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Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- A compreensão da expressão “pátrio poder” permeia a 

sua evolução ao longo dos anos, o que implicou a 

alteração de sua nomenclatura. 

- No Brasil, o Código Civil de 1916 atribuía ao marido a 

patria potestas. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Predominada, assim, no regime por ele instituído, o 

conceito de chefia da família. 

- Somente na falta ou impedimento do chefe da sociedade 

conjugal o pátrio poder passava a ser exercido pela 

mulher (exercício sucessivo). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Com o advento do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 

4.121/62) alterou-se o cenário. 

- Em seu artigo 380, determinou-se que, durante o 

casamento, compete o pátrio poder aos pais, “exercendo-

o o marido com a colaboração da mulher”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Em seu parágrafo único, o art. 380 do Estatuto da Mulher 

Casada trazia, ainda, que divergindo os progenitores 

quanto ao exercício do pátrio poder, “prevalecerá a 

decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao 

juiz para a solução da divergência”.  

- A condição da mulher era ainda de mera colaboradora. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- A igualdade quanto à titularidade do exercício do pátrio 

poder pelos cônjuges, agora PODER FAMILIAR, 

concretiza-se com a Constituição Federal de 1988, na 

previsão do seu artigo 226, §5º. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

CF, Art. 226, §5º 

“Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Nessa mesma toada, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu artigo 21. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

ECA, Art. 21. O  poder familiar será exercido, em igualdade 

de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser 

a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, 

em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 

competente para a solução da divergência.        

 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

* A expressão anterior era “pátrio poder”, que foi 

substituída por “poder familiar” por meio da Lei nº 12.010, 

de 2009.  

       

 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- O Código Civil de 2002, atribui o poder familiar a ambos 

os pais, em igualdade de condições, nos moldes do seu 

art. 1.631. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

CC, Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, 

compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento 

de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do 

poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao 

juiz para solução do desacordo. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- De fato, a denominação “poder familiar” é mais 

apropriada que “pátrio poder”, mas ainda não é a mais 

adequada, uma vez que se reporta ao “poder”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Algumas legislações estrangeiras, como a francesa e a 

estado-unidense, optaram por “autoridade parental”, tendo 

em vista que o conceito de autoridade traduz melhor o 

exercício de função legítima fundada no interesse do outro 

indivíduo, e não em coação física ou psíquica, inerente ao 

poder. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Segundo Carlos Roberto Gonçalves, poder familiar “é o 

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no 

tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Segundo Sílvio Rodrigues, poder familiar “é o conjunto de 

direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e 

aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a 

proteção destes”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- No âmbito do Direito Internacional Privado, que rege as 

relações privadas que possuem conexão internacional, a 

nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

prevê ser aplicável a lei pessoal para tratar questões 

afetas ao direito de família. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

LINDB, Art. 7o  A lei do país em que domiciliada a pessoa 

determina as regras sobre o começo e o fim da 

personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de 

família. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Importante observar a normativa trazida pelo Código de 

Direito Internacional Privado (Código de Bustamante), 

ratificada pelo decreto nº 18.871/1929. 

- É fácil notar que a LINDB seguiu os passos desse diploma 

internacional. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Segundo o Código de Bustamante (art. 69), a existência e 

o alcance geral do poder familiar, as causas de sua 

extinção e recuperação, bem como a sua limitação, estão 

submetidos à lei pessoal do filho. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

Código de Bustamante, Art. 69.  

Estão submetidos à lei pessoal do filho a existência e o 

alcance geral do pátrio poder a respeito da pessoa e bens, 

assim como as causas da sua extinção e recuperação, e a 

limitação, por motivo de novas núpcias, do direito e castigar. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Segundo o Código (art. 70), também se submetem à lei 

pessoal do filho assuntos que permeiam o direito de 

usufruto e também quanto às demais classes de pecúlio, 

seja qual for a localização e a natureza dos bens. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

Código de Bustamante, Art. 70.  

A existência do direito de usufruto e as demais regras 

aplicáveis às diferentes classes de pecúlio submetem-se 

também à lei pessoal do filho, seja qual for a natureza dos 

bens e o lugar em que se encontrem. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

1. Pátrio Poder 

- Importante destacar, que as disposições que determinem 

a natureza e os limites do poder familiar são tidas como 

normas de ordem pública internacional (art. 72 do Código 

de Bustamante). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Para Pontes de Miranda, a adoção “é o ato solene pelo 

qual se cria entre o adotante e o adotado relação fictícia 

de paternidade e filiação”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Caio Mário da Silva Pereira entende a adoção como “ato 

jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, 

independentemente de existir entre elas qualquer relação 

de parentesco consanguíneo ou afim”. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Maria Helena Diniz, conceitua a adoção como “ato jurídico 

solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém 

estabelece, independentemente de qualquer relação de 

parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de 

filiação, trazendo para a sua família, na condição de filho, 

pessoa que, geralmente, lhe é estranha”. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Sob a perspectiva do Direito Civil Internacional, o Código 

de Bustamante trata do tema em seus artigos 73 a 77. 

- Segundo ele, a capacidade para adotar e ser adotado, 

bem como as condições e limitações para adotar estão 

sujeitas à lei pessoal de cada um dos interessados (art. 

73). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- No que tange à sucessão do adotante, os seus efeitos 

serão regidos pela lei pessoal do próprio adotante (art. 

74, primeira parte, Código de Bustamante). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Num outro giro, rege-se pela lei pessoal do adotado tudo 

quanto se refira ao nome, direitos e deveres que conserve 

em relação à sua família natural, bem como à sua sucessão 

com respeito ao adotante (art. 74, segunda parte, Código de 

Bustamante). 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Importante notar que cada um dos interessados poderá 

impugnar a adoção, de acordo com as prescrições de sua lei 

pessoal (art. 75 do Código de Bustamante). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- Nesse contexto, têm-se que são matérias de ordem 

pública internacional as disposições que vem a regular o 

direito a alimentos e as que estabelecerem para a adoção 

formas solenes (art. 76 do Código de Bustamante). 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

2. Adoção 

- As disposições contidas no Código de Bustamante acerca 

da adoção não serão aplicáveis àqueles países cujas 

legislações não reconheçam o instituto sob estudo (art. 

77 do Código de Bustamante).  



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Segundo Orlando Gomes, alimentos são prestações para 

satisfação das necessidade vitais de quem não pode 

provê-las por si. 

- Possuem por finalidade fornecer a um parente, cônjuge 

ou companheiro o necessário à sua subsistência. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Na mesma toada apresentada, quanto aos alimentos será 

aplicável a lei pessoal do alimentado. 

- Nesse sentido o artigo 67 do Código de Bustamante. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

Código de Bustamante, art. 67 

Sujeitar-se-ão à lei pessoal do alimentado o conceito legal 

dos alimentos, a ordem da sua prestação, a maneira de os 

subministrar e a extensão desse direito.  



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Destaque-se que são de ordem pública internacional as 

disposições que estabelecem o dever de prestar 

alimentos, seu montante, redução e aumento, a 

oportunidade em que são devidos e a forma do seu 

pagamento, bem como as que proíbem renunciar e ceder 

esse direito (art. 68 do Código de Bustamante). 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Importante, por fim, lançar luz sobre a Convenção de 

Haia sobre Alimentos (2017), ratificada por meio do 

Decreto nº 9.176, de 19 de outubro de 2017. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- A Convenção da Haia sobre Alimentos facilita pedidos de 

pensão alimentícia entre o Brasil e dezenas de outros 

países.  A Convenção viabiliza medidas para acelerar e 

tornar mais efetivos os pedidos de prestação 

internacional de alimentos, ou seja, pedidos de pensões 

alimentícias do Brasil para o exterior e vice-versa. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Nos termos do seu artigo 1º, a Convenção tem por objeto 

assegurar uma efetiva cobrança internacional de 

alimentos em benefício dos filhos e de outros membros 

da família. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

- Para tanto, a Convenção: 

• estabelece um sistema completo de cooperação entre as 

autoridades dos Estados Contratantes; 

• Permite a apresentação de pedidos para a obtenção de 

decisões em matéria de alimentos; 

 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

3. Alimentos 

• garante o reconhecimento e a execução de decisões em 

matéria de alimentos; e 

• exige medidas eficazes para a execução rápida de 

decisões em matéria de alimentos. 

 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Segundo Carlos Roberto Gonçalves, TUTELA é o encargo 

conferido por lei a uma pessoa capaz, para cuidar da 

pessoa do menor e administrar seus bens. 

- Destina-se a suprir a falta do poder familiar e tem nítido 

caráter assistencial. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Na legislação brasileira, a tutela é prevista no artigo 

1.728 do CC. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

CC, Art. 1.728 

Os filhos menores são postos em tutela: 

I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados 
ausentes; 

II - em caso de os pais decaírem do poder familiar. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Segundo Clóvis Beviláqua, a CURATELA é “o encargo 

público conferido por lei a alguém, para dirigir a pessoa e 

administrar os bens dos maiores que por si não possam 

fazê-lo”. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Sob a perspectiva do Direito Civil Internacional, o Código 

de Bustamante trata de ambos os temas nos seus artigos 84 

e seguintes. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Os dispositivos do Código de Bustamante reafirmam a 

previsão também trazida no art. 7º da LINDB no sentido 

da aplicação da lei pessoal. 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

Código de Bustamante, art. 84 

Aplicar-se-á a lei pessoal do menor ou incapaz no que se 

refere ao objeto da tutela ou curatela, sua organização e 

suas espécies. 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Quanto às incapacidades e escusas para a tutela e 

curatela, deve ser aplicada, simultaneamente, as leis 

pessoais do tutor ou curador e as do menor ou incapaz 

(art. 86 do Código de Bustamante) 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- A fiança da tutela ou curatela e as regras para o seu 

exercício ficam submetidas à lei pessoal do menor ou 

incapaz (art. 87 do Código de Bustamante). 

 



 
 

Relações Jurídicas entre Pais e Filhos 
 
 

4. Tutela e Curatela 

- Do mesmo modo, também são regidas pela lei pessoal do 

menor ou do incapaz as obrigações relativas às contas, 

ressalvadas as responsabilidade de ordem penal, que são 

territoriais (art. 88 do Código de Bustamante). 

 


