeito ao formal regime de visitas. 

A este respeito, Rof Madaleno se pronunciou, ao criticar a expressão visitas, 

que dar ideia de ir ao encontro de alguém em sua residência por mera cortesia e não reflete, 

                                                
144 “Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua 

companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 

manutenção e educação”. 
145 “§ 3o  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos 

filhos”. 
146 CARVALHO, Dimas Messias de. Direito à convivência familiar. In: IBIAS, Dilma Silveira (Coord.). 

Anais do Congresso Internacional de Direito de Família em Gramado. Família e seus Desafios: Reflexões 

pessoais e patrimoniais. Porto Alegre: IBDFAM/RS. Letra & Vida, 2012, p.99. 
147 Neste sentido se posiciona Helena de Azeredo Orselli: “Outra impropriedade constante da parte final do 

texto do art. 1.589 do Código Civil é a previsão da fiscalização da educação do filho pelo genitor não 
guardião. Quando o juiz concede a guarda a um dos pais, o outro genitor não perde o poder familiar (antigo 

pátrio poder), mantendo todos os direitos-deveres que lhe são inerentes, exceto a guarda. De fato, se ambos 

os pais ainda detêm o poder familiar, o genitor não guardião deverá participar da educação do filho e não 

simplesmente fiscalizá-la.” In: ORSELLI, Helena de Azeredo. Reflexões Acerca do Direito Fundamental 

do Filho À Convivência como Genitor que Não detém a sua Guarda. Revista Síntese de Direito de 

Família. São Paulo, n. 63 - Dez-Jan/2011 – Assunto Especial – Doutrina. CD-Rom. 
148§ 2o Entende-se por regime de visitas a forma pela qual os cônjuges ajustarão a permanência dos filhos em 

companhia daquele que não ficar com sua guarda, compreendendo encontros periódicos regularmente 

estabelecidos, repartição das férias escolares e dias festivos. (Incluído pela Lei nº 11.112, de 2005) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11112.htm#art3
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por exemplo, a real possibilidade do filho passar o final de semana com seu genitor, 

compartilhando emoções, vivências, afeto. Para o autor, o termo não expressa a plenitude 

do direito que representa
149

. Contudo, em que pese sua importante contribuição a 

compreensão do instituto em questão, mediante severas críticas à expressão, não sugeriu 

outra expressão mais adequada. 

Já Maria Berenice Dias não só critica a utilização da expressão direito de 

visita, como também sugere que em seu lugar, utilize-se a expressão “direito à visita” ou 

“direito de convivência”. Para a autora, não se trata de um direito pertencente ao pai e a 

mãe, é antes um direito do filho de ser visitado, some-se a isto o fato de que as obrigações 

decorrentes do poder familiar não se limitam a ter o filho na sua companhia por algum 

período de tempo. Então, a expressão é inadequada, pois evoca “uma relação de índole 

protocolar, mecânica, como uma tarefa a ser executada entre ascendente e filho, com as 

limitações de um encontro de horário rígido e de tenaz fiscalização”.
150

 

Outros autores também pensam desta forma, é o caso de Deisemara Turatti 

Langoski, que assim leciona: “a convivência requer familiaridade, proximidade, 

intimidade, compartilhamento de cuidados, coisa que em visita não se faz”
151

. 

Das ilações acima, parece mais acertado a utilização da expressão direito de 

convivência ao invés de direito de visita, por expressar melhor o fim a que se destina, qual 

seja possibilitar que ambos os genitores, sempre que possível, possam está presente 

diuturnamente na vida de seus filhos, acompanhando-os, orientando-os, protegendo-os 

contra o abuso de drogas, promovendo os laços de afetividade, amor, enfim, possibilitando 

o exercício pleno da autoridade parental, que não se encerra com a ruptura das relações 

entre seus genitores ou falta de convivência sob o mesmo teto. 

 

Sobre a importância da convivência, afirma Gilberto Lúcio da Silva: 

 

A conexão entre os pais e os filhos, através de um comportamento 

onde está presente os sentimentos do adolescente de que os pais se 

importam e estão envolvidos em sua vida, costuma ser a fonte onde 

se desenvolve esta base, e torna-se o fator maior de proteção contra 

o abuso das drogas152.  

 

Portanto, os genitores precisam sentir o “cheiro” de seus filhos, conhecê-los, 

                                                
149MADALENO, Rolf. Curso de direito de Família. 2011, p. 449. 
150DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 2007, p. 398 
151 LANGOSKI, Deisemara Turatti .Direito de visitas x direito de convivência. Revista Síntese de Direito 

de Família. São Paulo, n. 70 - Fev-Mar/2012 - Parte Geral – Doutrina. CD-Rom. 
152

 SILVA, Gilberto Lúcio da.Da Famíla sem Pais à Família sem Paz – Violência Doméstica e Uso de 

Drogas. Recife: Bagaço, 2006, p. 159. 
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saber identificar através do contato pessoal, se usaram bebida, droga, cigarro ou qualquer 

outra substância maléfica ou não aceita de acordo com os hábitos, costumes e cultura a 

qual está inserido. Sem o contato íntimo, diário, não há como se identifcar os 

comportamentos que são estranhos ao seu filho. 

Esclareça-se. Não se trata, apenas de modificar a expressão “visita” para 

“convivência”, mas sim não limitar os deveres parentais do genitor não guardião à simples 

visita, entendida hoje como míseros encontros, v.g, quinzenais, com hora e em dias 

marcados, em que o curto espaço de tempo dificulta o relacionamento de qualidade, o 

estreitamento da relação entre pais e filhos, a promoção da intimidade e, 

consequentemente, da confiança nas orientações, na formação que eventualmente esteja se 

tentando construir, enfim, limita a plena realização dos direitos fundamentais das crianças 

e adolescentes, ressalvadas, é claro, as hipóteses de risco para criança e adolescentes, 

devendo sempre prevalecer o melhor interesse destas. De forma que se o melhor interesse 

for a não convivência, assim seja determinado. 

O direito de convivência é aplicado aos outros parentes, avós, tios, 

madastras, padrastos, padrinhos, irmãos, etc, que podem pleitear o direito de conviver com 

as crianças e adolescentes e virse-versa
153

. É o que prevê o ECA, em seu artigo 25, 

parágrafo único, que reconhece o direito de convivência à  família extensa
154

, bem como o 

Código Civil em seu artigo 1.589, que passou a prevê, a partir de 2011, expressamente o 

direito de visitas dos avós
155

,  representando um grande avanço na realização dos direito 

fundamental de convivência familiar. 

Um segundo entrave ao direito/dever em tela, é a convivência entre pais e 

filhos no seio das famílias recompostas; onde novos atores entram em cena, como os 

padratos, madrastas, enteados, isto sem falar dos parentes que não fazem parte da família 

nuclear. Estes novos atores tanto podem influenciar para uma boa, sadia e duradoura 

convivência, como também podem tentar, impedí-la ou destruí-la. Estas questões precisam 

ser enfrentadas e esta barreira precisa ser ultrapassada, a bem do interesse da prole.  

O terceiro e quatro entraves ao direito/dever de convivência, a atitude tanto 

do guardião que obsta, impede ou dificulta a sua realização, quanto do genitor não 

guardião, que na maioria das vezes é o pai, que não tem interesse em vê o filho, não 

                                                
153DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias,2007, p.399 
154 “Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes.Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além 

da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 

adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.” 
155

 Art. 1.589.  “Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, 

observados os interesses da criança ou do adolescente”. (Incluído pela Lei nº 12.398, de 2011) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12398.htm#art1


63 

 

 

mantém contanto frequente ou não mantém qualquer contato com ele. É omissão que pode 

ter vários motivos, dentre eles, o acomodamento diante das atitudes do genitor guaridão em 

dificultar a aproximação e a convivência. A violação tanto poderá acontecer pelo pai, 

quanto pela mãe, quer sejam ou não guardiões dos filhos. Estes entraves precisam de um 

enfrentamento ainda mais apurado, pois existem vários caminhos que podem levar a sua 

superação, que serão abordados no capítulo seguinte. 

Outro entrave à realização do direito/dever de convivência é a prática da 

alienação parental ou Síndrome de Alienação parental, intimamente relacionado com os 

anteriores, que é uma situação recorrente nas relações entre pais e filhos que vivem 

separados, que foi identificada por Richard A. Gardner. M. D, em 1985, que propôs a 

utilização o termo Síndrome de Alienação parental (SAP), definindo-a da seguinte 

maneira: 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que 

aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de 
crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra 

um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não 

tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um 
genitor (o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e 

contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o 

abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a 

animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de 
Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é 

aplicável
156

. 

 

No Brasil, a situação está prevista na lei 12.138 de 2010, que trata de 

“alienação parental”, cuja definição se encontra em seu artigo 2º:  

 

Art. 2o  Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo 

ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

 

A alienação parental, portanto, pode ser praticada tanto pelos genitores, 

quanto pelos avós ou outras pessoas que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância. Podendo ser caracterizada por alguns comportamentos e 

atitudes, definidos em lei, no mesmo artigo, em seu parágrafo único de forma 

exemplificativa
157

: 

                                                
156 GARDNER, Richard A. O DSMV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação 

Parental (SAP)? Tradução para o português por Rita Rafaeli. Disponível em: 

<www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em 07/08/2013. 
157

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo 

juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:   

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente.%20Acesso%20em%2007/08/2013
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A síndrome da alienação parental é bastante frequentes nos situações de 

ruptura conjugal, onde o genitor alienador visa afastar por completo a figura do outro 

genitor do convívio com o filho, fazendo com o filho passe a criar fatos, confirmar 

inverdades, esqueçam os momentos de alegria com o genitor alienado. Geralmente, o 

genitor alienador deseja manter os filhos apenas ao seu lado
158

. Os filhos muitas vezes 

negam este conflito, pois acreditam que a rejeição contra o genitor alienado surgiu por 

conta própria, bem como apresentam consequências nefastas, como baixa estima, 

comportamentos agressivo, baixo rendimento escolar, falta de adaptação a certos 

ambientes sociais, até situações extremadas, como suicídio, nos casos mais grave da 

síndrome
159

. 

Esta síndrome é alimentada pelo genitor guardião que se utiliza de vários 

recursos, para repassar para o filho todos seus sentimentos de frustação, rancor, indignação 

em relação ao genitor não guardião, inviabilizando qualquer tentativa de questionamento 

ou defesa da criança que passa a acreditar que tudo que é dito é verdadeiro, e, 

consequentemente, começa a rejeitar o genitor alienado. Situação ainda mais grave, que se 

caracteriza como ato de alienação parental, é a comunicação falsa de agresão ou abuso 

sexual
160

, onde é comum o genitor fazer a criança acreditar que sofreu abuso e fazer com 

que a mesma repita isto em juízo.  

Nesses casos de comunicação falsa de abuso sexual, Maria Berenice Dias 

diz ser comum a suspensão do direito de visitas. Destaca que tal suspensão não deveria se 

basear apenas nas alegações da genitora, sem que houvesse provas do alegado. Sugere 

algumas atitudes, tais como a oitiva de ambos os genitores, bem como da própria criança, 

algo que já está ocorrendo no Rio Grande do Sul, com a implantação do projeto 

“depoimento sem dano”, segundo o qual,  

                                                                                                                                              
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;  

II - dificultar o exercício da autoridade parental;  

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;  

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, 

inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;  

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar 

a convivência deles com a criança ou adolescente;  
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou 

adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.  
158 RABELO, César Leandro de Almeida;VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Aspectos Materiais e 

Processuais da Alienação Parental. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 75 - Dez-Jan/2013 

– Assunto Especial – Doutrina. CD-Rom. 
159 RABELO, César Leandro de Almeida;VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. Aspectos Materiais e 

Processuais da Alienação Parental. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 75 - Dez-Jan/2013 

– Assunto Especial – Doutrina. CD-Rom, p.16-18 
160MADALENO, Rolf. Curso de direito de Família, 2011, p. 463. 
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A ouvida de crianças vítimas de abuso sexual é feita sem salas especiais, por 
técnicos. As perguntas são transmitidas por escuta, da sala de audiências, 

gravadas em um CD que posteriormente acompanha o processo, dispensando a 

colhida de novo depoimento, que sempre traz prejuízos à vítima161. 

 

Esta experiência pioneira no Rio Grande do Sul foi trazida para Pernambuco em 2010, com 

o objetivo de atender a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, em busca da 

humanização da participação de crianças e adolescentes envolvidos em processos judiciais, 

através do Tribunal de Justiça de Pernambuco que criou a Central de Depoimento 

Acolhedor de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, onde “a 

criança ou adolescente é ouvido por profissional, devidamente especializado em técnica de 

entrevista investigativa, em ambiente adequadamente projetado e fisicamente isolado, 

através de sistema de audio e vídeo, da sala de audiência convencional”
162

.  

Esta experiência pioneira no Rio Grande do Sul foi trazida para Pernambuco 

em 2010, com o objetivo de atender a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, em 

busca da humanização da participação de crianças e adolescentes envolvidos em processos 

judiciais, através do Tribunal de Justiça de Pernambuco que criou a Central de Depoimento 

Acolhedor de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, onde “a 

criança ou adolescente é ouvido por profissional, devidamente especializado em técnica de 

entrevista investigativa, em ambiente adequadamente projetado e fisicamente isolado, 

através de sistema de audio e vídeo, da sala de audiência convencional”
163

.  

Da experiência pernambucana alguns dados estatísticos
164

 são uteis a este 

trabalho, das 109 audiências realizadas, foram feitas 147 escutas. Em tais processos, os 

crimes mais recorrentes foram estupro e atentado violento ao pudor, 70 e 48, 

respectivamente. A maioria das vítimas são do gênero feminino, ou seja, 82% (oitenta e 

dois por cento). Quanto a faixa etária destas vítimas, a maior parte delas, 32 vítimas, tem a 

idade compreendida entre 5 e 6 anos de idade, seguindo de 27 vítimas em idades 

compreendidas entre 11 e 12 anos e o restante nas demais idades. Os dados mais relevantes 

são de que 53% (ciquenta e três por cento) das agressões ocorreram em ambiente familiar, 
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contra 32% (trinta e dois por cento na vizinhaça) e 13% (treze por cento) em outros 

lugares, bem como de que o pai é um dos maiores agressores, conforme consta das 

estatísticas que apontam que 23 pais foram considerados agressores, contra 21 relativos aos 

vizinhos, 20 referente a algum conhecido e o restante espalhados entre padastro, familiar, 

estranho, mãe, professor e babá. 

É um grande contrasenso perceber que quem deve proteger, garantir os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente é quem mais descumpre, ou seja, os pais 

e familiares. Os dados demonstram que no período entre 2010 e 2012 várias escutas foram 

realizadas, contribuindo para a tipificação dos crimes, especialmente para o de estupro, o 

mais incidente nos processos avaliados. A prática destes crimes traz consequências 

irreversíveis para as vítimas, a maioria crianças, que deverão ser afastada do convívio 

paterno, medida que certamente atende ao melhor interesse da criança. No entanto, a 

aplicação de tal sanção somente deve ocorrer mediante o devido processo legal, que na 

experiência da vara da Infância e Juventude de Pernambuco, pode compreender o recurso 

ao depoimento acolhedor, realizado por profissionais preparados para extrair as 

informações necessárias ao deslinde do caso.  

Questiona-se, portanto, até que ponto certos litígios, como aqueles que 

tenham por objeto a alienação parental, a guarda e o direito de convivência, não teriam um 

acompanhamento maior e mais eficaz, mediante a utilizaçao do depoimento acolhedor, o 

que atualmente só acontece perante as varas da infância e juventude? 

Além do “depoimento sem dano”, sugere Maria Berenice Dias que as visitas 

não sejam suspensas e sim “supervisionadas”, e que aconteçam em local apropriado a 

atender o melhor interesse das crianças e adolescentes, como em casa de parentes e 

amigos. Por fim, sugere que nos casos de alta biligerância entre os genitores, aconteçam 

em “ambiente terapéutico”, na presença de profissionais especializados, que podem 

auxiliar posteriormente ao juiz nas questões relacionadas a guarda e visitação
165

. 

Tanto a alienação parental quanto a própria síndrome, prejudicam o direito 

de convivência, pois o filho que passa a se afastar do genitor alienado, que muitas vezes 

faz o mesmo, na esperança de que tudo volte a ser como era antes
166

. Entretanto, até que 

seja caracterizada a alienação ou a síndrome, o afastamento já aconteceu e a convivência já 

foi prejudicada.  

Esta grave situação já pode ser coibida ou afastada pelos diversos 
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mecanimos trazidos pela lei citada, art. 6º, tais como advertência, ampliação do regime de 

convivência em relação ao genitor alienado, estipulação de multa, acompanhamento 

psicológico e/ou biopsicológico, alteração da guarda e estipulação da guarda compartilhada 

ou sua inversão, fixação cautelar de domicílio da criança e suspensão da autoridade 

parental. Tais medidas podem ser aplicadas de ofício pelo juiz, a requerimento do genitor 

ofendido ou pelo Ministério Público, de forma incidental em processo que envolva filhos 

menores de idade, como ação de alimentos, guarda, regulamentação de visitas, divórcio ou 

até mesmo mediante ajuizamento de ação autônoma
167

. 

No processo que se discute a prática da alienação parental ou a síndrome de 

alienação parental, o juiz, caso necessário, determinará a elaboração de laudo pericial 

psicológico ou biopsicológico, nos termos do artigo 5º da referida lei, a ser realizado por 

profissional habilitado ou equipe multidisciplinar, exigido em qualquer uma das hipóteses, 

segundo o § 2º, “aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para 

diagnosticar atos de alienação parental”, que apesar de não vincular a decisão do 

magistrado, como qualquer laudo pericial, é de grande importância neste tipo de processo, 

pois envolvem fatos que pela própria natureza, ingressam em outras áreas do 

conhecimento, como a psicologia, pedagogia, psiquiatria e assistência social, dentre outras. 

César Leandro de Almeida Rabelo e Cláudia Mara de Almeida Rabelo 

Viegas chamam atenção para relação existente entre alienação parental e abandono afetivo, 

pois a consequência direta da alienação é o afastamento do genitor alienado, que deixa de 

cumprir com seu deveres paternos imateriais, causando o abandono afetivo. Esta atitude é 

omissiva, pois o genitor alienado pode coibir esta prática, buscar afastá-la, reaver ou 

restabelecer a convivência, utilizando-se das medidas judiciais cabíveis. Ressalte-se que as 

vítimas de abandono afetivo tem conseguido obter indenização pelos danos causados por 

tal abandono. Então, o genitor pode usar como defesa em processo como este, a alegação 

de que foi vítima de alienação parental, fazendo prova do alegado, funcionando este 

argumento como uma “excludente da responsabilidade para a acusação de abandono 

afetivo”
168

. 

A alienação parental é, portanto, um grande obstáculo ao cumprimento pelo 

genitor alienado dos seus deveres parentais imateriais, pois pode ser privado durante 

longos períodos de conviver com seu filho, até que se obtenha um laudo conclusivo, que 
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pode até nunca chegar, é impedido de fazer o que por lei lhes é obrigado. Por outro lado, os 

filhos envolvidos neste processo são os mais prejudicados, pois perdem dias preciosos de 

contato, convívio com aquele que poderia lhes contribuir para seu melhor 

desenvolvimento, sua maturidade, enfim, sua dignidade. 

O inadimplemento dos deveres parentais já tem dado ensejo, como dito, a 

demandas que tiveram por objeto a responsabilidade civil por abandono afetivo. 

Entretanto, a tutela ressarcitória se mostra residual, cabível quando instalado o dano 

irreversível, quando não for possível se restabelecer os vínculos afetivos desfeitos ou que 

nunca chegaram a existir e quando não for possível perseguir a atuação positiva dos seus 

genitores em prol do melhor interesse da criança ou do adolescente, pois antes que tais 

consequências aconteçam, há outras alternativas em prol da realização dos deveres 

parentais. Isto é o que será abordado no próximo capítulo. 
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6. INSTRUMENTOS PREVENTIVOS E GARANTIDORES DA EFETIVAÇÃO 

DOS DEVERES PARENTAIS IMATERIAIS 

 

 

6.1 A Resolução Consensual dos Conflitos 

 

São importantes instrumentos de efetivação dos deveres parentais, os meios 

consensuais de solução dos litígios, onde merecerão destaque, a mediação e conciliação. 

Levando-se em consideração que nas relações familiares os sentimentos e emoções estão 

sempre presente intensamente, compreensível que seja alvo de grandes conflitos entre seus 

integrantes. O conflito é algo natural, porém nem sempre passível de soluções imediatas, 

necessitam de uma maior compreensão, a fim de se chegar a uma pacificação duradoura, 

por esta razão a mediação familiar além de ser possível é também extremamente 

importante neste mister, como defende Gustavo Henrique Batista Andrade
169

, além da 

conciliação.  

Águida Arruda Barbosa traz valiosa contribuição para compreensão deste 

instrumento: 

Mediação é um instrumento capaz de compreender o movimento que deu origem 

ao conflito, e sua abrangência ultrapassa os limites de eventual acordo, que possa 

vir a ser celebrado entre os litigantes, porque seu tempo é o futuro. Trata-se, 

portanto, de uma abordagem muito mais ampla que a conciliação, que se limita à 

celebração de um acordo que possa por fim a demanda. Portanto, a mediação não 

visa ao acordo, mas sim à comunicação entre os conflitantes, com o 

reconhecimento de seus sofrimentos e, principalmente, com a possibilidade que 
o mediador oferece aos mediandos de se escutarem mutuamente, estabelecendo 

uma dinâmica jamais vislumbrada antes da experiência da mediação, pela falta 

de conhecimento e de oportunidade de vivenciar tal experiência170.  

 

Então, a mediação é um instrumento que proporciona o diálogo, 

viabilizando o entendimento e a descoberta da solução do conflito pelos próprios 

mediandos, com o auxílio de uma terceira pessoa, que não irá decidir, mas irá contribuir 

para que as partes encontrem a solução mais adequada para seu conflito, competindo ao 

mediador ao mesmo tempo se manter neutro e proporcionar o entendimento, a descoberta 

dos pontos controvertidos, a inaltação dos positivos da relação paterno-filial ou qualquer 

outro tipo de relação anterior da qual tenha originado o conflito. 

Giselle Groeninga defende a mediação interdisciplinar com base 
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psicanalista nos seguintes termos:  

 
Um método por meio do qual uma terceira pessoa imparcial, especialmente 

formada, colabora com as pessoas de modo a que ampliem a consciência dos 

determinantes dos conflitos, elaborando as situações de mudança, a fim de que 

estabeleçam ou restabeleçam a comunicação, propiciando um melhor 

gerenciamento dos recursos171. 

 

Portanto, a mediação pode ser interdisciplinar, contar com profissionais que 

tenham uma formação especial, que possa compreender as relações familiares, seus 

conflitos e possa conduzir de forma satisfatória aos mediandos. É neste sentido que Águida 

Arruda Barbosa chama atenção para a necessidade da formação do mediador, que deve ser 

interdisciplinar, englobando a compreensão de todas as circunstâncias que deram origem 

ao conflito, que pode refletir na ruptura da vida de um casal e consequentemente sobre os 

filhos. Para tanto precisa ter conhecimento dos fatores culturais que influenciam a família, 

de qualquer ordem, seja antropológica, social, filosófica, psicológica ou política
172

.   

Existem especialmente dois modelos de mediação, aquele adotado pelos 

EUA, que teve origem em Harvard, cuja preocupação é com a resolução do conflito e 

realização do acordo, e o segundo, que é aquele que teve origem na França, onde se foca a 

transformação do litígio, e o acordo é apenas uma consequência lógica desta 

transformação. No Brasil, a mediação foi introduzida influenciada pelos dois modelos, no 

entanto, ainda, carece de um modelo e conceituação próprios, condizentes com sua 

realidade, levando em consideração sua diversidade cultural
173

. 

A mediação surge como fruto da insatisfação do judiciário, no entanto, não 

se limita a este olhar. A sua riqueza esta na compreensão das relações em geral, 

especialmente as familiares, nos questionamentos que ela pode proporcionar. Por outro 

turno, não se pode utilizá-la como argumento de desafogar o judiciário, pois certamente 

isto desvirtuará sua finalidade, e o acordo será imposto como tábua de salvação. Giselle 

Groeninga adverte: “imperiosa a mudança de mentalidade antes um mau acordo do que 
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uma boa demanda. Na realidade, antes uma boa mediação do que um mau acordo ou uma 

sentença dissociada da verdade das relações” 
174

. 

A mediação familiar já vem sendo bastante utilizada no país e com bons 

resultados, é o que vem acontecendo na 1ª Vara de família de Petrópolis, onde 100% dos 

casos de guarda e visitação que passaram pela mediação obtiveram sucesso, conforme 

informou a juíza responsável, Andréa Pachá, na matéria de capa da 1ª edição da revista do 

IBDFAM (Instituto Brasileiro de direito de Família)
175

. 

Para a juíza Andréa Pachá, há inúmeras situações nas varas de família que 

não são resolvidas por uma simples sentença. É comum que os processos sentenciados se 

transformem em vários outros. Há matérias que precisam ser resolvidas pela mediação.
176

 

Outra experiência que tem crescido e tem trazido importantes resultados é o 

incentivo às práticas de solução consensual em Pernambuco, com a implantação pelo 

Tribunal de Justiça do Estado da Central de Conciliação e das câmaras de conciliação
177

, 

mediação e arbitragem a ela vinculadas, mediante parcerias com as instituições privadas, 

especialmente com as instituições de ensino, no total de 18 câmaras instaladas até o 

momento. 

As Centrais são competentes tanto para celebrar acordos extrajudiciais, 

como judiciais, em tramitação, atuando inclusive nos conflitos relacionados aos direitos de 

família, conforme disposto na instrução normativa de 4/2013. Em levantamento constante 

do próprio site do TJPE, os dados chamam a atenção: entre os anos de 2008 a 2013, das 

54774 audiências realizadas nas centrais de conciliação, situadas em Caruaru, Garanhuns, 
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Olinda, Santa Cruz do Capibaribe, Central Recife, foram celebrados 43718 acordos, 

representando um percentual de 79,82% de acordo realizados
178

.  

Entretanto, o sistema de resolução consensual dos litígios ainda precisa ser 

aprimorado, pois nas oportunidades que participamos em sessões perante a Central Recife, 

na qualidade de advogada de uma das partes, percebemos que não havia em nenhuma 

delas, a figura do mediador. No próprio site do TJPE, na definição do que é mediação e 

conciliação
179

, está dito que as sessões de mediação ocorrerão juntamente com a 

conciliação, o que diminui, neutraliza ou impede a mediação, pois a mediação precisa ser 

realizada com tempo. O ideal é que existam várias sessões, pelo menos uma de mediação 

para cada parte e depois uma terceira com as duas partes envolvidas.  

Isto porque a ideia principal da mediação, como visto, é transformar o 

conflito, permitir a comunicação, a oitiva de cada um dos envolvidos, o que não é possível 

em uma sessão apenas de mediação e conciliação, pois certamente, esta segunda irá irá 

prevalecer, deixando-se de trabalhar de uma forma mais ampla o conflito entre os 

envolvidos. 

Atuamos diretamente junto a uma dessas instituições privadas conveniadas 

ao TJPE, na função de conciliadora junto à Câmara de Conciliação, mediação e arbitragem. 

As sessões são precedidas pelos atendimentos aos interessados, cujo perfil é de pessoas das 

comunidades vizinhas, geralmente de baixa renda, que não podem pagar advogado 

particular. Os conflitos envolvem, especialmente, a guarda, regulamentação de visitas, 

alimentos, divórcio e dissolução de união estável. Então, após o atendimento, caso 

possível, sugerimos a realização de sessão de conciliação, o que sempre é aceito.  
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Destes atendimentos, das sessões correlatas e de seus desdobramentos, 

podemos tirar as seguintes conclusões baseada na nossa experiência prática e pessoal: a) 

em regra, as pessoas atendidas aceitam participar das sessões e convidar a outra parte; b) a 

maioria realiza o acordo e cumpre; c) geralmente, os envolvidos não conseguiram ou não 

tentaram antes resolver amigavelmente, pois não conseguiam dialogar; d) nos conflitos 

paterno-filiais, as mágoas do casamento ou união desfeita sempre confundem os 

envolvidos, que passam a usar os filhos como moeda de troca, não permitindo a visita ou 

convivência com aquele que deu causa ao rompimento da relação; e) a falta esclarecimento 

sobre os direitos e deveres que permeiam a relação paterno-filial; f) algumas genitoras que 

já exercem a guarda de fato de seus filhos, muitas vezes não chegam em busca de pensão, 

mas de uma proximidade que com o genitor não guardião, até questionando, por exemplo, 

se não teria como “a justiça obrigar o pai a vê seu filho”, a “dar atenção”.   

Nesta experiência a frente da Câmara de Conciliação, dentre os vários 

atendimentos e sessões realizadas, destacamos um deles a fim de ilustrar a importância 

dessa iniciativa. Fizemos o atendimento de uma mulher, cuja identidade não será revelada, 

que relatou que se envolveu com um cidadão que mantinha um relacionamento amoroso 

com ela paralelamente a uma relação matrimonial com outra. Com a primeira teve um 

filho, que depois de seu nascimento, o cidadão referido se afastou dela e não quis assumi a 

paternidade, pois tinha dúvidas sobre a sua veracidade. Então, convidado a comparecer a 

uma sessão de conciliação, compareceu e em diálogo estabelecido na ocasião disse que 

tinha dúvidas, que precisava do “DNA”. Mostramos as possibilidades extrajudiciais e 

judiciais para sua realização, foi quando aceitou fazer o exame e custear todas as despesas. 

A genitora sempre demonstrando sua insatisfação com aquela situação de 

desconfiança, mas aceitou fazer o exame, ficando acordado que a leitura do exame seria 

feita em outra sessão de conciliação. 

Com o resultado do exame nas mãos, retornaram à Câmara e realizamos a 

sessão. Por sua conta, a genitora veio acompanhada pelo filho, que já tinha doze anos de 

idade e fez questão de vir, então, permitimos a sua participação, fazendo as advertências 

necessárias. Ressalte-se que o adolescente até aquele momento nunca tinha visto o pai 

pessoalmente, bem como nunca tinha falado com ele antes por qualquer meio de 

comunicação. O que chamou atenção logo no início foi a semelhança dos dois. Logo, 

passamos para leitura do resultado a pedido das partes, o que foi feito. O resultado foi 

positivo, aquele cidadão era de fato o pai da criança. Prontamente, disse que a partir 

daquela data assumiria suas despesas e nada mais iria lhes faltar. Sugerimos que se 

cumprimentassem, e eles se abraçaram e choraram. Em seguida, falamos da importância da 
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convivência entre eles, o que também foi conversado e acordado.  A mãe, ainda relutante, 

dizia que “não precisava de nada disto, eu disse que o filho era dele”. Então, conversamos 

com ela e sugerimos que começassem uma vida nova a partir daquele momento. 

Este fato nos chamou atenção, porque a relação não foi estabelecida 

anteriormente simplesmente por falta de alguém que intermediasse este diálogo, entre um 

pai que tinha suas dúvidas com relação a paternidade e uma mãe que se sentia ofendida 

pela desconfiança apresentada, aborrecida pelo fim do relacionamento e que por estas e 

outras razões resolveu cria-lo sozinha, até que não suportou mais, quando procurou ajuda. 

Então, a possibilidade do diálogo seja de uma forma mais rica e complexa que é aquela 

proporcionada pela mediação, seja mediante uma conciliação, sempre será uma porta 

aberta para uma resolução pacífica dos litígios que envolvem os deveres parentais.  

Entretanto, na contramão do avanço da utilização da mediação no país
180

, 

veio o veto presidencial ao artigo 9º da Lei 12.318/2010, de 26 de agosto de 2010, que 

dispunha sobre a utilização da mediação nos casos de alienação parental, nos termos a 

seguir: 

Art. 9o  As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério 
Público ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da 

mediação para a solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial. § 

1o  O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual suspensão 

do processo e o correspondente regime provisório para regular as questões 

controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial superveniente. § 

2o  O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo competente, o 
Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros de mediadores 

habilitados a examinar questões relacionadas à alienação parental. § 3o  O termo 

que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar deverá ser 

submetido ao exame do Ministério Público e à homologação judicial 

Razões do veto: O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é 

indisponível, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua 
apreciação por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Ademais, o 

dispositivo contraria a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que prevê a 

aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual eventual medida 

para a proteção da criança e do adolescente deve ser exercida exclusivamente 

pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável181.  

As razões do veto não convencem. A indisponibilidade do direito não 

impede a composição amigável, impede que seus titulares o renunciem ou disponham de 

                                                
180 Neste sentido se posiciona Maria Berenice Dias em: “De forma para lá de desarrazoada foram vetados 

dois procedimentos dos mais salutares: a utilização da mediação e a penalização de quem apresenta relato 

falso que possa restringir a convivência do filho com o genitor. Assim a lei que vem com absoluto 

vanguardismo deixa de incorporar prática que tem demonstrado ser a mais adequada para solver conflitos 

familiares”. IN:DIAS, Maria Berenice. Alienação Parental. ˂http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-

artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao-parental.dept˃. Acesso em 12/09/2013. 
181

 BRASIL. Mensagem 513 de 26 de agosto de 2010. Disponível em: 

˂http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm˃. Acesso em 11/09/2013 

http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao-parental.dept
http://www.mariaberenice.com.br/pt/home-artigos-sindrome-da-alienacao-parental-alienacao-parental.dept
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm
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maneira prejudicial ao seu exercício. A Constituição protege o direito à convivência, 

inclusive como direito fundamental da criança e do adolescente, todavia, não impede a 

utilização dos meios extrajudiciais de solução dos conflitos. Por outro lado, a mediação de 

um conflito envolvendo a criança e o adolescente não afronta o princípio de intervenção 

mínima, pois tal princípio tem como finalidade evitar que o Estado intervenha nas relações 

privadas, salvo para proteger. Portanto, se o direito à convivência for desrespeitado em 

qualquer situação, incluindo-se o procedimento extrajudicial de mediação, cabendo ao 

Estado intervir e desconstituir, anular qualquer acordo que venha lesar tal direito ou 

qualquer outro.  

Por outro lado, o veto ao dispositivo em questão, retirou dessa lei a 

possibilidade expressa da mediação. No entanto, não restou qualquer dispositivo na lei 

referida ou qualquer outra no país, vedando expressamente a sua realização. Logo, se a 

conduta não é expressamente vedada, ela é permitida, de acordo com os princípios gerais 

do direito civil.  

Sem dúvidas este veto não representa um impedimento a realização da 

mediação familiar, tanto é verdade que no mesmo ano em que o veto foi apresentado, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, que 

dispõe sobre a política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências, não constando qualquer 

vedação a realização de mediação, ao contrário, determinando que os órgãos do poder 

judiciário “ofereçam mecanismos de soluções de controvérsia, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação”, bem como prevendo a possibilidade 

de parcerias com entidades públicas e privadas na utilização destes meios de solução. É o 

que já vem sendo feito pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, como dito alhures
182

.  

É preciso esclarecer que além da mediação, são também meios de solução 

                                                
182Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

(Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em 

especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e 

orientação ao cidadão. Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente 

implantado, esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses. 
Art. 2º Na implementação da política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e à 

disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: (Redação dada pela Emenda nº 1, de 

31.01.13) 

I - centralização das estruturas judiciárias; 

II - adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores; 

III - acompanhamento estatístico específico. 

Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1º, podendo ser 

firmadas parcerias com entidades públicas e privadas. Disponível em: ˂http://www.cnj.jus.br˃. Acesso 

em13/09/2013. 

http://www.cnj.jus.br/
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consensual dos conflitos, a conciliação e a arbitragem. A conciliação é a que mais se 

aproxima da mediação, pois baseada em decisão tomada pelas próprias partes, enquanto 

que na arbitragem, as partes escolhem uma terceira pessoa que irá decidir, como um juiz, 

aproximando-se neste ponto da atividade judicante. É um instrumento a ser analisado. Não 

descartamos a sua importância na solução dos conflitos, todavia, seria necessário um 

trabalho mais minucioso para avaliar este instituto e sua aplicabilidade nas relações 

familiares, o que não será feito neste trabalho.  

A conciliação é também uma forma de solucionar o conflito. No entanto, 

adverte Gustavo Henrique Batista Andrade que o principal objetivo a ser alcançado pela 

conciliação é a celebração do acordo e pode significar apenas o encerramento da demanda 

judicial, e não necessariamente do conflito, ocasionando o retorno das partes ao judiciário 

com novas demandas. Por outro lado, diz que a mediação não precisa ser precedida por um 

conflito, já a conciliação sim
183

. 

Entretanto, Giselle Groeninga esclarece que a importância da mediação não 

exclui as outras formas de resolução, como a judicial, mediante a força de uma sentença e a 

conciliação. A resolução do conflito pode acontecer na conciliação ou na sentença, que 

após uma mediação serão qualitativamente melhor recepcionadas. Na realidade, entende 

que a mediação não se confunde com um simples método de resolução de conflitos, é um 

caminho para “compreensão de que o conflito é muito mais do que a lide, e que este não se 

resolve e sim se transforma”
184

.  

Conciliar também não se limita a realização do acordo. Também significa 

promover o diálogo, incentivar a conversa, a escuta, o diálogo. Tudo conduzido por um 

conciliador que se mantenha imparcial, colaborando para comunicação, fazendo perguntas, 

respondendo as dúvidas e sugerindo soluções
185

. Portanto, quem figurar como conciliador 

tem a missão de promoção da paz entre partes e do entendimento concreto, não apenas 

formal, que se reduza a realização de um acordo de qualquer maneira, com o intuito 

egoístico e desumano de se “livrar de mais um processo” ou de desafogar o judiciário. É 

uma postura de promoção da dignidade da pessoa humana, de estabelecer um novo olhar 

para as pessoas que estão vivenciando aquela situação conflituosa e que necessitam de 

                                                
183

 Trabalho publicado em OLIVEIRA, Catarina Almeida de; ALBUQUERQUE, Fabíola Santos; 

EHRHARDT JR, Marcos (Orgs.). Famílias no direito contemporâneo: estudos em homenagem a Paulo 

Luiz Netto Lôbo. Salvador: Podivm, 2009, p.15 
184 GROENINGA, Giselle. Princípios e Técnicas – Mediação Interdisciplinar e Conciliação. In: Congresso 

Brasileiro de Direito de Família. Família e Responsabilidade: Teoria e Prática do Direito de Família. Coord. 

Rodrigo da Cunha Pereira, p. 78. 
185 TARTUCE, Fernanda. Observações a respeito da Conciliação. In: Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Família e Responsabilidade: Teoria e Prática do Direito de Família. Coord. Rodrigo da Cunha 

Pereira, p. 83. 
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solução.  

Conciliar não é perguntar antes de uma audiência se as partes tem acordo, 

pois esta atitude pressupõe que o acordo já tem sido realizado. É mais apropriado se 

indagar se as partes já tentaram conversar anteriormente sobre a possibilidade de 

amigavelmente resolver o conflito. Caso a resposta seja negativa, então, cabe ao 

conciliador promover que isto ocorra, mediante a utilização de técnicas adequadas de 

conciliação. Também não significa conciliar, enfatizar para as partes as desvantagens do 

processo judicial, da demora, dos custos, das decisões desfavorável aos seus interesses, 

pois faz nascer nas partes a ideia errônea de que seus direitos não serão preservados em sua 

totalidade, forçando um acordo, que pode resultar posteriormente em insatisfação e no seu 

descumprimento. 

Outra atitude que deve ser rechaçada e repreendida é a do juiz que, em nome 

de uma suposta conciliação, intimide as partes, antecipe o provável julgamento caso não 

celebrem o acordo. O juiz que assim aja é, no mínimo suspeito. É desumano. Não sabe o 

que é, nem o verdadeiro sentido da conciliação
186

.  

Logo, ambos os meios de solução pacífica dos conflitos são válidos e 

eficazes, a mediação como um instrumento que trabalha o conflito em sua completude, 

buscando a sua transformação, mediante técnicas apropriadas, implementadas por 

mediador com formação especial, interdisciplinar e a conciliação que trabalha a solução do 

conflito, por intermédio de um conciliador, que pode ser o próprio juiz, um técnico do 

judiciário ou outro profissional, que tenha a formação em direito, que promova o diálogo, 

faça sugestões, apresente alternativas não ventiladas pelas partes, reflitam, e, finalmente, 

cheguem a um acordo.  

Neste diapasão, verifica-se que tanto a mediação, quanto a conciliação são 

instrumentos eficazes na efetivação dos direitos e deveres parentais imateriais, pois 

permitem que os genitores que passaram por uma ruptura da relação matrimonial ou não, 

que tenham ou não constituído novas uniões, possam conhecer a amplitude de cada um 

destes direitos e deveres em relação aos filhos oriundos do relacionamento desfeito ou que 

nunca chegaram a se estabelecer, possam expor seus sentimentos, suas necessidades, 

carências e anseios, compreender que devem se entender não para desafogar o judiciário, 

evitar um processo demorado ou evitar uma decisão desfavorável, mas para buscar uma 

                                                
186 TARTUCE, Fernanda. Observações a respeito da Conciliação. In: Congresso Brasileiro de Direito de 

Família. Família e Responsabilidade: Teoria e Prática do Direito de Família. Coord. Rodrigo da Cunha 

Pereira, p. 84. 
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solução que atenda ao melhor interesse dos filhos em comum, priorizando sempre a 

convivência familiar, necessária a efetiva garantia destes direitos e deveres fundamentais. 

Ao lado dos meios alternativos de solução pacífica estão os caminhos 

judiciais, que não se excluem mutuamente, como dito, mas que se complementam. Ainda 

que em muitos casos o caminho judicial seja aparentemente a única opção, nada impede 

que em juízo se encaminhe as partes para uma mediação e/ou conciliação. Cada caso 

requer uma solução. No próximo item trataremos de outros instrumentos importantes na 

efetivação dos direitos e deveres parentais. 

 

6.2 A Tutela Jurisdicional: a Tutela Inibitória ou Preventiva e outras Medidas 

Pertinentes 

 

A efetivação dos direitos e deveres decorrentes da relação entre pais e 

filhos, especialmente nos casos de dissolução das uniões matrimoniais ou nos casos em que 

os pais nunca chegaram a conviver sob o mesmo teto, reclamam na prática uma tutela 

processual adequada. Alguns ações, expressamente previstas na legislação civil e 

processual, são de grande utilidade neste mister, como é o caso do estabelecimento da 

guarda compartilhada nas ações de divórcio, dissolução de união estável e ação de guarda. 

No entanto, tais ações não contemplam todas as situações relacionadas aos direitos e 

deveres parentais. 

O enfrentamento da questão, teve como fundamento a necessidade urgente e 

efetiva de eliminação dos entraves à convivência familiar, dever e direito fundamental 

presente na relação entre pais e filhos, sem o qual não há como se garantir a 

implementação dos demais direitos fundamentais das crianças e adolescentes.  

Em síntese, importante relembrar a enumeração que fizemos anteriormente 

acerca de tais entraves: a) a compreensão e estipulação do direito/dever de visitas, ao invés 

do direito/dever de convivência; b) a atitude do genitor guardião que impede o exercício 

dessa convivência por parte do não guardião, com atitudes que se caracterizam ou podem 

se caracterizar a alienação ou a síndrome da alienação parental, cuja distinção remetemos o 

leitor ao capítulo anterior; c) a postura do genitor não guardião, passiva e omissa, em não 

buscar este convívio e tentar eliminar estes entraves ao seu direito/dever de convivência; c) 

a convivência entre pais e filhos inseridos nos novos contextos das famílias recompostas;  

 Na relação entre pais e filhos que não convivem sob o mesmo teto é comum 

a permanência apenas do vínculo patrimonial, ou seja, um dos genitores se limita apenas a 

prestar alimentos, negligenciando os demais deveres paternos, como o acompanhamento da 

educação, dos momentos de lazer, de doença, de convivência em geral. Tais abstenções 
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precisam ser enfrentadas pelo judiciário e merecem uma tutela adequada.  

A concretização destes direitos tão fundamentais ao ser humano, por suas 

características próprias, passa necessariamente pela compreensão e utilização da tutela 

inibitória, que é uma tutela jurisdicional que garante a efetivação destes e de outros direitos 

e que, semelhantemente aos direitos tipicamente obrigacionais, também encontram 

fundamento nos artigos 461, 461 A do CPC e 84 do CDC. 

Na verdade, a efetividade de qualquer direito material ou imaterial depende 

de uma tutela jurisdicional adequada. Vários direitos deixam de se concretizar pela 

utilização de técnicas processuais inadequadas a sua realização, por isto, o processo civil 

moderno abandona a ideia de um processo que é mero instrumento de aplicação da lei
187

, 

para ser um processo que preste adequadamente a tutela do direito material ou imaterial. 

A tradicional classificação trinária das sentenças (sentenças declaratórias, 

constitutivas e condenatórias), típica do modelo clássico-liberal, que era caracterizado pelo 

Estado não intervencionista, não dotado de império, que não atendia a “tutela dos direitos” 

materiais ou imateriais é agora esquecida. Todavia, com base nos artigos 461 e 461 A do 

CPC e 84 do CDC, além destas espécies tradicionais, o processo civil conta com mais duas 

espécies, as sentenças mandamentais e executivas
188

.  

No entanto, Luiz Guilherme Marinoni avança nesta análise do processo e 

sua função, para enxergar que o direito processual civil deve ser um instrumento de 

realização concreta da tutela do direito material. Explicando que diante de cada caso 

concreto será necessária à utilização de uma técnica processual adequada para realização 

do direito material, razão pela qual, defende
189

: 

Para que a relação entre o processo civil e o direito material não fique somente 

no discurso (que não seria meramente retórico), é urgente classificar as tutelas. É 

preciso perceber que, diante do direito processual contemporâneo, a classificação 

das sentenças somente tem razão de ser quando pensada a partir da classificação 

das tutelas. 

 

As sentenças fazem parte das técnicas processuais com o fim de prestar a 

tutela do direito material, porém, em muitos casos, v.g direitos das crianças e adolescentes 

(direito à educação, ao lazer, à cultura, à formação, etc), bem como os direitos da 

personalidade, a sentença ainda não tem o condão de concretizar a tutela do direito 

                                                
187 Neste sentido diz Marinoni: Não foi por outra razão que os arts. 461 e 461 – A do CPC e o art. 84 do CDC 

deram ao juiz o poder de atuar de ofício, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, para estabelecer 

multa, alterar o seu valor, ou ainda modificar a medida executiva já instituída, libertando o juiz das amarras 

do legislador, mas não o deixando, como é óbvio, sem controle algum, uma vez que este passou a ser feito 

pela regra da proporcionalidade. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. P. .92 
188

 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos.  
189 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, p. 114 
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material, algo que somente irá ocorrer quando da utilização das técnicas de execução 

(direta, indireta ou por sub-rogação). Então, o conjunto de técnicas processuais é formado 

pelas sentenças, técnicas antecipatórias e modalidades executivas adequadas ao direito 

material.  

Partindo dessa noção, Marinoni propõe a seguinte classificação das tutelas: 

tutela ressarcitória, tutela reintegratória (de remoção do ilícito), tutela de obtenção e de 

restituição de coisa, tutela específica do adimplemento da obrigação contratual de fazer e 

de entregar coisa, tutela específica do dever legal de fazer e tutela inibitória
190

. 

A tutela inibitória citada não se confunde com a tutela cautelar, pois não é 

apenas um instrumento que tem por finalidade garantir o resultado de outro processo, 

denominado de principal, ao contrário, a sua cognição deve ser exauriente e visa à tutela 

preventiva de um ilícito que já aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer, a fim 

de que cesse, não continue ou não venha a se realizar.  

Todavia, há poucos casos expressos de tutela inibitória em nosso 

ordenamento, como é o caso do interdito proibitório
191

, que tem por fim resguardar a 

propriedade de alguém que está sofrendo ameaça de tê-la turbada ou esbulhada
192

. Esta 

preocupação tipicamente patrimonial reflete bem o modelo liberalista, no qual foi criado o 

nosso Código de Processo Civil, como já dito.  

A tutela inibitória atípica tem por finalidade tutelar vários direitos que dela 

necessitam, de forma específica, que é a forma de preservar a sua integridade, primeiro 

porque alguns direitos não podem ser reparados ou não podem ser satisfatoriamente 

ressarcidos, logo, deve se priorizar a tutela especifica em detrimento a ressarcitória.
193

 

Esta tutela deverá ser pleiteada mediante a propositura de uma ação de 

conhecimento, autônoma, de cognição exauriente (diferentemente da tutela cautelar, 

pautada na cognição sumária, que se baseia num juízo de probabilidade), podendo ser 

denominada de Ação Ordinária inibitória, possibilitando o pedido de tutela inibitória 

antecipada, com fulcro no artigo 461 do CPC, além, dos artigos concernentes ao direito 

                                                
190 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória Individual e Coletiva, 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 406 
191Do Interdito Proibitório. Art. 932.  O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado 

na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório, emque se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Site: 

www.planalto.gov.br, disponível em 20 de fevereiro de 2013. 
192

 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória Individual e Coletiva, p. 32 
193 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória Individual e Coletiva, p. 32 
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material.  

Além deste artigo, a base para uma tutela inibitória genérica é o próprio 

artigo 5º, XXXV
194

 da Constituição Federal, segundo o qual, dispõe que "a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito".  

A tutela inibitória não tem como fundamento reparar o dano, mas prevenir a 

ocorrência do ilícito, e conforme César Fiuza
195

, “Ato jurídico ilícito é toda atuação 

humana, omissiva ou comissiva, contrária ao Direito”. Contrária ao direito, não 

necessariamente acompanhada de um dano. Em outra passagem explica:  

Por elementos do ato ilícito, devemos entender aqueles elementos essenciais, 
sem o que não haverá delito civil, e os elementos não essenciais. O único 

elemento essencial é a antijuridicidade. Os demais, culpabilidade, dano e nexo 

causal entre culpabilidade e dano não são essenciais para a caracterização do 

ilícito, embora sejam requisitos para a caracterização do ilícito gerador de 

responsabilidade, segundo a regra imposta na cláusula geral do art. 186 do 

Código Civil. 

Para Caio Mário da Silva Pereira
196

, “a iliceidade de conduta está no 

procedimento contrário ao dever preexistente”. 

Portanto, como o dano não é elemento essencial na caracterização de um 

ilícito civil, é possível se prevenir a realização de uma conduta ilícita, ou caso já tenha 

iniciado, impedir a sua continuação, independentemente de se identificar o dano ou culpa 

do agente. Neste sentido, Marinoni adverte: “se o objetivo é evitar o ilícito, não 

importando o dano, a culpa ou o dolo, não é possível admitir, no procedimento inibitório, 

alegações e provas que digam respeito a qualquer um desses elementos. Lições que são 

importantes para se identificar as condutas ilícitas compreendidas no direito civil, 

relacionadas por exemplo, aos deveres parentais 

 Tais condutas podem, sem dúvidas, gerar dano (possibilidade que pode ser 

utilizada como argumento para viabilizar a proteção), no entanto, não é imprescindível à 

configuração da ilicitude, como já dito. A tutela inibitória visa evitar que o ilícito seja 

praticado, caso já tenha sido, que se repita ou continue a praticá-lo. Então, o foco da 

inibitória é o problema e não as suas consequências lesivas, permitindo-se ao jurista tratar 

alguns direitos que não tem em sua essência o caráter patrimonial, como são os direitos da 

personalidade, os direitos e deveres decorrentes da paternidade, de uma forma 

                                                
194 Disponível em:˂ http://www.planalto.gov.br˃, acesso em fevereiro de 2013. 
195 FIUZA, César. Por uma nova teoria do ilícito civil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 35, dez 2006. 

Disponível em:  

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1404>. Acesso 

02/03/ 2013. 
196

 PEREIRA, Caio Mário da silva Pereira. Instituições de Direito civil, 19. ed., São Paulo: Sariava, 2001, 

v.1, p.416.  
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diferenciada, não ficando restrita a mera reparação civil pelos danos que possam vir a 

acontecer.  

Conforme exposto, a tutela inibitória encontra guarida no artigo 461
197

 do 

Código de Processo Civil em vigor, cujo conteúdo também se repete no anteprojeto do 

novo Código Civil brasileiro, nos artigos 484, 486, 487, 522
198

.  

O artigo em comento se refere às obrigações de fazer e não fazer. Contudo, 

conforme adverte Marinoni
199

, tal dispositivo não se restringe às obrigações stricto sensu, 

também se aplicam a outros direitos, v.g. os direitos da personalidade e os direitos difusos 

e coletivos. Semelhantemente, por tudo que já foi exposto, entendemos também que se 

aplicam aos direitos e deveres parentais. 

Este dispositivo permite conforme previsto a estipulação da multa periódica, 

de ofício ou a requerimento da parte, objetivando o cumprimento da obrigação 

correspondente. Tal multa, conhecida como “astreinte”, deverá ser aplicada em valor a ser 

arbitrado pelo juiz, que não deve ser irrisório, nem tampouco excessivo, que se apresente 

como estimulo ao cumprimento da obrigação, podendo ser cumulada como outras medidas 

previstas no mesmo artigo.  

Além da multa, o juiz também poderá adotar “outras medidas necessárias” 

visando à efetivação da tutela específica. Tais medidas são expostas no parágrafo 5º de 

forma meramente exemplificativa, ficando sob a responsabilidade do juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte interessada, a adoção das medidas adequadas à efetivação da tutela 

específica. Para tanto, o magistrado deverá analisar o caso concreto e adotar a medida mais 

indicada, com base nos princípios gerais do direito, princípios constitucionais, entre outros, 

                                                
197

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  

§ 1o  A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

§ 2o  A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).  

§ 3o  Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado   receio de ineficácia do provimento 

final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 

liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§ 4o  O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 

razoável para o cumprimento do preceito 
§ 5

o
 Para a efetivação da tutela específica ou aobtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição demulta por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva 
198 MONTENEGRO FILHO, Misael Montenegro. Projeto do Novo Código de Processo Civil. Confronto 

entre o CPC Atual e o Projeto do Novo CPC. São Paulo: Atlas, 2011, p. 85 e 86 
199
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em especial os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

O termo “outras medidas necessárias” é bastante amplo, fornecendo 

importante fundamento ao juiz para adotar medidas as mais variadas possíveis, basta haver 

bom senso para tentar perceber qual a medida mais adequada para cada caso. Estas 

medidas podem ser sugeridas por equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, 

psicólogos e/ou outros profissionais, que se utilizando dos conhecimentos técnicos 

específicos e das práticas recomendáveis em cada ramo, tem condições de com 

propriedade em sua área, indicar as dificuldade e até sugerir soluções.  

As soluções podem ser diversas, acompanhamento terapêutico familiar, 

participação em cursos e palestras dirigidos para este fim, estabelecimento de momentos 

semanais de convivência familiar, em ambiente propício, em horários convenientes para os 

pais e filhos, como na hora do almoço, estabelecer a obrigatoriedade para que um dos 

genitores leve e/ou apanhe seu filho na escola, leve, acompanhe o filho em atividades 

esportivas ou outras atividades complementares, além do encaminhamento para os locais 

onde se realizem a mediação ou conciliação, a determinação obrigatória da guarda 

compartilhada, entre tantas outras medidas.  

A escolha pela medida mais acertada deve seguir alguns parâmetros: a) 

primeiro deve ser buscada com apoio multidisciplinar, pois as questões parentais envolvem 

vários elementos que transcendem ao conhecimento meramente jurídico, como 

sentimentos, frustações, emoções, expectativas, distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos, 

etc; b) segundo, o recurso a multa não deve ser a primeira hipótese, o juiz deve tentar 

resolver de forma pacífica, mediante uma composição amigável, encaminhamento 

voluntário para os profissionais da equipe multidisciplinar ou para mediação. Ressaltando-

se, que isto não deve ser a regra, pois dependendo da situação, se tais medidas já tenham 

sido adotadas anteriormente ou dependendo da situação exposta, a estipulação da multa já 

deve ser utilizada inicialmente; c) pode haver a aplicação de mais de uma medida, como, 

por exemplo, o estabelecimento da convivência obrigatória, acompanhada de terapia 

familiar, entre outras e d) a obrigatoriedade de uma espécie de prestação de contas 

periódicas do cumprimento do que foi determinado, uma fiscalização judicial destas 

medidas, como por exemplo, oficiar a escola a fim de que informe se a criança está sendo 

acompanhada por seus genitores. 

Portanto, caberá ao magistrado, nos autos de uma ação inibitória familiar, 

utilizar-se de toda a ferramenta constante destes artigos citados, verificar a cada caso, a 

solução mais adequada a efetivar o direitos fundamentais das crianças e adolescentes, 

sempre com fulcro na dignidade destas pessoas em desenvolvimento, na paternidade 
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responsável, no princípio da solidariedade e no princípio da proteção integral e do melhor 

interesse da criança e adolescente.  

Ressalte-se que nos termos do parágrafo 1º, a obrigação somente se 

converterá em perdas e danos, se o autor requerer ou impossível a tutela específica. Então, 

pode-se concluir que o Código priorizou a tutela específica em detrimento a tutela 

ressarcitória. Portanto, o alcance desta tutela específica deve também ser priorizado pelos 

aplicadores do direito. Por outro lado, como tais medidas não foram limitadas pelo Código, 

a cada suporte fático deve se buscar a medida mais indicada. É justamente com base neste 

artigo e seus parágrafos que a tutela inibitória deverá ser efetivada, tutelando os mais 

variados direitos, como são os direitos e deveres parentais, os direitos da personalidade, 

etc. 

A tutela inibitória já vem sendo utilizada como tutela dos direitos da 

personalidade (direitos à vida, à liberdade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, 

à identificação pessoal, à integridade física, à integridade psíquica, ao sigilo, aos direitos 

morais do autor), direitos absolutos, diz Paulo Lôbo
200

 que são direitos oponíveis a todas as 

pessoas e podem ser exigidos no caso de violação ou ameaça da violação, surgindo os 

deveres de abstenção e de não fazer, chamada de “obrigação passiva universal”. É o que 

está no o Código Civil, artigo 12, caput, “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 

direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei”
201

.  

Ao se prestar tutela adequada aos direitos e deveres parentais também se 

está defendendo os direitos da personalidade das crianças e adolescentes, pois ao 

acompanhar o desenvolvimento e formação de seus filhos, os genitores também estão 

garantindo e protegendo os seus direitos da personalidade, prevenindo sua violação, 

buscando afastá-la caso aconteçam, enfim, tem condições de também promover a sua 

ampla efetivação.  

O nosso judiciário já tem utilizado a tutela inibitória para direitos da 

personalidade, como por exemplo, o direito a marca, também citando que vários outros 

direitos também merecem igual tutela preventiva, tutela inibitória.
202

A tutela preventiva 

                                                
200

 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Obrigações, p..49. 
201 ˂http://www.planalto.gov.br˃, acesso em fevereiro de 2013. 
202PROCESSO CIVIL - CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPATÓRIA INIBITÓRIA - 

COMERCIAL - DIREITO À MARCA - EXCLUSIVIDADE - PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR 

QUEM NÃO SEJA O SEU PROPRIETÁRIO - 1. "A tutela inibitória é essencialmente preventiva, pois é 

sempre voltada para o futuro, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, sua continuação ou repetição. 

(....) A tutela inibitória, em outras palavras, é absolutamente necessária para a proteção dos direitos da 

personalidade, do direito à higidez do meio ambiente, do direito à saúde, dos direitos do consumidor, do 

direito à marca, do direito ao invento, do direito contra a concorrência desleal, do direito autoral etc. A tutela 
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tem como escopo a proteção imediata do direito de personalidade lesado ou ameaçado de 

continuar a ser lesado, mediante a estipulação de multa a fim de estimular o cumprimento 

da decisão. 

Vale citar ainda, que Sérgio Cruz Arenhart
203

 dedicou um livro para tratar 

da tutela inibitória da vida privada, onde destaca a importância fundamental da tutela 

preventiva do direito à vida privada, destacando o caráter extrapatrimonial deste direito e a 

desnecessidade da demonstração de culpa do agente, adotando como adequada a esta tutela 

a utilização do artigo 461 do CPC, com todas as suas possibilidades já expostas, de coerção 

direta e indireta, utilização da multa, bem como de outras medidas necessárias a tutela do 

direito respectivo.  

Logo, a garantia efetiva dos direitos da personalidade, não se resolve com 

uma simples sentença condenatória, de obrigação de fazer ou não fazer ou de pagar, que no 

máximo, tem o condão de condenar a indenização pelas perdas e danos decorrentes da sua 

violação. Estes direitos reclamam, por sua própria natureza e características, uma tutela 

diferenciada, uma tutela preventiva, como já exposta, pois evitará a concretização do 

ilícito, do ato atentatório a tais direitos, a sua continuação ou sua repetição. A 

responsabilidade civil por abandono afetivo, ou como já sugerido por Paulo Lôbo, em aula, 

“dano moral por abandono afetivo dos deveres parentais” não perde sua importância 

compensatória, porém, quando ainda possível, não garante a satisfação do direito.  

Semelhantemente, a tutela efetiva dos direitos e deveres parentais imateriais, 

depende, quando lesados ou ameaçados de lesão, de uma tutela jurisdicional adequada, que 

não se limita a obtenção de uma tutela condenatória e reparatória, vai além, precisa de uma 

tutela adequada, como é o caso da tutela inibitória, que é como visto uma tutela preventiva, 

                                                                                                                                              
inibitória, para ser construída, requer uma nova conceituação de ilícito civil, bem como uma justa e adequada 

leitura do artigo 5º ,  XXXV, da Constituição da República e dos artigos 461 do código de processo civil e 84 

do código de defesa do consumidor." (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas de Processo Civil, 3ª ed. São 

Paulo, Malheiros, pps. 112-113). 2. Havendo certificado de registro de marca, devidamente expedido pelo 

instituto nacional de propriedade industrial, garante-se ao proprietário o uso exclusivo da marca. Direito 

autoral 5ºxxxv constituição, 461 código de processo civil, 84 código de defesa do consumidored2.1 assim e 

na esteira da jurisprudência dominante no c. STJ, "I. OMISSIS. II - a proteção legal à marca (lei 5772/77, art. 

59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o 

locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome de 

fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar a referida 
expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo 

ramo comercial como tal a utilize." (Resp 62.770, rel. min. Valdemar Zveiter).3. Agravo provido para o fim 

de conceder a antecipação de tutela determinando-se à agravada abstenha-se de utilizar-se da expressão 

capim santo, sob pena de multa diária de r$ 300,00 (trezentos reais). (20020020072228 df , relator: João 

Egmont, data de julgamento: 04/11/2002, 3ª turma cível, data de publicação: DJU 12/02/2003 pág. : 40). 

Grifos nossos. Disponível em: www.jusbrasil.com.br.acesso em fevereiro de 2013.  
203 ARENHART, Sérgio Cruz. A Tutela Inibitória da Vida Privada. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2000. – (Coleção temas atuais de direito processual civil; v.2). 
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que atua prevenindo a ocorrência do ilícito, a sua continuidade ou a sua repetição.  

A inobservância dos deveres parentais imateriais está intimamente 

relacionada aos entraves, antes referidos, relativos ao pleno ou regular desenvolvimento da 

convivência paterno-filial, que tanto pode ser tratada nas ações de conhecimento de guarda 

e regulamentação de visitas, divórcio, dissolução de união estável e até mesmo 

investigação de paternidade, quanto na ação inibitória. A escolha é casuística. Deve levar 

em consideração vários fatores, como o momento de sua ocorrência, as pessoas envolvidas, 

se configura descumprimento de decisão judicial, entre outros. 

Nas situações, v.g., em que o filho reside na companhia de um dos 

genitores, que dificulta ou não permite que ele conviva com outro genitor, cabível, se ainda 

não proposta, a ação de guarda e regulamentação de visitas. Por outro lado, se dita ação já 

tenha sido proposta e decidida provisoriamente ou por sentença, o descumprimento dos 

deveres parentais imateriais contidos na decisão podem dar ensejo a execução ou 

cumprimento de sentença. Podendo o juiz adotar as medidas previstas no artigo 1584, § 4º, 

segundo o qual determina que: “a alteração não autorizada ou descumprimento imotivado 

de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá implicar a redução de 

prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de 

convivência do seu filho”. 

Essas medidas sugeridas no art. 1584, § 4º somente devem ser adotadas em 

situações extremadas, quando outras soluções não possam ser adotadas. Por outro lado, 

considerando seu caráter pedagógico, devem ser aplicadas de forma provisória, até que 

sejam sanadas as atitudes ilícitas.  

Em situações extremadas, se o juiz verificar que nem o pai ou mãe estejam 

cumprindo com seus deveres parentais, pode nomear, provisoriamente, terceira pessoa para 

exercer a guarda da criança ou adolescente, levando-se em consideração alguns fatores 

previstos no artigo 1584, § 5º, como o grau de parentesco, as relações de afinidade e 

afetividade. Medida que poderá ser revista se o quadro de ilicitude for revertido. 

Quem descumpre os deveres parentais, pratica ato ilícito, previsto no artigo 

186 do Código Civil, devendo ser responsabilizado. Tal responsabilização deverá, sempre 

que possível, se dá de forma preventiva e inibitória. No entanto, há casos que as ações 

eventualmente propostas podem não ter tutelado todas as situações de descumprimento. 

São os casos, por exemplo, de alienação parental sofrida pelo não guardião, que acaba se 

acomodando, cedendo e se omitindo, contribuindo para a instalação da alienação ou 

síndrome. Estes casos reclamam uma tutela adequada, como a tutela inibitória que tutelaria 

o afastamento da ilicitude, ou seja, das atitudes de alienação ou síndrome, a sua 
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continuidade ou sua repetição, de acordo com a aplicação tanto das medidas previstas na 

lei 12.138 de 2010, artigo 6º já citado, como também das medidas previstas no artigo 461 

do CPC também já citado. Além destes, o art. 4º da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, 

dispõe que alienação parental poderá ser apreciada tanto em ação autônoma quanto 

incidental.  

Vale ressaltar, que dentre as medidas importantes que objetivam promover a 

convivência paterno-filial, nas ações ora citadas e até mesmo 

extrajudicialmente,destacamos a guarda compartilhada
204

, prevista nos artigo 1.584 do 

Código Civil, inserida em nosso ordenamento por força da Lei 11.698/2008, que tem por 

finalidade o compartilhamento por ambos os genitores das principais decisões em relação à 

vida do filho. Não implica em mudança de residência do infante, no entanto, ambos os 

genitores detém a guarda da criança ou adolescente e podem conviver livremente com eles, 

independentemente de horários pré-determinados.  

Ressalte-se que esta convivência mais intensa afasta todas as dificuldades de 

estreitamento trazidas pela simples visitação com dia e hora marcado, como já advertido 

neste trabalho. Por esta razão, se for o melhor para a criança, dentre de uma razoabilidade e 

sendo viável logisticamente, por exemplo, os genitores residam na mesma cidade, e os 

genitores tenham aptidão e discernimento moral e intelectual para implementá-la, então, 

defendemos que o juiz poderá determiná-la de ofício, independentemente, da vontade dos 

genitores. Isto encontra guarida na própria lei, artigo 1.584, § 2º, que assim dispõe: 

“quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, 

sempre que possível, a guarda compartilhada”.  

Para Fabíola Santos Albuquerque
205

, “indubitavelmente, é o modelo menos 

danoso para os filhos, tendo em vista que a sensação de perda de um dos pais é atenuada 

pela permanência do direito à convivência, diminuindo as disputas passionais, de tal sorte a 

realizar o princípio do melhor interesse” 

Este é o entendimento recente da 3ª turma do STJ, que admitiu a 

possibilidade de se impor a guarda compartilhada, ainda que não haja consenso entre os 

                                                
204 Segundo Maria Manoela Rochade Albuquerque Quintas, “compartilhada é a modalidade de guarda em 
que os pais participam ativamente da vida dos filhos, já que ambos detêm a guarda legal dos mesmo. Todas 

as decisões importantes são tomadas em conjunto, o controle é exercido conjunto. É uma forma de manter 

intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de afeto edificada 

entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar o pleno desenvolvimento da criança”. QUINTAS, 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas. Guarda Compartilhada. Rio de Janeiro: Editora forense, 

2009, p. 28. 
205 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. As Perspectivas e o Exercício da Guarda Compartilhada 

Consensual e Litigiosa. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 31. Ago-Set/2005. Parte Geral. 

Doutrina. CD-Rom. 
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genitores; 

 

Guarda compartilhada pode ser decretada mesmo sem consenso entre pais 

Mesmo que não haja consenso entre os pais, a guarda compartilhada de menor 

pode ser decretada em juízo. A 3ª Turma adotou esse entendimento ao julgar 

recurso contra decisão do TJMG, interposto por pai que pretendia ter a guarda 

exclusiva do filho. No recurso ao STJ, o pai alegou que a decisão do TJMG teria 

contrariado os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, que regulam a guarda 

compartilhada - a qual, para ele, só deveria ser deferida se houvesse 

relacionamento cordato entre os pais. Alegou, ainda, que a alternância entre as 

casas dos pais caracterizaria a guarda alternada, repudiada pela doutrina por 

causar efeitos negativos à criança. A questão da necessidade de consenso entre 

os pais é um tema novo no STJ, destacou a Relatora do processo, Ministra Nancy 
Andrighi. Ela lembrou que a guarda compartilhada entrou na legislação brasileira 

apenas em 2008 (com a Lei nº 11.698, que alterou o Código Civil de 2002) e que 

a necessidade de consenso tem gerado acirradas discussões entre os 

doutrinadores. (Conteúdo extraído do site do Superior Tribunal de Justiça)206.  

 

 

Contudo, nem sempre é recomendável a guarda compartilhada, quando, por 

exemplo, um dos genitores não tem equilíbrio emocional e tumultue a vida do filho e do 

outro genitor, nunca entre em acordo sobre os assuntos afetos ao filho. Nesta hipótese a 

autoridade parental permanece para ambos, pode-se estabelecer a guarda exclusiva em face 

de um deles, e o direito/dever de conviver por parte do genitor não guardião, sem que 

tenha, necessariamente, que tomar decisões importantes sobre o filho, como o lugar onde 

irá estudar, qual esporte irá praticar ou o tipo de alimentação que irá consumir no dia-a-dia. 

O importante é que esteja próximo, que acompanhe, divida as emoções e pensamentos, 

compartilhe as ansiedades e medos, sinta o cheiro do seu filho, a fim de identificar algo de 

errado e isto pode acontecer sem um prévio regime rígido de visitas, independentemente do 

regime de guarda estabelecido.   

Neste sentido é o pensamento de Maria Lúcia Luz Leiria 

 

Após essa pequena incursão no Direito de Família, conclui-se que a guarda 

compartilhada é instituto que deve ser aplicado imediatamente em face da 

legislação já citada, e que a opção por esse tipo de guarda depende da casuística, 

fica ao critério sempre sensível do juiz, dependendo sua adoção sempre do caso 
concreto. Entende-se que nas hipóteses determinadas na lei é cogente sua 

aplicação, salvo se outro entendimento for melhor ao bem estar do menor207. 

 

 

                                                
206  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1251000. Reator(a): Ministra Nacy 

Andrighi. Julgamentoem: 23/08/2011. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 68. Out-

Nov/2011. Seção Especial Clipping Jurídico. CD-Rom. 
207 LEIRIA, Maria Lúcia Luz. Guarda Compartilhada- A Difícil Passagem da Teoria à Prática: A 

Realidade da Lei nº11.698/2008. Revista Síntese de Direito de Família. São Paulo, n. 70 – Fev-Mar/2012 - 

Parte Geral – Doutrina. CD-Rom. 
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Outra alternativa, ainda, a se refletir é quanto à competência para apreciar as ações 

que tenham como objeto o descumprimento dos deveres parentais. Em regra, quando as 

crianças e adolescentes não se enquadram nas situações do artigo 98 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o descumprimento dos deveres parentais é tratado em ações 

como, guarda, regulamentação de visitas, divórcio, dissolução de união estável, tutela 

inibitória, como propomos, etc., perante as varas de família. Inversamente, se enquadradas 

nas hipóteses do artigo 98, a competência é das varas da infância e juventude quando se 

tratar de guarda e outros assuntos afetos ao poder familiar, conforme consta do Código de 

Organização Judiciária de Pernambuco, Lei Complementar 100 de 21 de novembro de 

2007, em seus artigos 81 e artigo 83, parágrafo 1º, que é uma reprodução do artigo 148 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
208

. 

O Código de Organização Judiciária encontra embasamento no próprio Estatuto da 

Criança e Adolescente, que estabelece as regras de competência das varas da infância e 

juventude, destacando que algumas ações, como é o caso de guarda, sua modificação, 

destituição do poder familiar deve tramitar perante estas varas, quando as crianças e 

adolescentes se enquadrarem dentre as situações do artigo 98 do Estatuto da Criança e 

Adolescente, que assim dispõe: 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

                                                
208 “Art. 81. Compete ao Juízo de Vara de Família e Registro Civil: I – quanto à jurisdição de família, 

processar e julgar: a) as ações de nulidade e anulação de casamento, separação judicial e divórcio, bem como 

as relativas a impedimentos matrimoniais e a separação de corpos; b) os pedidos de emancipação e 

suprimento de consentimento dos pais e tutores; c) as ações relativas às uniões estáveis e sua dissolução, bem 

como às relações de parentesco e de entidade familiar; d) as ações relativas à tutela, à curatela dos interditos e 
aos seus incidentes processuais; e) as ações relativas a direitos e deveres de cônjuges ou companheiros e de 

pais, tutores ou curadores para com seus filhos, tutelados ou curatelados, respectivamente; f) as ações de 

investigação de paternidade ou de maternidade, cumuladas ou não com petição de herança ou alimentos, ou 

com a de nulidade de testamento, e bem assim as ordinárias de reconhecimento de filiação paterna ou 

materna; g ) e  l) omissis. 

Art. 83. Compete ao Juízo de Vara de Infância e Juventude: 

I – V – omissis 

cabíveis; 

§ 1º Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do art. 98 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, é também competente o Juízo de Vara de Infância e Juventude para o fim de: 

I – conhecer de pedidos de guarda e tutela; 
II – conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; 

III – suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 

IV – conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do 

poder familiar; 

V – conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 

VI – designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros 

procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente; 

VII – conhecer de ações de alimentos; 

VIII – determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito 
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É um equívoco interpretar esses artigos no sentido de que as crianças e 

adolescentes referidos, ou seja, que estejam em situação irregular ou em situação de risco 

são aquelas que se encontram à margem da autoridade parental, abandonadas, órfãs, 

vivendo informalmente com terceiros. Logo, é preciso se compreender o referido artigo de 

forma ampla, em conformidade com o princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, que ampara a todas as crianças e adolescentes, independentemente da situação 

em que se encontrem, submetidas ou não a autoridade parental, englobando todas as 

situações de risco à sua integridade física, moral e intelectual.  

Então, quando o artigo 98 do ECA se refere às crianças cujos direitos 

previstos neste Código foram violados ou ameaçados de violação, por ação ou omissão ou 

abuso dos pais este princípio também deve prevalecer, de forma a contemplar as crianças e 

adolescentes que estejam albergadas pelo manto da autoridade parental, mas que por 

qualquer ação, omissão ou abuso de qualquer dos genitores, guardião ou não, estejam 

descumprindo seus deveres parentais imateriais, ao desrespeitar seus direitos fundamentais, 

amplamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Nesta linha de entendimento, encontramos julgado recente da 2ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, cuja ementa e relatório seguem transcritos:  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
– VARA D FAMÍLIA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – 

EXISTÊNCIA DE RISCO INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA – 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PREVALECE 
INTERESSE DO INFANTE. DECISÃO. Conflito de Competência. Proc. 

Nº 0079830-5. Julgamento em 31/10/2010. Des. Adalberto de Oliveira 

Melo. Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco: Por 
unanimidade de votos foi reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara 

da Infância e Juventude da Capital, nos termos do voto do Relator.  

Voto: Em observância ao princípio constitucional da prioridade absoluta 

(art. 227, caput, da CF/88), incorporado à doutrina da proteção integral, 
consagrada pelo ECA (Lei nº 8.069/90), as regras insertas em tal 

diploma, dentre as quais as competenciais, demandam interpretação 

condizente à incondicional proteção dos interesses do menor. Embora 
faltem nos autos provas irrepreensíveis das condutas maléficas por parte 

da genitora, há de se observar a incipiência do processo, tendo sido, tão-

somente, ouvidas as partes e o porteiro do prédio do genitor. Contudo, 

anoto, por oportuno, que se encontram nos autos prova da existência de 
risco à integridade física e psíquica dos filhos devido à prática de maus-

tratos por parte da genitora, retratadas pelo Técnico Marco Sila de Souza, 

da Diretoria Executiva de polícia da Criança e do Adolescente (fls. 38), 
após ouvida das crianças, as quais, diga-se, afirmaram que além de a Sra. 

Regina Thompson de Melo, às vezes, deixar de leva-las à escola, as 

agride com palavras indecorosas e já deixou de alimentá-las 
oportunamente. Em face do exposto, com base no disposto no art. 98, inc. 

II, c/c art. 148, parágrafo único, ambos do Estatuto da Criança e do 



91 

 

 

Adolescente, declaro a competência da 01ª Vara Infância e da Juventude 

da Capital para processar e julgar a presente medida cautelar. É como 

voto. Adalberto de Oliveira Melo. Desembargador Relator
209

 

 

Então, o julgado acima traz a hipótese em que o filho está sob o poder 

familiar de ambos os genitores, sob a guarda de fato de um deles, que está descumprindo 

com seus deveres parentais, negligenciando quanto a sua educação, alimentação e agindo 

comissivamente, mediante agressões verbais, atitudes que, de acordo com o julgado, 

deixaram as crianças em situação de risco à integridade física e psíquica. Desta forma, as 

situações de risco não existem apenas com relação às crianças e adolescentes órfãs ou 

abandonadas pelos pais pelas ruas, na casa de terceiros ou em abrigos, pode existir também 

no lar de crianças que convivem com um ou ambos os genitores sob o mesmo teto.  

Os casos de extremo desrespeito aos deveres parentais estão relacionados à 

alienação parental, conforme abordado alhures, responsável por impedir ou afastar 

completamente o convívio do alienado com seus filhos, gerando consequências 

irreversíveis. No entanto, conforme previsto na própria lei de alienação parental, é 

imprescindível a intervenção multidisciplinar, que tomando como exemplo a estrutura da 

organização judiciária de Pernambuco
210

, torna-se mais fácil perante as varas da infância, 

onde cada vara da infância possui mais de um núcleo de apoio multidisciplinar, composto 

por psicólogos e assistentes sociais
211

, auxiliando os juízes no estudo e acompanhamento 

das crianças, adolescentes e familiares envolvidos nos processos que tramitam nestas 

varas.  

Ao passo que as varas de família não possuem profissionais vinculados 

diretamente a cada vara, contam apenas com uma equipe para atender a todas as varas de 

família, no total de 12 (doze) varas, cujos profissionais compõe o CAP (Centro de Apoio 

Psicossocial)
212

, que além de atender a todas as varas de família, também atuam, com 

menor frequência, perante as varas de acidente do trabalho, Juizado Informal de Família e 

Câmaras Cíveis. Além disto, o CAP não está situado no mesmo prédio destinado as varas 

de família, dificultando a atuação destes profissionais. Portanto, os juízes que atuam 

perante as varas de infância e juventude podem contar com uma atuação mais próxima da 

                                                
209

 BRASIL. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Conflito de Competência n.. 0079830-5. Segunda Câmara 

Cível. Relator: Des. Adalberto de Oliveira Melo. Julgamento em 31/10/2010. Disponível em: 

˂www.tjpe.jus.br˃. Acesso em 08/08/2013. 
210 Disponível em: ˂www.tjpe.jus.br˃. Acesso em 08/08/2013. 
211 A 1ª vara da infância e juventude,por exemplo, conta com dois núcleos de assessoramento, o NOFE – 

Núcleo de Orientação e Fiscalização de Entidades, composto por  três psicólogos e um assistente social; o 

NAP – Núcleo Integrado de Assessoramento Psicossocial, composto por quatro psicólogos e seis assistentes 

sociais; a outras varas também funcionam com núcleos próprios.  
212 O CAP conta com 15 psicólogos e 10 assistentes sociais para atender as 12 varas de família da capital . 

http://www.tjpe.jus.br/
http://www.tjpe.jus.br/
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equipe multidisciplinar. Por fim, as varas da infância e juventude já vem realizando, como 

já destacado anteriormente, o depoimento acolhedor,  uma experiência que tem dado certo 

e que poderia ser útil ao deslinde de demandas que tutelam os direitos e deveres parentais.  
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CONCLUSÃO 
 

Observou-se que a relação entre pais e filhos mudou, consideravelmente, no 

cenário internacional e nacional, especialmente, a partir das declarações e convenções 

internacionais, além da Constituição de 1988, que reconhecem e garantem um elenco de 

vários direitos das crianças e adolescentes, e, consequentemente, dos deveres parentais 

correlatos, que juntos compõem o importante instituto da autoridade parental, 

nomenclatura que adotamos nesta pesquisa, em detrimento à terminologia usada no direito 

brasileiro, qual seja, poder familiar.  

Demonstramos que as mudanças na relação paterno-filial não foram apenas 

terminológicas, de pátrio poder a autoridade parental, mas especialmente substancial, pois 

o filho deixou de ser mero objeto nas mãos paternas que podia, conforme o direito romano 

de usar e dispor como bem quisesse, assim como qualquer objeto de propriedade, onde não 

importava seus interesses, aliás, nem se imaginava que pudessem ter interesses. O que 

prevaleciam eram os interesses do pai, que exercia a chefia da mulher e dos filhos.  

A mudança de conteúdo também trouxe a necessidade da alteração 

terminológica. Apesar disto ter sido feito a partir do Código Civil de 2002, a terminologia 

escolhida ainda não é a mais adequada, qual seja, poder familiar, onde sugerimos a 

utilização da terminologia, autoridade parental, onde autoridade indica apenas uma 

superioridade hierárquica, e parental significa pai ou mãe, e não qualquer membro familiar, 

como quer indicar a terminologia familiar. 

 Os deveres parentais imateriais encontram embasamento normativo 

extenso, que pode ser utilizado na sua defesa e garantia. De modo que o inadimplemento 

injustificado de tais deveres se constitui em ato ilícito, que pode gerar danos e o dever de 

indenizar, como já foi decidido pelo STJ, que confirmou decisão de tribunal, condenando 

pai a indenizar a filha por abandono afetivo. Entretanto, a proposta desta pesquisa foi pela 

responsabilidade reparativa ou preventiva, restando para último plano à indenização por 

abandono afetivo, apenas quando não for mais possível à realização da tutela específica.  

Como abordado, o direito/dever de convivência é de suma importância para 

realização de todos os outros deveres, pois só se pode criar, educar, assistir se houver 

proximidade, convívio. Os genitores precisam conhecer seus filhos, a fim de se identificar 

alguma irregularidade, o uso de substâncias ilícitas, a falta da higiene e cuidados pessoais, 

etc.  
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A formação dos filhos deve ser compreendida em sentido amplo, a englobar 

a formação intelectual, espiritual, cultural, ética, assim como era a formação do homem 

grego na Paidéa. Além de educação escolar, tarefa a ser desempenhada tanto pelo Estado, 

quanto pelos pais. Inclusive, foi visto que alguns pais foram condenados pela justiça por ter 

optado por sua conta e risco a educar seus filhos em casa, retirando-os da escola. Isto 

porque a educação doméstica pode até ser suficiente no sentido de conhecimento 

curricular. No entanto, os filhos que convivem apenas com os pais e não tem contato com 

outras crianças de sua idade, encontrando-se privadas do convívio social. Os pais podem 

ser compelidos a matricular seus filho e a acompanhar seu desenvolvimento escolar. 

Além disto, verificamos que o direito a convivência não é absoluto, pois em 

situações de risco para a criança, em cotejo com os princípios do direito da proteção 

integral e melhor interesse da criança, a convivência poderá ser limitada ou suspensa.  

Os entraves à plena realização deste importante direito/dever precisam ser 

eliminados ou afastados, iniciando-se pelo combate da postura do guardião que impede o 

convívio por parte do não guardião, chegando muitas vezes à prática de alienação parental, 

ou a postura do não guardião que se omite diante deste quadro, não procurando afastar esta 

situação de ilicitude. Além dessas, foi contemplada a situação das famílias recompostas, 

onde novos parentes são inseridos no contexto da convivência familiar, que podem 

estimular, mas também podem contribuir para impedir o convívio com aquele genitor não 

guardião.  

Outro importante empecilho a convivência tem sido a concepção do direito 

de visitas, visto, como mero direito do genitor não guardião de estar com seus filhos em 

dia, horário e datas pré-agendadas, dificultando a plena realização da convivência familiar. 

Por esta razão, tal direito/dever deveria sofrer uma modificação tanto terminológica quanto 

substancial, passando a se utilizar a terminologia convivência familiar ao invés de 

direito/dever de visitas.  

Ultrapassar estas barreiras que impedem a realização plena do direito/dever 

de convivência familiar e, consequentemente, da realização dos demais deveres parentais 

imateriais não é tarefa fácil, não se restringindo apenas a uma solução. Existem vários 

caminhos a ser percorrido, a análise será sempre casuística. Foi, então, que apresentamos 

inicialmente a utilização das alternativas extrajudiciais como a mediação familiar e a 

conciliação. A primeira como importante instrumento que se destina a trabalhar, de 

maneira interdisciplinar, o conflito, viabilizando o diálogo, a compreensão do conflito, 

podendo resultar em acordo. Instituto que já vem sendo utilizado no país e estimulado pelo 
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CNJ, pratica que não foi afastada pelo veto realizado na lei de alienação parental, nos 

dispositivos que previam sua realização nos casos de alienação parental. O veto apenas 

suprimiu em referido diploma a indicação expressa deste meio de resolução, no entanto, 

não teve o condão de impedir sua prática.  

Já a conciliação também é o instrumento importante na resolução pacífica 

dos conflitos familiares envolvendo dos deveres parentais imateriais, se bem conduzido, se 

não imposto como forma de afastar demanda judicial ou visando simplesmente desafogar o 

judiciário. Tanto a mediação quanto à conciliação já vem sendo estimulados pelo judiciário 

brasileiro, a exemplo do Tribunal de Justiça de Pernambuco que adotou criou a central de 

conciliação, bem como as câmaras de conciliação espalhadas por todos estados, mediante 

parcerias com as instituições privadas, como as instituições de ensino particular. 

Com a experiência prática que realizamos como conciliadora em litígios 

trazidos pelos membros das comunidades carentes à câmara de conciliação, tivemos a 

oportunidade de vivenciar a realização de vários acordos envolvendo tais deveres, 

realidade retratada pelos dados estatísticos apresentados no site do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco.  

Além dos mecanismos extrajudiciais, estão as solução judiciais, que além de 

contemplar as ações já tradicionalmente utilizadas como as ações de guarda e 

regulamentação de visitas, divórcio e dissolução de união estável, sugerimos a utilização 

da tutela inibitória, que tem por finalidade à tutela preventiva de um ilícito que já 

aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer, a fim de que cesse, não continue ou 

não venha a se realizar, baseada no artigo 461 do CPC que concede ao juiz a possibilidade 

de adotar “medidas necessárias” ao cumprimento da tutela específica, que enumera as 

hipóteses apenas de maneira exemplificativa, deixando para o juiz o fundamento para 

adotar qualquer medida necessária, obviamente dentro do direito, em prol da efetivação da 

tutela pretendida. 

Dentre estas medidas sugerimos algumas: a) primeiro deve ser buscada com 

apoio multidisciplinar, pois as questões parentais envolvem vários elementos que 

transcendem ao conhecimento meramente jurídico, como sentimentos, frustações, 

emoções, expectativas, distúrbios psicológicos e/ou psiquiátricos, etc; b) segundo, o 

recurso a multa não deve ser a primeira hipótese, o juiz deve tentar resolver de forma 

pacífica, mediante uma composição amigável, encaminhamento voluntário para os 

profissionais da equipe multidisciplinar ou para mediação. Ressaltando-se, que isto não 

deve ser a regra, pois dependendo da situação, se tais medidas já tenham sido adotadas 
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anteriormente ou dependendo da situação exposta, a estipulação da multa já deve ser 

utilizada inicialmente; c) pode haver a aplicação de mais de uma medida, como, por 

exemplo, o estabelecimento da convivência obrigatória, acompanhada de terapia familiar, 

entre outras e d) a obrigatoriedade de uma espécie de prestação de contas periódicas do 

cumprimento do que foi determinado, uma fiscalização judicial dessas medidas, como por 

exemplo, oficiar a escola a fim de que informe se a criança está sendo acompanhada por 

seus genitores.  

Além dessas, sugerimos outras medidas: e) nos casos em que for necessário 

e indicado, imponha-se a guarda compartilhada, já que há subsídios legais para isto, como 

forma de contribuir para o intenso convívio familiar, f) bem como indicamos que em casos 

de conflitos que deixem os filhos em situação de risco, como são as situações de alienação 

parental, os processos sejam encaminhados para as varas da infância e juventude, que 

possuem aqui em Pernambuco vários núcleos de apoio multidisciplinar trabalhando 

diretamente com cada vara da infância, além da importante experiência do depoimento sem 

dano. Isto só será possível se compreendermos que a noção que se tem de risco conforme 

estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, que atrai a competência das varas da 

infância e juventude, não pode se limitar às crianças e adolescentes abandonados por 

ambos os genitores e familiares. 
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