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A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR VOLTADA AO MELHOR 
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VISANDO A DIGNIDADE 

HUMANA 
 
 

THAIS MAYUMI BENETON 
 
 

RESUMO 
Na Constituição de 1967, o poder familiar pertencia somente ao pai, ou seja, 
existia o Pátrio Poder e o genitor ditava como seria a relação familiar. Com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder Familiar passou a ser 
de ambos os genitores, os quais têm direitos e deveres iguais em administrar 
os cuidados dos filhos. A Destituição do Poder Familiar retira os direitos e 
deveres de um ou de ambos os genitores, o que ocorre caso estes não 
cumpram com suas respectivas obrigações perante as crianças e os 
adolescentes. O Estado, a sociedade e os pais têm a responsabilidade de 
resguardar os direitos dos menores tutelados. 
 
Palavras-chave: Destituição do Poder Familiar, Pátrio Poder; Poder Familiar.  
 
 
ABSTRACT 
 
In the constitution of 1967, the familiar power belonged only to the father, in 
other words, there was the father and the parent dictated what the family 
relationship would be like. With the promulgation of the Federal Constitution of 
1988, the Family Power became of both parents, who have equals rights and 
duties in administering the care of the children. The Dismissal of Family Power 
removes the rights and duties of one or both parents, which occurs if they do 
not fulfill their respective obligations towards children and adolescents. The 
State, society and parents have a responsibility to safeguard the rights of 
children under guardianship 
 
Key- Words: Dismissal of Family Power; Father Power; Family Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família evoluiu com o tempo e com as transformações da sociedade. 

Durante muito tempo, o pai possuía o poder absoluto, período do pátrio poder. 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, com o princípio 

constitucional da igualdade, deixou de existir o pátrio poder e nasceu o PODER 

FAMILIAR, no qual os genitores possuem poderes iguais em relação aos filhos. 

A partir da Constituição de 1988, a família passou a ser valorizada de maneira 

instrumental, tutelada como um núcleo intermediário de desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes 

(TEPEDINO, 2004, p.2). 

A milenar proteção da família como instituição, unidade de produção e 

reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos e econômicos, teve um novo 

olhar e deu lugar à tutela essencialmente funcionalizada à dignidade de seus 

membros, alterando a essência da família, em particular no que concerne ao 

desenvolvimento da personalidade dos filhos (GONÇALVES, 2012, p. 27). 

A norma nasce diante dos valores sociais, e depois da existência do 

fato e procura congelar a realidade, tem um viés conservador. Mas a realidade 

se modifica, evoluindo a sociedade, o que necessariamente acaba se refletindo 

na lei. Por isso a família juridicamente regulada nunca consegue corresponder 

à família natural, que preexiste ao Estado e está acima do direito. A família é 

uma construção cultural. Dispõe de estruturação psíquica, na qual todos 

ocupam um lugar, possuem uma função - lugar do pai, lugar da mãe, lugar dos 

filhos. 

Todos os membros de uma família estão interligados e estabelecem, 

dessa união, a construção de uma família, nenhuma lei diz o padrão de família 

que todos devem seguir, mas estabelece limites para aqueles que detém o 

poder familiar para que não extravasem os seus direitos de administrar o 

ambiente familiar e diminuam o direito dos filhos. Com esse objetivo, o 

legislador tentou balancear os direitos, para que os pais não percam seus 

direitos de administrar e nem os filhos percam o direito de se desenvolver em 

um ambiente saudável.  

A presente pesquisa pretende examinar a destituição do poder familiar, 

em quais situações ocorre tal destituição, visando sempre a proteção da 
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dignidade dos filhos. E enfrentará a seguinte problematização: O Estado pode 

intervir nas relações familiares destituindo o poder familiar dos genitores em 

relação aos filhos, com o objetivo de proteger a criança e o adolescente e a 

dignidade destes? Para responder a tal questionamento será feito um exame 

na doutrina, nas normas e na jurisprudência sobre a destituição do poder 

familiar, o poder familiar, e a dignidade humana da criança e do adolescente.  

Para isso, será utilizado o método dedutivo. 

O art. 1.6341 do Código Civil de 2002, estabelece as obrigações dos 

genitores, tais como conceder ou negar o casamento dos menores, dar-lhes 

criação e educação, conceder ou não que viajem ao exterior;  os genitores 

exercem ou não guarda unilateral ou compartilhada; aceitar ou não a mudança 

de residência permanente para outro município; nomear por testamento tutor; 

representar até os 16 anos na via judicial, reclamá-los de quem tem a guarda 

ilegal e, por fim, os genitores podem exigir a prestação de obediência.  

Quando os pais não cumprem com suas responsabilidades, é dever do 

Estado intervir nas relações familiares, contudo, esta intervenção deve ser feita 

somente em casos extremos. Para algumas crianças e adolescentes, os pais 

são verdadeiros heróis da vida cotidiana, mas sabe-se que nem sempre é 

assim, para outras crianças e adolescentes eles são os verdadeiros vilões, e é 

nesses casos que o Estado e a sociedade devem intervir nestas historias, para 

que não haja finais tristes.  

Atualmente, a legislação pátria estabelece a suspensão e a destituição 

do poder familiar. Nas lições de Nader: “As faltas de natureza leve praticadas 

pelos pais não induzem à perda do poder familiar, podendo provocar a 

suspensão de seu exercício ou a aplicação de medidas especiais pelo juiz” 

(NADER, 2016, p. 578).  O mesmo autor comenta que a destituição do poder 

                                                           
1 Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 
exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a 
educação; II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III - 
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 
mudarem sua residência permanente para outro Município; VI – 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; VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 
(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 
partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - 
exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 
Retirado do Código Civil de 2002. 
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familiar não rompe os laços de parentesco entre o destituído e sua prole; 

apenas retira do genitor o poder de gerir a vida do menor e administrar seus 

bens. 

Assim, o presente estudo visa demonstrar que as crianças e os 

adolescentes são seres dotados de personalidade, mas que necessitam de 

proteção da família, do Estado e da sociedade, pois ainda não estão no ápice 

de seu desenvolvimento físico ou psíquico. 
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2 DO PODER FAMILIAR E SUA DESTITUIÇÃO 

 

2.1 PODER FAMILIAR 

 

Inúmeras culturas tinham o pátrio poder como parâmetro na família, e 

isso não foi diferente no Brasil. O Código Civil de 1916, conhecido também 

como Código Beviláqua, estabelecia que o homem teria autoridade em tomar 

decisões e administrar a família, já a mulher seria uma colaboradora familiar e 

ficaria submissa às decisões do pátrio poder, conforme determinava o Código 

Civil de 1916, no art. 3802.  

 Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi elaborado o 

art. 226, §7º3 de acordo com o qual o planejamento familiar é de 

responsabilidade de ambos os pais, assim, tem-se uma nova figura que quebra 

os paradigmas do pátrio poder. Esta nova figura fora denominada pelo Código 

Civil de 2002 como poder familiar e, agora, ambos os pais exercem o dever de 

criar, educar e administrar o ambiente familiar.  

 Nas palavras de Gonçalves (2013, p. 279), o “poder familiar é o 

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos 

bens dos filhos menores”. Deste modo, os pais têm responsabilidades iguais 

para gerenciar uma família, ambos devem proporcionar à criança, ao 

adolescente e ao jovem 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, conforme o art. 2274 da Constituição 

Federal/88. 

                                                           
2 Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a 
colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a 
exercê-lo com exclusividade. Retirado do Código Civil de 1916, vulgo Código de Beviláqua. 
3 Art. 226 (...) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Retirado da Constituição Federal de 
1988. 
4 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, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Retirado da Constituição Federal de 1988. 
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 Nas palavras de Nader (2016, p. 553), “Poder familiar é o instituto 

de ordem pública que atribui aos pais a função de criar, prover a educação de 

filhos menores não emancipados e administrar seus eventuais bens”. Logo, o 

poder familiar tem como objetivo estabelecer os poderes em que os pais têm 

em relação aos filhos, o poder e o dever de cuidar e dar o mínimo existencial 

para a criança e o adolescente. As normas vêm firmar os direitos e dar 

proteção para as crianças e os adolescentes. Também trazem sanções para os 

pais, caso estes não promovam ambiente propício para o desenvolvimento.   

O Código Civil de 2002 trouxe uma nova temática o poder familiar, não 

tendo mais a hierarquia que existia na época patriarcal em que somente o pai 

era o administrador da família, agora ambos os pais são responsáveis em 

administrar a família e proteger o bem estar da criança. 

Uma das características do poder familiar é de ser irrenunciável, os 

pais não podem simplesmente renunciar ou transferir esses poderes sem um 

devido processo legal. Nos casos de adoção, já se passou por um devido 

processo legal, por meio do qual houve a destituição do poder familiar, ou seja, 

ocorreu a perca do poder familiar, os pais biológicos perdem o direito de 

administrar a família.  

Não se pode ter o exagero na educação e nem a falta desta, pois ao 

mesmo tempo em que a criança tem que estudar e cumprir com suas 

obrigações educacionais, estas têm também o direito ao lazer, de aproveitar 

cada momento de sua vida sem exageros5. Os pais têm que agir de maneira 

que a correção seja equilibrada e ponderada, não é mais aceito o poder 

ditatorial em que somente o pai tinha a capacidade de controlar a casa, o que 

muitas vezes poderia trazer danos irreversíveis na vida de uma família. 

Existem casais que não estão aptos a construir uma família por 

inúmeros motivos, deixando os filhos desamparados, expostos a riscos, e 

outras vezes tratam os filhos de forma desumana e cruel. Há também muitos 

outros momentos em que os pais abandonam os filhos. Quando tais fatos 

ocorrem, e a criança e o adolescente estão em risco, o Estado tem que 

                                                           
5 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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interferir nas relações familiares e intervém em defesa da criança e 

adolescente. 

 Os pais podem exigir dos filhos obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição. O respeito é uma atitude moral, que deve ser 

preservada, não apenas porque está na lei, mas porque é a condição essencial 

para uma vida em sociedade. 

 

2.2 CAUSAS DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

Em tempos passados, a criança e o adolescente eram tratados como 

objeto sem direito algum para protegê-los. A partir da Constituição Federal de 

1988, as crianças passaram a ser sujeitos de direitos e, para implementar tal 

Constituição, foi criada a lei nº 8.069/90, a qual protege e determina todos os 

direitos e deveres das crianças, adolescentes, sociedade e Estado. 

 Toda criança e adolescente tem o direito consolidado referente à 

vida e à saúde. Isso significa que todos, desde seu nascimento, até o final da 

adolescência têm o direito ao nascimento e ao desenvolvimento sadio em um 

ambiente harmonioso, com condições que permitam ter condições dignas para 

sua existência. Desta forma, a criança e o adolescente devem ser protegidos 

pelos pais, pela sociedade e pelo Estado, pois são os elos mais sensíveis do 

meio social6. 

 Previamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de 

enumerar as causas da destituição do poder familiar, também dispôs, em seu 

conteúdo, temas que abordariam a não destituição familiar, por exemplo, não 

pode ser motivo de destituição do poder familiar a falta ou a carência referente 

a recursos materiais. Isto não deve ser fundamento por si só, se não, deste 

modo, as famílias carentes seriam ameaçadas constantemente pelo poder 

estatal. Ainda não é motivo de destituição do poder familiar quando um dos 

pais ou ambos forem condenados criminalmente, ou seja, não poderá acarretar 

a perda do poder familiar, exceto se a condenação for motivada por ter violado 

o direito do próprio filho (a).  

                                                           
6 Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio 
e harmonioso, em condições dignas de existência. Retirado do Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990.  
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Os pais não podem ser privados de ver ou ter um convívio com seus 

filhos, e nem os filhos podem ser privados desse convívio7. Neste raciocínio, 

tem-se a mudança do ECA, no art. 198, o qual contemplava que pais 

dependentes de substâncias entorpecentes poderiam perder o seu poder 

familiar, mas a nova alteração, a lei nº 13.527/16, tirou do texto o artigo que 

dizia que crianças e adolescente teriam que viver em uma ambiente livre de  

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 O Estatuto traz, em sua redação, causas que devem ocorrer para 

a destituição do poder familiar, essas causas são medidas extremas, em que 

não se resta outra alternativa a não ser a retirada da criança da sua família de 

origem. Esta retirada demonstra que os genitores não estão aptos a 

desempenhar o poder familiar, por falta de estrutura emocional, de não dar o 

mínimo existencial à criança como educação, higiene, alimentação e 

desenvolvimento social  (TORRES; et all, 2013, WEB). 

O art. 3º9 do ECA corresponde que toda criança e adolescente usufrui 

de direitos fundamentais, para proporcionar-lhes o melhor desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, ter condições de liberdade e, além de 

tudo, dignidade. As crianças e adolescentes têm a proteção do ECA, referente 

a não discriminação de nascimento, sobre a situação familiar, a respeito de 

idade, sexo, raça, etnia ou a cor, sobre religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem e condição econômica. Tais 

direitos são inerentes à criança e ao adolescente, ninguém pode tirar destas 

tais direitos.  

                                                           
7 Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do pátrio poder poder familiar. (Expressão substituída pela Lei nº 
12.010, de 2009). 
8 Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Estatuto da Criança e do Adolescente de 
1990, após a Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016.  
Art. 19. 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. 
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, antes da Redação dada pela Lei nº 13.257, de 
2016. 
9 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 
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A família tem o dever de proteger a criança e o adolescente e de zelar 

por eles. Quando não cumpre com sua obrigação, é dever do Estado retirar 

esta criança ou adolescente do seio familiar, proporcionando a sua segurança. 

Como já fora dito, o Estado só deve interferir no poder familiar quando o caso 

for extremo, do contrário ele só auxilia no desenvolvimento familiar conforme a 

Constituição Federal dispõe.   

A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho 

para a adoção será encaminhada a Justiça da Infância e da Juventude, para 

este dará início ao processo de destituição do poder familiar, pelo menos a 

destituição do poder da mãe, assim o juiz chamará o pai para que se manifeste 

no processo, para requerer ou não a guarda do menor, caso também não 

queira, irá ter a perda do poder familiar bilateral. 

Pode ser causa de destituição do poder familiar quando o pai ou a mãe 

que castigar imoderadamente o filho; abandonar o filho; praticar atos contrários 

à moral e aos bons costumes; entregar o filho de forma irregular a terceiros 

para fins de adoção, a famoso adoção à brasileira; abusar de sua autoridade; 

faltar com seus deveres a eles inerentes ou arruinar os bens dos filhos10. 

 

3 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

A ONU, em 20 de novembro de 1989, aprovou a Convenção 

Internacional que trata sobre os Direitos das Crianças e dispõe sobre a 

proteção integral da criança. Esta Convenção entrou em vigor no Brasil em 

1990, com o Decreto nº 99.710, para conferir proteção total às crianças 

(BARBOZA, 2000, p. 203). 

Heloisa Helena Barboza traz a seguinte concepção: 

 
                                                           
10 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. Retirado do Código Civil de 
2002. 
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. V - 
entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Retirado do Código Civil de 
2002. 
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Coube à Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 
(...), consagrar a doutrina da proteção integral (...), desse 
modo, foram reconhecidos no âmbito internacional direitos 
próprios da criança, que deixou de ocupar o papel de apenas 
parte integrante do complexo familiar para ser mais um 
membro individualizado da família humana que, em virtude de 
sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção 
e cuidados especiais, inclusive da devida proteção legal, tanto 
antes quanto após seu nascimento (BARBOZA, 2000 p. 203). 

  

Nesta linha de raciocínio, o Decreto 99.710/90 traz o art. 3, parte 211, 

que afirma que o Estado tem que assegurar a proteção e o cuidado da criança, 

levando-se em consideração os direitos e deveres do pais. No art. 512 do 

mesmo decreto, afirma-se que ao mesmo tempo que o Estado tem que 

proteger as crianças, tem que respeitar as responsabilidades dos pais. 

Conforme o art. 19 do Decreto 99.710/90:  

 

Artigo 19: 1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas 
para proteger a criança contra todas as formas de violência 
física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos 
ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança 
estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de 
qualquer outra pessoa responsável por ela.  

  

Este art. 19 tem vínculo com os artigos 1713, 1814 e 18-A15 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dispõe sobre a inviolabilidade da integridade 

                                                           
11 Artigo 3 (...) 2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o 
cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e 
deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa 
finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. Retirado do 
Decreto nº 99.710/90. 
12 Artigo 5 Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos 
pais ou, onde for o caso, dos membros da família ampliada ou da comunidade, conforme 
determinem os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis, de 
proporcionar à criança instrução e orientação adequadas e acordes com a evolução de sua 
capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na presente convenção. Retirado do 
Decreto nº 99.710/90. 
13 Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Retirado do 
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
14 Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Retirado 
do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
15 Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
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física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Nenhuma criança ou 

adolescente deve passar por nenhum castigo físico e tratamentos desumanos, 

violência, situações vexatórias ou constrangedores. 

Para a Maria Berenice Dias (DIAS, 2016, p. 782): “O Interesse dos pais 

está condicionado ao interesse do filho, de onde deve ser haurida a 

legitimidade que fundamenta a autoridades”. 

A Constituição Federal de 1988 traz o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente no art. 22716, o qual ressalta que é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos 

básicos do ser humano, por exemplo, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, entre outros. Ainda com base neste artigo, a criança e o 

adolescente têm que ficar a salvo de qualquer tipo de violência, discriminação, 

negligência, exploração, crueldade e opressão. Para afirmar tal princípio, o art. 

317 do ECA, como já citado acima, declara que crianças e adolescentes gozam 

de todos os direitos fundamentais para a pessoa humana e para isso, é 

necessário que sejam propiciados ambientes para o melhor desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social.  

O art. 6, § 1 e § 218 do Decreto 99.710/90 apresenta que os Estados 

que participam do Decreto terão que reconhecer que toda criança tem o direito 

à vida e terão que assegurar o máximo para a sobrevivência e o 

desenvolvimento das crianças que estão dentro de sua proteção. Portanto, o 

Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente preza pela proteção 

do menor, não possibilitando qualquer ofensa psíquica ou física. O Estado, a 

                                                                                                                                                                            
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014). Retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
16 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, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 
65, de 2010). Retirado da Constituição Federal de 1988.  
17  Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. Retirado da lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
18 Artigo 6; 1. Os Estados Partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida. 2. 
Os Estados Partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. 
Retirado do Decreto nº 99.710/90. 
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sociedade e os pais devem garantir a proteção de todos os direitos da criança 

e do adolescente.  

 

4 A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E OS SEUS EFEITOS, VISANDO 

A DIGNIDADE HUMANA 

 

4.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa é fundamento da República a qual fundamenta 

seus alicerces sobre o compromisso de realização da dignidade humana, que 

tem como ponto principal a pessoa humana. Para que o indivíduo tenha a 

possibilidade de existir, de se realizar, é indispensável que este tenha 

assegurado a inviolabilidade de sua vida e de sua dignidade, sob pena de não 

haver razão de ser de todos os demais direitos. Assim, a Constituição da 

República de 1988 consagra a vida humana como valor supremo, declarando-a 

inviolável (RENON, 2009, p.20). 

Direitos Humanos, atos internacionais e normas correlatas 

correspondem ao reconhecimento da dignidade humana como inerente a todos 

os membros da família e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo.  

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto no art. 1, inc. 

III19 da Constituição Federal de 1988, assim toda pessoa que se encontre 

dentro do território brasileiro tem que ser tratada com dignidade, se o Estado 

Democrático de Direito não proteger o indivíduo que se encontre dentro do 

território, estará violando um direito básico e isso é algo inaceitável para o 

Estado atual. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, 

inseparável de todo e qualquer ser humano, é característica que o define como 

tal. Concepção de que em razão, tão somente, de sua condição humana e 

independentemente de qualquer outra particularidade, o ser humano é titular de 

direitos que devem ser respeitados pelo Estado e por seus semelhantes (PUC-

RIO, sem ano, WEB).   

                                                           
19 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana. Retirado da Constituição Federal de 1988. 
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Segundo a Organização das Nações Unidas, “Os direitos humanos são 

direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, 

sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.” Além 

disso, a ONU enumera os direitos básicos, que podem estar inclusos no 

princípio da dignidade da pessoa humana, que são: “os direitos humanos 

incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 

direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros” (ONU, sem ano, 

WEB).  

Segundo Gustavo Tepedino (1999, p. 48) e conforme citado por 

Wanderson Lago Vaz e Clayton Reis (VAZ; REIS, 2007, p. PÁGINA): 

 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, associada ao objetivo fundamental 
de erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução 
das desigualdades sociais juntamente com a previsão do § 2º 
do art. 5º, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e 
garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes 
dos princípios adotados pelo texto maior, configuram uma 
verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa 
humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento. 

 

A Constituição Federal estabeleceu, no art. 226, §7º20, que o 

planejamento familiar tem que ser fundamentado no princípio da dignidade 

humana, pois essa nova entidade familiar terá que dar a base estrutural para 

as crianças e adolescentes. O Estado tem uma grande responsabilidade em 

proporcionar meios que possibilitem o desenvolvimento desta nova família. A 

dignidade da pessoa humana é um princípio que protege os direitos inerentes 

ao ser humano. Este princípio começou a ganhar forçar após a Segunda 

Guerra Mundial (CASTRO, 2017, WEB), quando houve o genocídio em grande 

escala e, como uma maneira de recuperar a humanidade, procurou-se proteger 

a dignidade da pessoa humana, para que não ocorresse mais esse tipo 

acontecimento.  

Conforme o art. 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 

8.069/90): “Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

                                                           
20 Art. 226 (...), § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Retirado da Constituição Federal de 
1988. 
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respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 

garantidos na Constituição e nas leis”. 

As crianças e os adolescentes têm a proteção deste princípio, pois 

estes necessitam de cuidado especial, uma proteção de seus direitos, são 

seres frágeis que precisam de amparo dos pais, da sociedade e do Estado. Se 

estas crianças e adolescentes não estiverem amparados serão reduzidos a 

estado de objeto. 

 

4.2 DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

O Poder Familiar, como já dito, refere-se ao fato dos pais terem 

deveres e direitos em administrar sua família. Com a Destituição Familiar, o 

Estado retira dos genitores os direitos e deveres quando estes ferem os direitos 

dos filhos. Conforme estabelecido no art. 1.63821 do Código Civil, os pais são 

destituídos do poder familiar se  castigar imoderadamente o filho, abandonar o 

filho, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e caso os genitores 

abusem de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes.22 

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz, em seu art. 2223, que os 

pais têm o dever de sustento, guarda e educação de seus filhos. Ambos os 

genitores têm responsabilidade perante os filhos e não podem abandoná-los 

pelo simples desejo de não querer mais tê-los. Crianças e adolescentes são 

seres que ainda não chegaram em seu pleno desenvolvimento, assim, é dever 

dos pais, do Estado e da sociedade prover proteção dos mesmos. Conforme 

                                                           
21 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. 
Retirado do Código Civil de 2002.  
22 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. Retirado do Código Civil de 
2002.   
23 Art. 22. 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. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos 
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, 
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, 
assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 
2016). Retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
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Zilda Arns Neumann (NEUMANN, sem ano, WEB): “As crianças, quando bem 

cuidadas, são uma semente de paz e esperança”. 

O art. 227 da Constituição Federal de 1988 diz: 

 

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, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 

 

A Perda do Poder Familiar acontece quando a criança e o adolescente 

estão em risco, momento em que o Estado deve intervir nas relações 

familiares, este ato é utilizado como medida extrema e quando as outras 

medidas menos severas não causaram efeitos. Deste modo, a família não tem 

mais como continuar a exercer o Poder Familiar por não ter cumprido com as 

outras medidas. A autora Fabiana Lopes Cunha (2007, p. 59) tem o seguinte 

pensamento: “Desde sempre, a família é uma célula da sociedade e se 

transforma com as mudanças sociais e econômicas. E dependendo de sua 

localização na pirâmide social, sofrerá, mais ou menos, a interferência do 

Estado em seu seio, em termos de controle e de abandono”.  

As decisões de Destituição do Poder Familiar são tomadas em 

comparação a alguma situação anterior, onde a criança ou adolescente não 

tinha proteção contra os maus–tratos praticados contra ele, sem analisar se 

esta família foi atendida anteriormente em seu pedido de ajuda, que 

possivelmente é uma situação de negligência do próprio Estado em relação à 

família fragilizada. Na verdade, de um lado, pode-se observar que a família 

atravessa uma intensa crise que a desqualifica enquanto elemento protetor da 

criança e, de outro, percebe-se que existe todo um movimento de preocupação 

com a criança, imputando à família uma série de responsabilidades sobre ela. 

Defende-se os direitos da criança, mas a própria sociedade os solapa  

(CUNHA, 2007, p. 60). 

O art. 9, §1 do Decreto nº 99.710, estabelece que o Estado deve zelar 

pelos interesse dos menores e prezar para que as crianças e adolescente não 

sejam retirados dos pais, sem uma medida extrema a Destituição do Poder 
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Familiar, a qual deve estar em conformidade com a lei e procedimentos legais, 

comprovando a retirada da criança ou do adolescente é uma medida 

necessária24. A Destituição do Poder Familiar tem que ser decretada 

judicialmente25, quando descumpridas as hipóteses do art. 22 do ECA, art. 227 

da CF/88, art. 1.638 do CC/02. Se caso o juiz decidir que haverá a perda do 

poder familiar, por força de sentença, será averbada à margem da certidão de 

nascimento da criança ou do adolescente26. Deste modo, segundo Sílvio 

Rodrigues (2004, p. 369): 

 

Dada a seriedade das consequências, mais rigoroso deve ser o 
juiz no exame do pedido de destituição do que no de 
suspensão [...] Devendo agir com imensa ponderação, porque 
o interesse do menor é que está em jogo, e um desacerto no 
julgar pode ser irremediável (RODRIGUES, 2004, p. 369).  

 

A Destituição do Poder Familiar somente irá ocorrer em último caso, 

pois sempre tem que se levar em conta o bem-estar das crianças e dos 

adolescentes. A Constituição Federal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, entre outras legislações, estabeleceram que crianças e 

adolescentes são pessoas dotadas de personalidade, assim, não devem ser 

tratados como meros objetos, não deixando que pais ou responsáveis 

acreditem que podem fazer ou deixar de fazer conforme querem com os 

menores. 

 

 

 

                                                           
24 Artigo 9, 1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais 
contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades 
competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, 
que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser 
necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos 
ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser 
tomada a respeito do local da residência da criança. Retirado do Decreto nº 99.710. 
25 Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder familiar serão decretadas judicialmente, em 
procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de 
descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. (Expressão 
substituída pela Lei nº 12.010, de 2009). Retirado do Código Civil de 2002. 
26 Art. 163. (...) Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder 
familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). Retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No atual sistema jurídico se contempla o poder familiar no qual os 

genitores são responsáveis em administrarem o lar familiar e os bens dos 

menores. Nem sempre foi deste jeito, por exemplo, no Código de Beviláqua, 

havia o pátrio poder o qual pertencia somente ao pai que tinha todos os direitos 

para gerir a família e a sua palavra era a que sempre permanecia. Com a 

Constituição Federal de 1988, com o Princípio da igualdade, deixou de existir o 

pátrio poder e nasceu o poder familiar: poderes iguais dos pais em relação aos 

filhos. 

As causas que levam à destituição do poder familiar são ações em que 

os pais ou genitores deixam de cumprir com suas obrigações, tais como o 

dever de alimentar, de vestir, de dar educação, de higienização, proteger seus 

filhos de maus tratos, estes são atos básicos que os pais devem cumprir.  Em 

outras apalavras, se os pais deixarem de cumprir com a proteção e o zelo dos 

filhos, abandonando-os, deixando-os em situação de risco, praticar contra 

estes e ou na sociedade atos contrários a moral e aos bons costumes, castigos 

imoderados, como espancamentos e abusos, certamente o Estado intervirá e 

com fundamento no Princípio do melhor interesse da criança, destituirá os pais 

do poder familiar. 

Pode-se ainda levar à destituição do poder familiar, os maus tratos dos 

menores, genitores que abusam de sua autoridade, abusando fisicamente ou 

psicologicamente dos filhos. Estes pais podem e devem perder o seu direito de 

gerir uma família, pois não estão aptos de prover um ambiente saudável e 

harmonioso para seus filhos. O princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente visa sempre buscar a proteção dos direitos dos menores, 

contemplando preservar o benefício que é melhor para as crianças e aos 

adolescentes. 

A criança e o adolescente são sujeitos de direito e são protegidos pelo 

princípio da dignidade humana, são protegidos pela família, pela sociedade e 

pelo Estado.  

Os pais exercem o poder familiar em relação aos filhos, porém, no caso 

dos  genitores não respeitarem os filhos e os colocarem em situações graves 

como expô-los a constrangimentos, contrariar os bons costumes e valores 
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morais, valendo-se de violência física e moral, com maus tratos, castigos, 

espancamentos, abandono, abusos sexuais, enfim, expô-los a riscos, o Estado 

poderá intervir, e, visando a dignidade destes, poderá destituir o poder familiar 

de tais genitores, colocando essas crianças e adolescentes em proteção e em 

família substituta 
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