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PODER FAMILIAR
INTRODUÇÃO

O Poder Familiar, descende do antigo Código Civil de 1916, que utilizava a expressão “pátrio  poder”, termo 

que remonta ao Direito Romano “pater potestos”, o direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe de família, 

que no caso de 1916, representado na figura do marido. A Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 

2002, alteraram consideravelmente a interpretação do poder familiar.  

CONCLUSÃO
A CF de 1988, concede tratamento isonômico ao 

homem e a mulher, assegurando iguais direitos e 

deveres referente a sociedade conjugal (Art. 226, 

§5º, CF) dos filhos em comum (BERENICE, 2015, p. 

461). Destaca-se que o filho passou de objeto de 

poder a ser sujeito de direito. O Poder Familiar 

torna-se um dever funcional dos pais referente aos 

filhos.
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O Código Civil de 2002 trouxe diversas alterações no 

tocante aos direitos e deveres dos pais para com seus 

filhos e com os bens dos mesmos. Primeiramente 

houve a alteração de pátrio poder para poder familiar, 

consolidando a ideia de que tal poder deve ser 

exercido, conjuntamente, pelos pais.

O poder familiar, devido às suas características, é 

importante instituto jurídico, tanto que há diversos 

direitos e deveres dos pais explícitos e implícitos na 

Constituição Federal. Ainda, verifica-se que os filhos 

possuem, em todos os artigos explanados, proteção 

especial, já que, enquanto menores, necessitam de um 

maior apoio dos pais.

As causas de extinção e suspensão demonstram a 

importância no cumprimento dos deveres entabulados 

aos pais no tocante a criação e educação dos filhos, 

cuidados estes, que friso, são direitos constitucionais 

dos mesmos.

O estado fixa os limites de atuação aos titulares do 

poder, sendo cabível a intervenção do Estado. O 

poder familiar é irrenunciável, intransferível, 

inalienável e imprescritível. 

Todos os filhos de zero a 18 anos, estão sujeitos ao 

poder familiar, em regra. 

Embora o artigo 1634 do CCB, apresenta um rol de 

competências dos genitores, a intenção 

constitucional não é de caráter patrimonial, mas de 

afetividade. Pode o Estado no pleno exercício 

fiscalizador, por meio dos órgãos competentes, 

destituir o poder familiar dos titulares, caso seja 

detectado algum desvio de condutas obrigatórias. 

Essa prerrogativa de sancionar, não trás consigo o 

caráter punitivo, mas a preservação dos interesses 

dos filhos (BERENICE, 2015, pp. 467; 470)


