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“Por que Deus permite                                                                                                      

que as mães 

vão-se embora? 

Fosse eu Rei do Mundo, baixava uma lei: 

mãe não morre nunca  

mãe ficará sempre  

junto de seu filho” 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por finalidade discutir a guarda dos filhos menores advindos 
de relacionamentos onde há a ocorrência de feminicídio. Inicialmente, buscará tratar 
acerca da evolução histórica, conceito, elementos caracterizadores do crime, além 
das modalidades de feminicídio. Trata- se de um tema delicado e que recentemente 
vem aumentando o número de vítimas, dentro do próprio ambiente familiar. 
Deixando rastros irreparáveis no ceio familiar e principalmente na vida dos filhos. 
Considerando que a família desempenha um papel crucial no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes, se a própria família não estiver bem estruturada, qualquer 
criança que vier a vivenciar tal fato, ficará com o seu desenvolvimento físico, 
psíquico e social seriamente comprometido. Como no Brasil a violência contra a 
mulher vem aumentando em grandes proporções, exigindo medidas mais concretas 
e mais eficazes, a fim de proteger não apenas as mulheres, mas também os filhos 
que ficam expostos a esse tipo de ambiente degradante, se impõe como instrumento 
necessário e urgente a proteção dos filhos, a destituição do poder familiar do genitor 
que praticou o feminicídio. 

 

Palavras-chave: Direito; Feminicídio; Guarda; Criança; Adolescente 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to discuss the custody of minor children from 
relationships where femicide occurs. Initially, it will seek to deal with the historical 
evolution, concept, elements that characterize the crime, besides the modalities of 
feminicide. It is a delicate issue that has recently increased the number of victims 
within the family environment. traces irreparable traces in the family meal and 
especially in the children's lives. Considering that the family plays a crucial role in the 
development of children and adolescents, if the family itself is not well structured, any 
child who experiences this fact will have their physical, psychological and social 
development seriously compromised. As in Brazil, violence against women is 
increasing in size, requiring more concrete and effective measures to protect not only 
women but also children who are exposed to this type of degrading environment, it is 
necessary as a necessary instrument and the protection of the children is urgently 
required, the removal of the family power of the parent who practiced the feminicide. 

 

Keywords: Law; Feminicide; Guard; Kid; Teenager 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem como finalidade discutir sobre a questão da guarda 

dos filhos menores nos casos de feminicídio praticado pelo cônjuge-genitor. 

Incialmente explanou-se a respeito da evolução histórica do feminicídio, 

tendo em vista que o mesmo é uma consequência de um padrão cultural marcado 

pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino, o qual é 

aprendido e transmitido ao longo de gerações, refletindo-se em questões políticas, 

econômicas e sociais. 

Em seguida analisou-se o conceito de feminicídio, bem como a importância 

de dar-se um nome a essa prática criminosa perpetrada contra as mulheres, sendo 

este o primeiro passo para dar visibilidade ao grave cenário que, apesar de atual, 

estende-se ao longo de décadas.  

Analisaram-se também os elementos necessários para identificar-se o 

assassinato de uma mulher como sendo feminicídio, pois, é importante ter-se em 

mente que nem todos os crimes de assassinatos de mulheres são motivados por 

razões do gênero, ou seja, nem todo homicídio de uma mulher é necessariamente 

feminicídio. 

A par disso, a pesquisa expôs as modalidades de assassinatos de mulheres 

reconhecidas como feminicídio, explicitando-se os casos que se enquadram nesse 

fenômeno global que tem gerado milhões de vítimas, assassinadas pelo simples fato 

de serem do sexo feminino. 

A normatização deste crime como qualificadora do crime hediondo possui 

extrema relevância, haja vista que chamou a atenção para a premente necessidade 

de que a sociedade tome conhecimento da verdadeira dimensão do elevado número 

de casos de feminicídio e o contexto no qual ocorre, para que se possam buscar 

formas de prevenção e proteção da mulher. 

Por fim, analisou-se o feminicídio no Brasil e a mudança legislativa diante da 

criação da Lei do Feminicídio, bem como o que dispõem os diplomas legais acerca 

da guarda dos filhos menores nesses casos e quais são as normas nas quais 

enquadram-se como causa de perda da guarda e a destituição do poder familiar.  
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2 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS E CONCEITUAIS DO FEMINICÍDIO 

 

2.1 Evolução histórico-teórica do feminicídio 

 

Para iniciar o estudo do tema em comento, é imprescindível apresentar uma 

breve exposição de como e quando o conceito de feminicídio surgiu e passou a ser 

motivo de grande preocupação pelo mundo inteiro.  

As mortes violentas de mulheres em razão do gênero são denominadas 

pelas expressões “femicídio” e “feminicídio”, não havendo consenso acerca de seus 

conceitos. Apesar disso, ambas as expressões possuem como núcleo comum a 

desigualdade de gênero como origem da violência contra as mulheres (DIRETRIZES 

NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

A expressão femicídio ou femicide em inglês foi utilizada pela primeira vez 

em 1976 por Diana Russel, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional 

de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas. Posteriormente, no ano de 1992, Russel e 

Jill Radford, escreveram um livro sobre o tema, sendo um dos pioneiros acerca do 

assunto (PASINATO, 2011). 

A partir dos estudos das estadunidenses Russel e Radford deram-se início 

às discussões sobre a conceituação de femicídio. Segundo as autoras, tal expressão 

designa os homicídios de mulheres pelo fato de serem mulheres, resultantes 

exclusivamente de uma discriminação de gênero, não havendo nenhum outro motivo 

como raça ou geração (RUSSEL; RADFORD, 1992 apud PASINATO, 2011).  

Nesse momento, evidenciam-se os aspectos de desprezo e ódio que 

norteiam as mortes de mulheres por serem mulheres e perpetradas por homens, 

bem como questiona-se a neutralidade da expressão “homicídio” que, ao não fazer 

indicação de gênero, contribui para a invisibilidade da realidade sofrida por mulheres 

diante do cenário de abusos e violações que culminam em suas mortes 

(DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

A denominação femicídio formulada por Russel revela que as mortes de 

mulheres por razões de gênero são práticas criminosas sexistas, sendo o sexo das 

vítimas um fator determinante para a prática do crime. Ademais, a situação de 

desigualdade é estrutural, inserida em todos os seguimentos da sociedade pela 

dominação patriarcal, que subordina e inferioriza as mulheres aos homens, nutre os 

“sentimentos de controle e posse sobre o corpo feminino, e justifica o sentimento de 
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menosprezo pela condição social feminina, sentimentos que dão causa a essas 

mortes” (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, p. 19). 

Além da discriminação de gênero, outra característica que define o femicídio: 

 

[...] é não ser um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas 
apresentar-se como um ponto final em um continuum de terror, que inclui 
abusos verbais e físicos e uma extensa gama de manifestações de violência 
e privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas. 
Sempre que esses abusos resultam na morte de uma mulher, eles devem 
ser reconhecidos como femicídio. (RUSSEL; RADFORD, 1992 apud 
PASINATO, 2011, p. 224) 

 

O conceito de femicídio foi formulado, inicialmente, de forma ampla, 

abarcando as diferentes modalidades de violência que limitam o desenvolvimento 

saudável e livre de meninas e mulheres e que, no ápice dos abusos e violações, 

ceifa lhes a vida. Portanto, o femicídio trata de “todas as mortes evitáveis de 

mulheres – violentas ou não, criminais ou não – derivadas da discriminação por 

razões de gênero” (COPELLO, 2012, p. 124). 

Nesse sentido, o femicídio abarca as mortes violentas intencionais, mas 

também as mortes como resultado não intencional de determinadas práticas sociais 

e culturais: 

 

[...] mortes violentas intencionais, como aquelas praticadas em nome da 
defesa da honra, relacionadas com o pagamento de dote, associadas à 
violência sexual, como estratégia de derrota do inimigo nos conflitos 
armados; mas também aqueles casos em que a morte se apresenta como 
resultado não intencional de uma prática social e cultural que afeta os 
direitos das mulheres com relação a seu corpo e saúde, como as mortes 
decorrentes de partos e abortos inseguros, por dificuldades de acesso a 
métodos de proteção contra HIV/AIDS, por sequelas da mutilação genital ou 
mesmo por intercorrências nas cirurgias estéticas, entre outras situações. 
(COPELLO, 2012 apud DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, p. 
20, grifo do autor) 

 

Dessa forma, são quatro as condições estruturais das mortes violentas de 

mulheres em razão do gênero: 1) ordem patriarcal que determina a desigualdade 

estrutural de poder, inferiorizando e subordinando as mulheres aos homens; 2) 

violência sexista, sendo o sexo das vítimas determinante para a prática do crime; 3) 

mortes evitáveis, o emprego intencional de violência reforça o caráter de desprezo 

pela mulher e o papel social que desempenha; 4) fenômeno social e cultural, não se 

caracterizando como eventos isolados, mas inseridos em um continuum de violência 
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que limita o desenvolvimento saudável e livre das mulheres (DIRETRIZES 

NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

Historicamente, foram dois casos extremos dessa violência que tornaram o 

assunto relevante aos olhos da sociedade. O primeiro foi o Massacre da Escola 

Politécnica da Universidade de Montreal, ocorrido em 1986, onde 14 mulheres foram 

mortas e outras 13 pessoas ficaram feridas, dentre elas 9 mulheres e 4 homens, por 

um jovem que não havia conseguido concluir sua matrícula na Universidade. O autor 

dos crimes suicidou-se logo em seguida, deixando uma carta com sua justificativa 

para tal ato, afirmando que as mulheres morreram porque estavam ocupando cada 

vez mais o lugar dos homens (PASINATO, 2011). 

O segundo caso ocorreu no ano de 2000, na Ciudad Juarez, no México, a 

partir de denúncias feitas por Maria Marcela Lagarde Y de los Rios, sobre 

assassinatos de mulheres. O relato sobre tais acontecimentos aludem que a origem 

dos problemas atuais remonta aos anos de 1960, quando a economia local daquela 

cidade transformou-se, pondo fim a uma política de arregimentação de trabalhadores 

braçais que migravam legalmente para trabalhar na agricultura nos Estados Unidos 

e dando início a implantação de uma política para assentamento de grandes 

indústrias (maquilas). Nos anos de 1970 e 1980 as maquilas desenvolveram-se com 

base na mão de obra feminina, as quais deixavam seus papeis de esposas, mães e 

donas de casas, para ingressar no mercado de trabalho, conquistando relativa 

autonomia financeira (PASINATO, 2011). 

Diante da mão de obra feminina, barata e dócil, do crescente aumento do 

número de homens desempregados e da autonomia financeira conquistada pelas 

mulheres, começaram a ocorrer assassinatos de mulheres não caracterizados como 

crimes passionais ou com o objetivo de violência sexual, mas sim, que evidenciaram 

o contexto de afirmação de poder do homem sobre a mulher (PASINATO, 2011). 

Perante esse cenário, surgiu a necessidade de discutir-se novamente o 

conceito de femicídio, mas dessa vez à luz das especificidades identificadas nesse 

contexto específico, chamando-se a atenção para a importância de se debater a 

responsabilidade do Estado pela continuidade das violências fatais contra as 

mulheres, especialmente no tocante a sua omissão na investigação, identificação e 

responsabilização dos criminosos (LAGARDE, 2004 apud DIRETRIZES NACIONAIS 

FEMINICÍDIO, 2016). 
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Lagarde (2004, p. 6 apud DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, p. 

20) uniu o conceito de femicídio à impunidade penal como característica essencial 

das mortes de mulheres em situações de violência em razão do gênero, elaborando, 

dessa forma, um novo conceito chamado de feminicídio:  

 

Há feminicídio quando o Estado não dá garantias para as mulheres e não 
cria condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas 
casas, nos espaços de trabalho e de lazer. Mais ainda quando as 
autoridades não realizam com eficiência suas funções. Por isso o 
feminicídio é um crime de Estado. 

 

Portanto, femicídio e feminicídio representam a morte violenta de mulheres 

em razão do gênero, porém, este último, abarca também a responsabilização do 

Estado, evidenciando-se que as mortes de mulheres não são “mortes comuns”, 

indicando a existência de um cenário específico no qual se inserem (PASINATO, 

2011), o que enseja um estudo aprofundado acerca do tema, o desenvolvimento de 

estratégias de prevenção e medidas de proteção destinadas às mulheres. 

 

2.2 Feminicídio e violência de gênero 

 

Muitas mulheres são assassinadas no Brasil e grande parte desses 

assassinatos acontece por questões que envolvem a desigualdade de gênero, 

recebendo, por este motivo, a designação de feminicídio. Conforme o Instituto 

Patrícia Galvão (2017), em 2017, 4.539 mulheres foram vítimas de homicídio 

(aumento de 6,1%, em relação ao ano de 2016), sendo que deste total, 1.133 foram 

registrados como sendo vítimas de feminicídio, em 2016 haviam sido 929. 

 Apesar da grande importância de dar um nome a esse crime, esse foi 

apenas um passo a mais para dar visibilidade à violência contra as mulheres que 

caracteriza esse cenário grave e permanente, haja vista que o feminicídio não é um 

evento isolado na vida de algumas mulheres, mas sim, um fenômeno universal e 

estrutural que fundamenta-se no sistema de dominação patriarcal presente em todas 

as sociedades do mundo ocidental (PASINATO, 2011). 

Para entender melhor esse crime é fundamental compreender o que é 

violência de gênero, já que o feminicídio é a expressão extrema, final e fatal de 

diversas violências que atingem as mulheres. A violência contra as mulheres mostra-

se como consequência de um padrão cultural marcado pela desigualdade de poder 
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entre os gêneros masculino e feminino, o qual é aprendido e transmitido ao longo de 

gerações e que reflete em questões políticas, econômicas e sociais (PASINATO, 

2011). 

Guedes et al. (2009, p. 626) afirmam que a violência contra as mulheres 

decorre da desigualdade de gênero existente entre homens e mulheres: 

 

A desigualdade de gênero constitui uma das grandes contradições da 
sociedade que se mantém ao longo da história da civilização e tem 
colocado as mulheres em um lugar social de subordinação. Essa 
desigualdade tem como uma de suas extremas formas de manifestação a 
violência contra as mulheres, que é resultado de uma assimetria de poder 
que se traduz em relações de força e dominação. Desse modo, a violência 
baseada no gênero tem se constituído em um fenômeno social que 
influencia sobremaneira o modo de viver, adoecer e morrer das mulheres.  

 

As desigualdades e discriminações direcionadas às mulheres manifestam-se 

de diversas formas e vão desde o acesso desigual a oportunidades e direitos até 

violências mais graves como agressão física e morte. Tais práticas ajudam a 

perpetuar os casos de homicídios de mulheres por seus parentes, companheiros ou 

ex-companheiros, que não aceitam a autonomia da mulher ou o fim do 

relacionamento, pois nutrem um sentimento de posse sobre a mulher. Além de tal 

sentimento, existem crimes cuja crueldade revela o ódio ao feminino nutrido pelos 

homens (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017). 

Segundo a advogada Carmen Hein de Campos, o feminicídio seria a ponta 

do iceberg, não podendo pensar-se que a criminalização do feminicídio vai dar conta 

da complexidade do problema. Antes de tudo, é preciso trabalhar para evitar-se a 

ocorrência do feminicídio, pois este só ocorre quando outras medidas falharem. 

Dessa forma, faz-se necessário e crucial compreender os motivos que levam à 

prática de tal crime e o contexto no qual ocorre, buscando-se a criação de medidas 

de prevenção e o aperfeiçoamento daquelas já existentes (INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, 2017). 

Para serem implementadas ações efetivas de prevenção é imprescindível 

que a sociedade e o Estado tenham consciência de que o feminicídio é o desfecho 

histórico da violência contra a mulher, introduzindo-se, portanto, tal tema no centro 

do debate e da política pública com a intensidade e profundidade necessárias 

perante a gravidade do problema. 
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 2.3 Elementos que identificam o feminicídio  

 

Antes de tudo, é relevante entender-se que nem todos os crimes de 

assassinatos de mulheres são motivados por razões do gênero, isto é, nem todo 

homicídio de mulher é necessariamente um feminicídio. Por isso, é de suma 

importância que o Estado, sobretudo os sistemas de segurança e justiça, crie 

mecanismos que permitam entender se as motivações em razão do gênero 

concorreram ou não para o assassinato da mulher.   

Com o objetivo de ajudar na identificação de um feminicídio diante de um 

homicídio feminino, o Escritório Regional da ONU Mulheres no Brasil em parceria 

com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e com 

apoio do governo da Áustria, passou a promover um processo de adaptação à 

realidade nacional, no que diz respeito aos aspectos social, cultural, político e 

jurídico brasileiros, ao Modelo de Protocolo latino-americano para investigação dos 

assassinatos de mulheres por razões de gênero (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 

2017). 

O Modelo de Protocolo latino-americano contribui significativamente com a 

abordagem jurídica do fenômeno do feminicídio e tem o objetivo de: 

 

[...] proporcionar orientações e linhas de atuação para melhorar a prática 
do(a)s operadore(a)s de justiça, especialistas forenses ou qualquer pessoal 
especializado – que intervenham na cena do crime, no laboratório forense, 
no interrogatório de testemunhas e supostos responsáveis, na análise do 
caso, na formulação da acusação, ou ante os tribunais de justiça. (MODELO 
DE PROTOCOLO, 2014, p. 9) 

 

O Escritório Regional da ONU Mulheres para a América Latina e Caribe vem 

desenvolvendo um trabalho para dar suporte técnico e criar estratégias jurídicas 

para a implementação do Modelo de Protocolo nos países latino-americanos, sendo 

o Brasil escolhido como um país-piloto para a incorporação desse documento às 

diretrizes e normativas nacionais, diante do cenário brasileiro atual no que diz 

respeitos aos crimes de feminicídio (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

Os critérios de seleção para eleger o Brasil como país-piloto basearam-se: 

 

1) na prevalência e relevância das mortes violentas de mulheres por razões 
de gênero no país; 2) na capacidade de sua implementação no sistema de 
justiça criminal; 3) na existência prévia de relações interinstitucionais entre 
os parceiros; 4) na capacidade técnica dos escritórios da ONU Mulheres, do 
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PNUD e do Escritório do ACNUDH para implementar o projeto no país; e 5) 
na presença de representação diplomática da Áustria através de sua 
Embaixada em Brasília. (DIRETRIZES NACIOANAIS FEMINICÍDIO, 2016, 
p. 11) 

 

Através deste processo de adaptação do Modelo de Protocolo ao 

ordenamento jurídico nacional, criaram-se as Diretrizes Nacionais para investigar, 

processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, 

visando promover o aprimoramento da investigação policial, do processo judicial e 

julgamento de tais crimes (ONU MULHERES, 2016). 

Este documento poderá auxiliar a melhor compreensão do problema de um 

modo geral, aprimorando a investigação policial, do processo judicial e do 

julgamento das mortes violentas de mulheres de modo a reconhecer as razões de 

gênero como causa dessas mortes, a partir de uma análise das circunstâncias do 

crime, das características do agressor e da vítima, bem como do histórico de 

violência (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016).  

As Diretrizes Nacionais Feminicídio demonstram que, em contextos e 

circunstâncias particulares, as desigualdades de poder estruturantes das relações de 

gênero contribuem para aumentar a vulnerabilidade e o risco que resultam nas 

mortes de mulheres. Da mesma forma, tais Diretrizes apontam quais são os deveres 

do Estado e os direitos das vítimas, destacando que o feminicídio é um crime que 

pode ser evitado e que o Estado tem a responsabilidade de formular medidas de 

responsabilização, proteção, reparação e prevenção (DIRETRIZES NACIONAIS 

FEMINICÍDIO, 2016). 

 

As diretrizes Nacionais contribuem para a “mudança de olhar” do 
profissional sobre o crime, suas circunstâncias, as vítimas e os 
responsáveis pelas mortes, adotando a “perspectiva de gênero” como forma 
de aprimorar as respostas institucionais para as mortes violentas de 
mulheres. (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, p. 15) 

 

O Modelo de Protocolo latino-americano traz os elementos de identificação 

do feminicídio, salientando que nem todo homicídio de mulher é feminicídio, ainda 

que violento, pois o motivo determinante pode não estar relacionado ao sexo 

feminino, como por exemplo, a morte de uma mulher como consequência de um 

furto (MODELO DE PROTOCOLO, 2014). 



14 

 

O fenômeno do feminicídio estará presente quando as mortes violentas de 

mulheres tiverem uma motivação especial ou um contexto inserido em uma cultura 

de violência e discriminação em razões de gênero:  

 

Os fatores que diferenciam o crime de femicídio do homicídio de um homem 
– e, inclusive do homicídio comum de uma mulher – salientam que, pela 
morte violenta, pretende-se refundar e perpetuar os padrões que, 
culturalmente, foram atribuídos ao significado de ser mulher: subordinação, 
fragilidade, sentimentos, delicadeza, feminilidade, etc. Isto significa que o 
agente femicida, ou seus atos, reúnem um ou vários padrões culturais 
arraigados em ideias misóginas de superioridade masculina, de 
discriminação contra a mulher e de desprezo a ela ou à sua vida. Tais 
elementos culturais e seu sistema de crenças o levam a crer que tem 
suficiente poder para determinar a vida e o corpo das mulheres, para 
castigá-las ou puni-las, e em última instância, para preservar ordens sociais 
de inferioridade e opressão. Esses mesmos elementos culturais permitem 
que o agressor se veja fortalecido como homem, através da conduta 
realizada. (MODELO DE PROTOCOLO, 2014, p. 39) 

 

Dessa forma, a prática do feminicídio tem como motivação as razões de 

gênero, devendo o Estado, em uma investigação adequada, buscar as 

consequências do crime não só no resultado do ato, no impacto para a vítima e na 

cena do crime, mas também na repercussão da conduta para o próprio agressor, 

determinando-se os “benefícios” e “recompensas” que o agente pensa em conseguir 

com o crime (MODELO DE PROTOCOLO, 2014). 

O feminicídio ou femicídio pode dar-se de várias formas, existindo a 

classificação pela doutrina de diversas modalidades com a finalidade de ajudar na 

compreensão da diversidade de contextos em que essas mortes ocorrem. No 

próximo item far-se-á a análise de cada uma dessas modalidades. 

 

2.4 Modalidades de feminicídios 

 

A literatura acerca do fenômeno do feminicídio faz distinção entre diversas 

modalidades de violência fatal contra as mulheres, caracterizadas como categorias 

de análise que dão apoio à compreensão da diversidade de contexto em que tais 

mortes ocorrem e como “se entrecruzam com a violação de outros direitos humanos 

que contribuem para potencializar as situações de vulnerabilidade e risco a que as 

mulheres se encontram expostas” (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, 

p. 21). 
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O feminicídio pode ser dividido nas seguintes categorias de análise: íntimo; 

não íntimo; infantil; familiar; por conexão; sexual sistêmico; por prostituição ou 

ocupações estigmatizadas; por tráfico de pessoas; transfóbico; lesbofóbico; racista; 

e por mutilação genital feminina.  

O feminicídio íntimo é o crime cometido por homem com o qual a vítima teve 

ou tem uma relação ou vínculo íntimo, familiar, de convivência ou afins, incluindo os 

parceiros sexuais, maridos, companheiros, namorados, sejam as relações atuais ou 

passadas. Já o feminicídio não íntimo é aquele praticado por homem com o qual a 

vítima não tinha nenhum vínculo íntimo, familiar ou de convivência (PASINATO, 

2011). 

O feminicídio infantil é a morte de uma menina menor de 14 anos de idade 

praticada por homem dentro de uma relação de responsabilidade, confiança ou 

poder perante sua condição de adulto. O feminicídio familiar, por sua vez, é aquele 

praticado no âmbito de uma relação de parentesco entre vítima e agressor, o qual 

pode ser por afinidade, consanguinidade ou adoção (DIRETRIZES NACIONAIS 

FEMINICÍDIO, 2016). 

Já o feminicídio por conexão é a morte de uma mulher que tenta impedir a 

prática de um crime contra outra mulher ou se encontra no mesmo local e acaba 

sendo assassinada pelo agressor daquela. Tal crime independe da existência ou 

não de vínculo entre a vítima e o agressor, que podem, inclusive, ser desconhecidos 

(PASINATO, 2011). 

O feminicídio sexual sistêmico é aquele em que, de forma prévia à morte, as 

vítimas são sequestradas, torturas e/ou estupradas, dividindo-se em sexual 

sistêmico desorganizado, quando o agente assassina a vítima dentro de um período 

de tempo determinado, e sexual sistêmico organizado, quando o agressor atua com 

um método planejado e consciente por um período indeterminado de tempo antes de 

matar a vítima (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

Ocorre o feminicídio por prostituição ou ocupações estigmatizadas quando a 

vítima é assassinada no exercício de tais atividades, sendo a motivação do agressor 

o ódio e a misoginia que tal situação causa neles. Já o feminicídio por tráfico de 

pessoas ocorre quando há morte de mulheres em decorrência do tráfico de pessoas, 

incluindo-se as situações de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 

trabalhos forçados, extração de órgãos ou prostituição e outras formas de 

exploração sexual. O feminicídio por contrabando de pessoas ocorre em situação de 
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contrabando de mulheres migrantes que entram ilegalmente em um país 

(DIRETRIZES NACIONAIS FEMINÍCIO, 2016). 

Por fim, os feminicídios transfóbico, lesbofóbico e racista são as morte de 

mulheres causadas, respectivamente, pela sua identidade de gênero sexual, pela 

sua orientação sexual e por sua origem étnica, racial ou traços fenótipos. Já o 

feminicídio por mutilação é a morte de uma mulher ou menina causada pela prática 

de mutilação genital feminina (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

Apesar de haver a diferenciação de diversas modalidades de feminicídio, 

nenhuma se sobrepõe à outra perante seu grau de gravidade. Em verdade, tal 

classificação é utilizada para facilitar o estudo e a compreensão do fenômeno do 

feminicídio em seu contexto global. 

 

2.5 Feminicídio no Brasil: a mudança legislativa 

 

Ao longo de quatro décadas o conceito de feminicídio foi ganhando força 

entre ativistas, pesquisadoras e organismos internacionais, ocasionando, diante da 

pressão causada, a inclusão do feminicídio em diversos ordenamentos jurídicos dos 

países latino-americanos: 

 

Com a pressão crescente da sociedade civil, que vem denunciando a 
omissão e a responsabilidade do Estado na perpetuação do feminicídio, e 
com as organizações internacionais reiterando recomendações para que os 
países adotassem ações contra os homicídios de mulheres associados a 
razões de gênero, a partir dos anos 2000 diversos países latino-americanos 
incluíram o feminicídio em suas legislações. (INSTITUTO PATRÍCIA 
GALVÃO, 2017, p. 11) 

 

A partir de março de 2015, a Lei nº 13.104/15 alterou o Código Penal 

Brasileiro e incluiu o feminicídio como uma das formas qualificadas do homicídio, 

conforme disposto no artigo 121 do referido diploma legal, além de incluí-lo como 

crime hediondo, previsto no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 

quando a morte de uma mulher for decorrente de violência doméstica e familiar ou 

quando provocada por menosprezo ou discriminação da condição do sexo feminino.  

Tal mudança legislativa ocorreu a partir de uma recomendação da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher: 
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No Brasil, o crime de feminicídio foi definido legalmente desde que a Lei nº 
13.104 entrou em vigor, em 2015, e alterou o artigo 121 do Código Penal 
(Decreto-Lei nº 2.848/1940) para incluir o tipo penal como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio. A Lei foi criada a partir de uma 
recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 
contra a Mulher (CPMI-VCM), que investigou a violência contra as mulheres 
nos Estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013 (Senado 
Federal, 2013). (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017, p. 12) 

 

O termo feminicídio tem como objetivo diferenciar os homicídios de mulheres 

do conjunto de homicídio que ocorrem no país, evidenciando as características 

associadas às razões de gênero, “além de reforçar a responsabilidade da sociedade 

e do Estado no cumprimento de suas obrigações na proteção das mulheres e na 

promoção de seus direitos” (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016, p. 28). 

Ademais, conforme as Diretrizes Nacionais Feminicídio (2016, p. 28): 

 

A opção pelo termo feminicídio [...] reforça também o objetivo de modificar a 
atuação do sistema de justiça criminal calcada em estereótipos de gênero e 
na discriminação contra as mulheres, que contribuem para os sentimentos 
sociais de impunidade e descrédito na justiça. 

 

É relevante lembrar que a inclusão desta qualificadora no crime de homicídio 

se deu porque o feminicídio vem aumentando e quem pratica tal crime permanece 

impune. Conforme informações do Ministério Público, o Brasil é o sétimo país do 

mundo em registro de assassinatos de mulheres, alcançando, na última década, o 

número alarmante de mais de 43,7 mil mulheres mortas em todo o país 

(DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016). 

Tais dados nacionais alarmantes, juntamente com as medidas internacionais 

relacionadas ao assunto, impulsionaram a proposta do projeto de lei 292/2013, 

posteriormente convertida na Lei nº 13.104/15, baseada em investigações da 

Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Violência contra a Mulher acerca da 

violência contra as mulheres nos estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 

2012 (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2017).  

A preocupação em editar lei específica para esse crime no Brasil foi para 

punir e coibir o feminicídio, seguindo as recomendações de organizações 

internacionais, como a Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW) e o Comitê 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

(CEDAW), ambos da ONU. Esta tipificação vem sendo reivindicada por movimentos 

de mulheres, ativistas e pesquisadoras como um instrumento primordial para tirar a 
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invisibilidade e a pontar a responsabilidade do Estado na permanência destas 

mortes (INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, 2017). 

A Legislação vem cada vez avançando em relação à tutela sobre os casos 

de violência fatal contra a mulher, no dia 24 de setembro de 2018, foi sancionada a 

Lei nº 13.715, que dispõe acerca da hipótese de perda do poder familiar pelo autor 

de determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. 

Esta Lei prevê a destituição do poder familiar tanto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (§2º, do art. 23) assim como no Código Civil (parágrafo único e incisos 

do art. 1.638). Antes da edição da nova Lei as hipóteses de destituição do poder 

familiar eram tratadas apenas no Código Civil (AMARAL, 2018). 

No próximo capítulo far-se-á a análise do conceito de poder familiar e dos 

diversos tipos de guarda, explanando-se os direitos e deveres decorrentes de cada 

modalidade.  
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3 O PODER FAMILIAR E OS DIVERSOS TIPOS DE GUARDA 

 

3.1 A família 

 

Trata-se a família como um núcleo social primário, os laços de união 

apareceram em épocas de evoluída civilização das pessoas. Na fase primitiva, era o 

instituto que regia os relacionamentos, aproximando-se o homem e a mulher para o 

acasalamento. Após, em outro período, existia o rapto, ou seja, a união iniciava-se 

com a apreensão da mulher pelo homem, em um ato de força que submetia a 

mesma sob seu domínio (RIZZARDO, 2019). 

O conceito de família envolve vários entendimentos, no direito romano, o 

presente termo declarava a reunião de pessoas colocadas sob o poder familiar ou o 

mando de um único chefe, o pater familias, sob cujo poder se encontravam os 

descendentes e a mulher, a qual era considerada em mesmas condições 

semelhantes a uma filha. Portanto, mantinham-se submetidos ao pater familias todos 

os integrantes daquele organismo social, mulher, filhos, netos, bisnetos e 

respectivos bens, chamada de família jure proprio (RIZZARDO, 2019). 

Conhecia-se também a família communi jure, considerada a família 

patriarcal propriamente dita, era a união de pessoas pelo laço do parentesco civil do 

pai, ou agnatio, sem importar se eram ou não descendentes. O filho não era 

considerado o parentesco pelo laço da mãe, era, dessa forma, estranho à família de 

origem da mulher (RIZZARDO, 2019). 

A posição que alcançava a autoridade do pater era de notável grandeza, 

pois encontravam-se subordinados a ele: escravos, os filhos e as mulheres. Morto o 

pater familias, surgiam tantas famílias novas quantos fossem os varões 

anteriormente submetidos a um único poder. O termo família envolvia também o 

conjunto de patrimônio e a totalidade dos escravos pertencentes a um senhor 

(RIZZARDO, 2019). 

Semelhante era a organização grega, disciplinada por direito não escrito, era 

considerada como o grupo social, politico, religioso e econômico, com sede na casa 

em que residia o ancestral mais velho, chefe da família e investido de poderes 

absolutos e sacerdotais, que mantinham a sua unidade, disposição das pessoas e 

dos bens, e conserva a religião doméstica. Transmitia-se a religião doméstica às 

novas gerações e às que a ela passavam a pertencer através do casamento de seus 
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descendentes, com pessoas por eles escolhidas, possibilitando a perpetuação da 

família através da procriação (RIZZARDO, 2019). 

Começou a ceder a concepção patriarcal com poder absoluto ao tempo do 

imperador Constantino, período no qual surgiu uma ideia bastante semelhante à 

atual. Antes, o conjunto formado pelo pater familias era composto pela esposa, filhos 

e servos, todos considerados, primitivamente, como integrantes do grupo familiar 

que abrangendo pessoas, bens e até escravos (RIZZARDO, 2019). 

A família no sentido atual possui um significado estrito, constituindo-se pelos 

pais e filhos, apresentando certa unidade de relações jurídicas, com idêntico nome e 

o mesmo domicílio e residência, preponderando identidade de interesses materiais e 

morais, sem expressar, evidentemente, uma pessoa jurídica. Em um sentido mais 

amplo, entende-se pelos membros unidos pelos laços sanguíneos, constituída pelos 

pais e filhos, nestes incluídos os ilegítimos ou naturais e os adotados (RIZZARDO, 

2019). 

Existe ainda um significado mais amplo em que engloba, além dos cônjuges 

e da prole, os parentes colaterais até determinado grau, como tios, sobrinhos, 

primos e os parentes por afinidade sogros, genro, nora e cunhados (RIZZARDO, 

2019). 

Hoje, são vários os significados de família. Inclusive, em face do art. 226, 

§3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a união estável entre 

homem e a mulher, com descendentes ou não, está abarcada no conceito de 

família. Conforme artigo a seguir transcrito: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. (BRASIL, 1988) 

 

De outra parte, considera-se família a comunidade formada por qualquer dos 

pais e seus descendentes, ou seja, constitui família o grupo de pessoas integrado 

por um dos pais e pelos filhos ou demais descendentes. É o que denomina a família 

monoparental, de relevante importância atualmente, dada a quantidade desse tipo 

de família, especialmente formadas por mães e filhos. Para que haja a 

caracterização de família monoparental é imprescindível que coabite unicamente um 
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dos genitores e a prole, sem a presença de outro companheiro ou de novo parceiro 

afetivo (RIZZARDO, 2019). 

Há também a família homoafetiva, formada por pessoas do mesmo sexo, é 

permitido hoje no Brasil o casamento entre indivíduos do mesmo sexo de forma 

direta, bastando, para tanto, o atendimento das formalidades inerentes ao 

procedimento de habitação nupcial em cartório do registro civil. Em maio de 2013, o 

Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução nº 175, a qual veda as 

autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração do casamento civil ou 

de conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo, sob pena de imediata 

comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis 

(RIZZARDO, 2019). 

Dentro dessas considerações, eis o conceito de família que mais se 

enquadra aos novos tempos e recentes regramentos e pronunciamentos jurídicos: o 

conjunto de pessoas com o mesmo domicílio ou residência, e identidade de 

interesses materiais, morais e afetivos, em união pública e duradoura, integrado 

pelos pais casados ou em união estável, ou por um deles e pelos descendentes 

legítimos, naturais ou adotados, ou por duas pessoas que do mesmo sexo 

mantenham relação estável (RIZZARDO, 2019). 

Entende-se a família por sociedade, e assim o é, mas sem personalidade 

jurídica, ou sem altear-se à categoria de um ente existente por si próprio, eis que 

ínsito é da pessoa jurídica a constituição para finalidades específicas, objetivadas e 

acertadas com os mais diversos fulcros, enquanto a família alcança a categoria de 

sociedade por impulso natural e para finalidades congênitas de seus membros, 

ditadas por necessidade de convívio ou sociedade, desta forma não ocorre a ofensa 

a um direito do conjunto familiar, mas aos membros, individualmente ou em 

conjunto, os deverão agir em juízo como pessoas físicas (RIZZARDO, 2019). 

Fica desenraizado das legislações o conteúdo formalístico e a formação 

puramente legal da família, como o casamento ou a união afetiva e os filhos havidos 

durante a sua vigência. Passando a não existir distinções de valorações os termos 

família “legitima” ou “ilegítima”, arredaram- se esses sinônimos de considerações 

legais e mesmo sociais. De igual modo, afastam-se os conceitos de família que 

colocam os seus membros numa posição de subordinação a um chefe, dando 

igualdade hierárquica entre o homem e a mulher no grupo formado (RIZZARDO, 

2019). 
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Não há como negar as mensuráveis transformações operadas no seio da 

família, afastando-a do conceito e da visão dominante no direito romano, no direito 

canônico e no antigo direito luso-espanhol. Existe o reconhecimento constitucional, 

no sentido de admitir e proteger outras espécies de família, com a expressa inclusão 

de comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes e da união 

estável, numa constante busca de adaptação do ordenamento legal à realidade 

social e cultural vigorante (RIZZARDO, 2019). 

 

3.2 Poder familiar: noções conceituais 

 

A expressão poder de família, anteriormente chamado como pátrio poder, 

advindo do direito romano: pater potestas, era o poder atribuído ao chefe do núcleo 

familiar em relação à pessoa dos filhos e representava um poder incontrastável do 

chefe de família. Tal instituto se alterou bastante no curso da história, 

acompanhando, em síntese, a trajetória da história da própria família (VENOSA, 

2010). 

A expressão “poder familiar” foi aperfeiçoada com o Código Civil de 2002, 

rompendo com a cultura machista anteriormente enraizada. Mas, mais importante 

que a modificação linguística é a evolução cultural, no sentido de demonstrar a 

importância imposta tanto aos pais quanto às mães no âmbito familiar (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2014). 

O poder familiar pode ser defino como um conjunto de direitos e obrigações, 

exercidos igualmente por ambos o pais, em relação à pessoa e os bens do filho 

menor não emancipado, para que possam desempenhar o que a norma jurídica lhes 

impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. Ambos os genitores 

possuem igualdade de poder decisório em relação ao menor e seus bens e, caso 

houver divergência entre eles, qualquer deles poderá recorrer ao juiz buscando a 

solução necessária e resguardando o interesse da prole (DINIZ, 2014). 

Tal é a disposição do artigo 1.690, parágrafo único do Código Civil:  

 

Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com 
exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como 
assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. 
Parágrafo único: Os pais devem decidir em comum as questões relativas 
aos filhos e a seus bens; havendo divergência, poderá qualquer deles 
recorrer ao juiz para a solução necessária. (BRASIL, 2002)  
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Esse poder conferido a ambos os genitores provem de uma necessidade 

natural, uma vez que toda criança durante sua infância precisa de alguém que o crie, 

eduque, ampare, defenda, guarde e cuide de seus interesses, regendo sua pessoa e 

seus bens (DINIZ, 2014). 

Cabe aos pais dirigir a educação dos filhos, tendo-os sob sua guarda e 

companhia, sustentando-os e criando-os, conforme previsão do artigo 1.634 do 

Código Civil: 

 

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. (BRASIL, 2002) 

 

As atitudes dos pais são fundamentais para a formação da criança, 

competindo a eles tornar seus filhos úteis à sociedade. Não sendo exercidos esses 

deveres o progenitor faltoso submete-se a reprimendas de ordem civil e criminal, 

respondendo pelos crimes de abandono material, moral e intelectual (VENOSA, 

2010).  

O Código Penal, em seu artigo 246, prevê a pena de detenção de 15 dias a 

um mês ou multa, para os genitores que deixarem de promover à instrução primária 

dos filhos em idade escolar, sem justa causa para tanto. É direito dos pais ter os 

filhos em sua companhia e guarda. É complemento indispensável do dever de 

criação e educação, somente em casos excepcionais a guarda pode ser suprimida. 

O poder familiar é indivisível e imprescritível, somente a extinção dentro das 

hipóteses legais poderá terminá-lo (VENOSA, 2010). 

Ambos os pais em ambiente harmonioso de compreensão e entendimento 

devem exercer o pátrio poder. Em caso de conflitos de decisões relacionadas a 
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criança, será em última analise definido pelo tribunal (VENOSA, 2010). Atendendo a 

esse princípio o art. 1.631 do Código Civil estampou: 

 

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. 
(BRASIL, 2002) 

 

Com a separação judicial ou divórcio, nenhum dos pais perde o exercício do 

poder familiar, pois este não decorre do casamento e sim da paternidade e da 

filiação. Em caso de separação a guarda ficará com um deles dando ao outro o 

direito de visitas. Além do mais, hoje não é afastada a possibilidade da guarda 

compartilhada, na qual ambos os pais a exercem por períodos pré-definidos. Tal não 

suprime ou suspende o pátrio poder do pai ou da mãe (VENOSA, 2010). 

Portanto, o poder familiar é irrenunciável, intransferível, inalienável e 

imprescritível, haja vista que decorrente da paternidade natural, filiação legal e da 

socioafetiva, sendo personalíssimas as obrigações que deles se originam. Os 

encargos que decorrem da paternidade também não podem ser transferidos ou 

alienados, pois os pais não podem renunciar aos filhos. Dessa forma, é nula a 

renuncia ao poder familiar, sendo possível apenas delegar a terceiros o seu 

exercício, preferencialmente a um membro da família, sendo crime entregar filho a 

pessoa inidônea (DIAS, 2016). 

 

3.3 Conceito de guarda 

 

Após a separação conjugal, qualquer que seja a organização familiar, os 

filhos menores e os incapazes deverão ficar sob os cuidados de um dos pais ou 

ambos. O instituto jurídico que regula essa matéria se chama guarda, sendo um dos 

atributos do poder familiar. 

No direito brasileiro a primeira menção a respeito da guarda remonta do 

início da República, em 1980. O Código Civil de 1916 previa a possibilidade de 

acordo entre os genitores a respeito de com quem ficaria a guarda ou determinação 

a quem não fosse culpado pela separação, no caso de dupla culpa seria 

considerado o sexo e a idade do filho (CEZAR-FERREIRA; MACEDO, 2016). 
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A legislação posterior veio com algumas modificações, até que no Estatuto 

da Mulher Casada, estabeleceu que a guarda fosse concedida ao cônjuge inocente 

ou à mãe, no caso de dupla culpa, seria levado em consideração o melhor interesse 

do menor, a critério do juiz, tornando-se o sexo e a idade das crianças irrelevantes 

(CEZAR-FERREIRA; MACEDO, 2016). 

A Constituição de 1988 trouxe mudanças, prevendo o direito dos filhos à 

convivência familiar e comunitária, conforme previsto no artigo 2271, confirmado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e por fim, consagrado pelo Código Civil de 

2002, no qual a culpa deixou de ser importante, mas se sobreleva a dignidade da 

pessoa humana e o direito à proteção integral, sempre tendo como princípio priorizar 

o interesse das crianças e dos adolescentes (CEZAR-FERREIRA; MACEDO, 2016). 

A guarda é de suma importância, já que após ser concedida, a parte que 

permanecer com ela terá uma responsabilidade maior, pois será esta a responsável 

pela formação do infante quanto pessoa, já que conviverá mais tempo com este 

menor. O detentor da guarda terá, conforme previsão do artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)2, o dever de assistência educacional, 

material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor, 

garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico (DINIZ, 

2015). 

A guarda dos filhos é conjunta, se individualizando quando ocorre a 

separação de fato ou de direito dos pais. Além de quando os filhos forem 

reconhecidos por ambos os pais, caso eles não residirem no mesmo teto e não 

havendo acordo a respeito da guarda, o juiz é quem decidirá atendendo ao melhor 

interesse do menor com quem ficará a guarda (DIAS, 2016). 

É o que preceitua o artigo 1.612 do Código Civil: 

 

Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do 
genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver 

                                            

1 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. 
2 Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

 



26 

 

acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor. (BRASIL, 
2002) 

 

A definição da guarda do menor tem por critério norteador a vontade dos 

pais, mas essa decisão não fica exclusivamente na esfera familiar, pois a guarda 

pode ser deferida a outra pessoa, tendo preferência membros da família extensa, 

que tenha compatibilidade com a natureza da medida e com quem tenham melhor 

afinidade e afetividade, de acordo com o §5 do artigo 1.584 do Código Civil3 (DIAS, 

2016).  

Por mais que se deva respeitar a decisão dos genitores, não se pode 

esquecer o momento de absoluta fragilidade emocional em que eles se encontram 

no momento da separação. Pensando nisso o juiz deverá demonstrar as vantagens 

da guarda compartilhada, pois o estado emocional de ambos, não poderá refletir 

sobre os filhos, situações em que muitas vezes os menores acabam sendo usados 

como objeto de vingança pelas mágoas acumuladas durante o período da vida em 

comum (DIAS, 2016).  

A guarda e definição de visitas ficam a cargo dos genitores, mas o que for 

acordado fica dependente da chancela judicial, o que ocorre após a manifestação do 

Ministério Público. Na ação de divórcio, é indispensável que tais questões fiquem 

definidas, tanto no divórcio consensual como nas demandas litigiosas, e o juiz 

entendendo que o acordado pelos pais não atende aos interesses dos menores, 

poderá determinar guarda compartilhada (DIAS, 2016). 

Embora a guarda decorrente da separação dos genitores tenha natureza de 

custódia permanente, poderá a mesma ser alterada se assim for comprovado o 

melhor interesse do menor, ainda que se qualifique a guarda como definitiva, ela 

jamais terá esse caráter jurídico (MADALENO, 2018). 

As guardas, no âmbito do poder familiar, podem ser de duas espécies: a 

guarda unilateral, exercida por apenas um dos genitores, e a guarda compartilha 

exercida em igualdade de condições por ambos os genitores, ainda que separados. 

Existe também, a guarda como instituto de direito assistencial, fora do âmbito do 

poder familiar. Tais espécies de guarda serão analisadas nos itens a seguir. 

 

                                            

3 Art. 1.584, § 5o  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 
deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. 
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3.4 Espécies de guarda 

 

3.4.1 Guarda compartilhada 

 

Com a instituição da guarda compartilhada, aprovada pela Lei n. 11.698, de 

13 de junho de 2008, o artigo 1.583 do Código Civil passou a adotar a versão da 

guarda conjunta dos filhos comuns. Em virtude desta os pais passarão a dividir a 

responsabilidade e o exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns, mesmo não morando mais juntos (MADALENO, 2018). 

A guarda compartilhada da Lei n. 11.698/2008 assegura a maior 

aproximação física e imediata dos filhos com ambos os pais, mesmo quando 

cessado o vínculo de conjugalidade. Além disso, visa resgatar o ambiente de 

harmonização e de coparticipação ou cooperação dos pais na formação e educação 

dos menores, diminuindo os efeitos negativos da separação dos mesmos 

(MADALENO, 2018). 

A guarda compartilhada era confundida com a guarda alternada, esta última, 

sem aplicabilidade no ordenamento brasileiro atual, surgiu no sentido de que 

compartir a custódia não representava compartilhar o tempo de permanência física 

dos filhos. Já a custódia compartilhada representa a aceitação repartida de 

autoridade e responsabilidade em relação aos filhos, ou seja, o direito de a prole 

continuar realmente com a autoridade conjunta de seus pais, sendo que esta não 

depende da divisão equilibrada do tempo de permanência dos pais com seus filhos 

comuns (MADALENO, 2018). 

Resultando então que a primeira Lei da Guarda Compartilhada, não surtiu os 

efeitos esperados, decidiram juízes, tribunais e doutrinadores a afastar a aplicação 

da guarda de compartilhamento do exercício do poder familiar, sempre quando 

existisse animosidade entre ambos os pais separados, que assim não reuniam 

condições pessoais de proporcionar um sadio e harmonioso tratamento aos filhos 

(MADALENO, 2018). 

Esse modelo de compartilhamento da guarda tem como pressuposto 

possibilitar que os pais sigam exercendo o poder familiar, como ocorria enquanto 

moravam juntos, correpartindo as responsabilidades que tem com as suas funções 

parentais, bem como com as decisões relacionadas aos filhos menores e incapazes, 

ficando então, ambos responsáveis pela formação, criação, educação e manutenção 
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de seus filhos, seguindo responsáveis pelo integral desenvolvimento da prole, 

mesmo separados (MADALENO, 2018). 

As principais virtudes dessa espécie de guarda conjunta é a de garantir a 

criança o direito de relacionar-se com ambos os genitores, diminuindo o conflito 

entre os ex-consortes ou companheiros ao eliminar a disputa que instintivamente 

nasce entre eles com a separação e, principalmente, para que a mãe separada não 

assuma sozinha o cargo da criação, educação e formação do menor, que deve ser 

divido entre ambos os pais (MADALENO, 2018). 

Com a separação dos pais a guarda compartilhada visa a proteção do 

interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais perspicácia, a realidade da 

organização social atual, que tem como caminho terminar com as divisões de papeis 

sociais pré-estabelecidos pelo gênero no país (CEZAR-FERRREIRA; MACEDO, 

2016). 

Essa modalidade de guarda reconhece e põe em prática os princípios da 

isonomia entre o homem e a mulher e, principalmente, o interesse da criança, sendo 

importante existir cumplicidade e flexibilidade entre os genitores. Ademais, os 

genitores devem assumir o fato de que seus papeis precisarão ser moldados à nova 

realidade sociofamiliar, tendo como objetivo assegurar os superiores interesses da 

prole, a fim de que os menores possam receber o melhor de cada um de seus pais 

(MADALENO, 2018). 

Atualmente, a guarda compartilhada poderá ser estabelecida por consenso 

ou por decisão judicial, com base na segunda Lei da Guarda Compartilhada (Lei nº 

13.058/2014), prevalecendo a determinação judicial de custódia física de divisão 

equilibrada do tempo de permanência com os filhos, desde que ambos os genitores 

encontrem-se aptos a exercerem o poder familiar e ausente acordo dos pais firmado 

nesta direção, salvo se um dos pais declarar que não possui interesse em 

permanecer com a guarda dos menores, conforme estabelecido pelo art. 1584, §2º 

do Código Civil4 (MADALENO, 2018). 

Além disso, a guarda compartilhada deverá sempre ponderar as condições 

fáticas e os interesses dos menores, pois são com relação a eles as prioridades a 

                                            

4 Art. 1.584, § 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda 
compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 
menor.  
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serem consideradas com vistas ao seu bem-estar. A decisão judicial acerca da 

guarda conjunta relativa à divisão do tempo de convívio com os filhos deve analisar, 

por exemplo, questões relacionadas à faixa etária do filho e a outros interesses, 

sempre tendo-se em mente que a guarda compartilhada visa permitir a ambos os 

pais o direito de poder participar das diversas decisões referentes aos seu filhos, 

sempre com a intenção de proteger a prole, durante o seu estágio de crescimento, 

desenvolvimento e estabilidade emocional (MADALENO, 2018). 

Tendo como finalidade devolver à vida dos filhos de pais separados a 

participação efetiva de ambos os genitores na sua formação social, psicológica, 

afetiva, espiritual e no tocante a sua educação, dispensa-se uma custódia conjunta 

física, atrelada à partilha equilibrada entre mãe e pai, do tempo de permanência 

deles com os filhos. Pois, muitas vezes a segregação física dos filhos, ficando um 

tempo na casa da mãe e outro do pai, pode parecer adequado para os pais, mas 

nem sempre é o ideal aos interesses dos filhos (MADALENO, 2018). 

A guarda compartilhada poderá ser requerida por consenso dos pais, ou por 

qualquer deles, através de ação autônoma de divórcio, de dissolução de união 

estável, em processo exclusivo de guarda, ou em tutela provisória ou de urgência do 

Código de Processo Civil (MADALENO, 2018). 

Em regra, a guarda é confiada a qualquer dos pais ou ambos, podendo os 

filhos ser entregues a uma terceira pessoa ou a estabelecimento de educação e 

assistência quando sua segurança, saúde, formação moral ou sua instrução 

encontrarem-se em perigo. Assim, se o juiz achar que o filho não deverá permanecer 

sob guarda nem do pai e nem da mãe, irá determiná-la à pessoa que demonstre 

compatibilidade com a natureza da medida, escolhendo de preferência pessoas 

próximas por vínculos de parentesco, afinidade e afetividade (MADALENO, 2018). 

Tal medida se dará de forma excepcional, considerando como critério 

primordial de escolha os superiores interesses do menor, priorizando então o gral de 

parentesco e as relações de afinidade e afetividade, conforme estabelecido no 

Código Civil de 2002 em seu artigo 1.584, §5º: 

 

Art. 1.584, §5° Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a 
guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o 
grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.  
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Preconiza o artigo 1.584, §3º do Código Civil que o juiz, tanto de ofício 

quanto a requerimento do Ministério Público, com o intuito de estabelecer as 

atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob a guarda 

compartilhada, “poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a 

mãe” (BRASIL, 2002). 

Tal previsão evidencia que não existe nenhum plano prévio de parentalidade 

que os pais deveriam apresentar ao juiz informando como tratarão dos interesses 

dos filhos, devendo cada qual se dedicar por inteiro de corpo e alma aos filhos que 

estivem em sua companhia (MADALENO, 2018). 

Existem duas formas de guarda compartilhada, a guarda compartilhada 

física disposta na Lei n. 13.058/2014 e a guarda compartilhada legal ou jurídica 

prevista na Lei 11.698/2008, em que uma representa o exercício compartilhado do 

poder familiar e a outra está relacionada à divisão equilibrada entre os pais dos 

períodos de convivência com seus filhos comuns (MADALENO, 2018). 

 

3.4.2 Guarda unilateral 

 

Compreende-se por guarda unilateral, segundo dispõe no §1º do artigo 

1.583 do Código Civil, a guarda atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 

substitua, enquanto o outro tem a regulamentação de visitas a seu favor. Tal 

modalidade priva o menor da convivência diária e contínua de um dos genitores, 

razão pela qual a Lei n. 11.698/2008 procura incentivar a guarda compartilhada, que 

poderá ser requerida por qualquer um dos genitores ou pelos dois mediante 

consenso, bem como decretada de ofício pelo juiz atendendo as necessidades 

específicas dos filhos (GONÇALVES, 2012). 

Antes da edição da Lei 13.058/2014 (Lei da Guarda Compartilhada), 

existiam determinados critérios para definir a guarda unilateral, a fim de verificar qual 

dos genitores possuía melhores condições para exercer a guarda. Por “melhores 

condições” não entendia-se como sendo o genitor que tivesse melhores recursos 

financeiros, mas sim, aquele que revelava maior aptidão para propiciar aos filhos os 

seguintes fatores: afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; melhores 

condições de saúde, segurança e educação (GONÇALVES, 2012). 
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Com a nova Lei da Guarda Compartilhada aprovada em 2014, será 

concedida a guarda unilateral em últimos casos quando da ausência de acordo entre 

a mãe e o pai ou quando um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a 

guarda do menor. Se não estiverem presentes tais situações e encontrando-se aptos 

ambos os genitores a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada 

(GONÇALVES, 2012). 

É oportuno destacar o que descreve o §5º do artigo 1.583 do Código Civil 

em relação à obrigação do pai ou da mãe que não detenha a guarda de 

supervisionar os interesses do filho, conforme a seguir transcrito:  

 

Art. 1.583, §5°. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha 
a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, 
qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações 
e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações 
que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a 
educação de seus filhos. 

 

A legislação estabelece, assim, um dever entre ambos os genitores de 

cuidado material, atenção e afeto, evitando-se o denominado “abandono moral”. O 

dispositivo não o responsabiliza civilmente, todavia, pelos danos causados a terceiro 

pelo filho (GONÇALVES, 2012). 

 

3.4.3 Guarda como instituto de direito assistencial 

 

Além da guarda exercida sob o poder familiar, existe a guarda como instituto 

de direito assistencial, ou seja, a guarda fora do âmbito familiar, tratada nos artigos 

33 a 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).  

Nesse tipo de guarda, a criança ou adolescente, sempre que possível, será 

previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando seu estágio de 

desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e sua 

opinião será devidamente considerada, conforme dispõe o artigo 28 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela 
ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 
adolescente, nos termos desta Lei. 
§1º Sempre que possível a criança ou o adolescente será previamente 
ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
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desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e 
terá sua opinião devidamente considerada. (BRASIL, 1990) 

 

Em casos de criança maior de 12 anos de idade, será necessário seu 

consentimento, colhido em audiência, regra dada pelo §2º do artigo 28 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Além disso, levar-se-á em conta na apreciação do 

pedido, o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de 

evitar ou diminuir as consequências decorrentes da medida.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente considera a afetividade como 

elemento essencial para uma boa convivência, tendo como pressuposto a proteção 

integral da criança, ou seja, o seu melhor interesse (TARTUCE, 2018). 

O artigo 227 da Constituição Federal trata das garantias das crianças e dos 

adolescentes: 

 

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. (BRASIL, 1988) 

 

A Lei nº 12.010/2009 que dispõe sobre a adoção, introduziu algumas 

alterações importantes no que diz respeito à família substituta, que podem ser 

aplicadas também à guarda. Uma delas é que o artigo 28, §4º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente passou a prever que os irmãos serão colocados sob 

adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, “ressalvada a comprovada 

existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a 

excepcionalidade de solução diversa”, valorizando-se os vínculos fraternais 

(BRASIL, 1990). 

A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida 

de uma preparação gradativa e acompanhamento posterior, por uma equipe 

interprofissonal a serviço da justiça da infância e da juventude e o apoio de outros 

técnicos, assim buscando garantir o direito à convivência familiar, conforme previsão 

do artigo 28, §5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Não será deferida a guarda a favor de pessoa que revele, por qualquer 

modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça um ambiente 

familiar adequado, conforme esta determinado no artigo 29 do Estatuto da Criança e 
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do Adolescente, também visando a proteção integral do menor. Ademais, o 

responsável ao assumir a guarda ou a tutela, prestará compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (artigo 32 do ECA). Além de que, não será 

admitida a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades 

governamentais ou não governamentais, sem a devida autorização judicial (artigo 30 

do ECA). 

Sendo regulamentada essa guarda especial, enuncia o artigo 332 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que ela obriga à prestação de assistência 

material, moral e educacional ao menor, conferindo ao seu detentor o direito de 

opor-se a terceiro a terceiros, inclusive aos pais, ficando consagrado o exercício de 

verdadeiro poder familiar, devendo o detentor da guarda fazê-lo como fariam os pais, 

tendo como norte a manutenção da dignidade humana (TARTUCE, 2018). 

Determina ainda, o artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a 

guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, 

sempre tendo como parâmetro o princípio da proteção integral ou de melhor 

interesse da criança.  

Compreendido o instituto do poder familiar, das espécies de guarda e dos 

direitos e deveres delas decorrentes, no próximo capítulo analisar-se-á as hipóteses 

de perda do poder familiar antes e depois da edição da Lei n° 13.715/2018, que 

passou a dispor sobre hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de 

determinados crimes contra outra pessoa igualmente titular do mesmo poder familiar 

ou contra descendente seu. 
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4 HIPÓTESES DE RESTRIÇÃO AO PODER FAMILIAR: ANTES E DEPOIS DA LEI 

Nº 13.715/2018 

 

O poder familiar é instituído pela lei como sistema de proteção e defesa do 

filho, e deve durar, de forma ininterrupta, por todo o período de sua menoridade. No 

entanto, existem situações em que antecipa-se o seu termo. São três figuras 

jurídicas distintas reguladas pelo Código Civil com relação à restrição do exercício 

do poder familiar: a extinção, a suspensão e a perda ou destituição (PEREIRA, 

2010; MADALENO, 2018).  

A extinção do poder familiar decorre de situações naturais e independe da 

vontade dos pais e da prática de qualquer ato por estes. Lisboa (2015, p. 246) afirma 

que a extinção “é o término do exercício do poder-dever sobre o filho, por fatores 

diversos da suspensão ou da destituição e que não podem ser imputados em 

desfavor do detentor”. 

A perda ou destituição do poder familiar, por sua vez, é espécie de extinção, 

a qual será decretada por decisão judicial. Lisboa (2015) elucida que o Código Civil 

não faz distinção entre a destituição ou perda e a extinção do poder familiar, 

tratando ambas sob a rubrica da extinção.  

Dessa forma, a extinção do poder familiar pode se dar por ato voluntário, por 

fato natural ou por sentença judicial. A destituição ou perda corresponde à extinção 

do poder familiar por sentença ou decisão judicial, caracterizando-se, portanto, como 

uma sanção aplicada aos pais diante da violação ao dever genérico de exercer o 

poder familiar em consonância com as regras que visam o melhor interesse do 

menor (GONÇALVEZ, 2012). 

Por fim, a suspensão do poder familiar também é uma sanção aplicada aos 

pais pelo exercício de conduta prejudicial aos filhos. No entanto, a suspensão é uma 

sanção mais branda do que a destituição, pois, enquanto esta é uma privação 

definitiva do exercício do poder familiar, aquela é uma privação temporária (MALUF, 

C.; MALUF, A, 2016). 
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 4.1 Hipóteses de extinção do poder familiar 

 

A extinção do poder familiar é a forma menos complexa, verificável por 

razões decorrentes da própria natureza, independente da vontade dos pais ou não 

concorrendo eles para os eventos que a determinam. A extinção pode ser 

determinada por ato voluntário, por fato natural ou por sentença judicial (RIZZARDO, 

2019). 

Entretanto, ressalta-se que a extinção do poder familiar não implica no 

rompimento dos laços de parentesco entre o genitor destituído e seus filhos, haja 

vista que a extinção tão somente retira do genitor o direito legal de administrar os 

bens e a vida pessoal do infante (MALUF, A.; MALUF, C., 2016). 

As hipóteses de extinção do poder familiar estão previstas nos artigos 1.635 

e 1.638 do Código Civil: 

 

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. 

 

As hipóteses de extinção do poder familiar pela morte dos pais ou do filho e 

pelo alcance da maioridade configuram-se como fatos naturais, pois independem da 

vontade humana e ocorrem com a passagem natural do tempo. Já as hipóteses de 

emancipação e adoção configuram-se como atos voluntários. 

O artigo 1.638 traz hipóteses de extinção do poder familiar pela destituição 

ou perda do poder familiar através de decisão judicial: 

 

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. 
(BRASIL, 2002) 

 

Após a edição da Lei 13.715/2018, incluiu-se o parágrafo único no artigo 

1.638 passando a prever outras hipóteses de perda do poder familiar, quando um 
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dos genitores praticar determinados crimes contra outra pessoa igualmente titular do 

mesmo poder familiar ou contra descendente seu: 

 

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 
que:      
I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:    
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 
morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 
b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de 
reclusão; 
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: 
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 
morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 
b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual 
sujeito à pena de reclusão. (BRASIL, 2002) 

 

O objetivo deste tópico é analisar as hipóteses de extinção do poder familiar 

por ato voluntário e por fato natural, deixando-se a abordagem da hipótese de 

extinção pela perda do poder familiar para tópico específico. 

A hipótese de extinção do poder familiar pela morte dos pais ou do filho é 

uma consequência natural, pois desaparece o sujeito ativo do direito. Porém, o 

falecimento de apenas um dos genitores somente faz cessar o encargo quanto ao 

que falecer, perdurando com o outro. Somente com a morte de ambos os pais, ou 

dos filhos, dá-se a extinção, impondo-se, então, que se nomeie tutor ao menor 

(RIZZARDO, 2019). 

A extinção do poder familiar pela emancipação do filho decorre da aquisição 

por este da capacidade civil antes da idade legal, equiparando-se, portanto, à 

pessoa maior de idade, deixando de submeter-se ao poder familiar (DINIZ, 2014, p. 

637). As situações que ensejam a emancipação possuem previsão no artigo 5°, 

parágrafo único do Código Civil: 

 

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa 
fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 
instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por 
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 
II - pelo casamento; 
III - pelo exercício de emprego público efetivo; 
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de 
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos 
completos tenha economia própria. (BRASIL, 2002) 
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Portanto, com a emancipação cessa a incapacidade e os filhos adquirem a 

plenitude dos direitos civis, não sendo mais dependentes dos pais. A emancipação é 

irrevogável por parte do cedente e irrenunciável pelo beneficiário, criando-se, com a 

antecipação da capacidade plena, uma situação jurídica irretratável e irreversível, 

que somente a admite sem restrições (PEREIRA, 2010). 

Da mesma forma, extingue-se o poder familiar pela maioridade, alcançada 

aos 18 anos de idade, conferindo-lhe a plenitude dos direitos civis, fazendo cessar a 

dependência paterna, uma vez que há presunção legal de que o indivíduo, atingindo 

os 18 anos, não mais necessita de proteção (DINIZ, 2014). 

A adoção extingue o poder familiar do pai ou mãe carnal, transferindo-o ao 

adotante, de acordo com a lei. Pois a adoção será concedida se os pais renunciarem 

ao poder familiar, ou se houver sentença declarando a perda ou extinção. Não é 

possível a adoção com a permanência do poder familiar, sob pena de duas pessoas 

diferentes, sem nenhum liame conjugal, exercerem concomitantemente o múnus 

(RIZZARDO, 2019). 

Ressalta-se que em caso de falecimento dos pais adotivos, não se restaura 

o poder familiar do pai ou da mãe natural, nomeando-se tutor ao menor (DINIZ, 

2014). 

No próximo tópico far-se-á a análise das hipóteses de suspensão do poder 

familiar como forma de sanção aplicada aos pais, no descumprimento do dever de 

exercício do poder familiar de acordo com o melhor interesse do menor. 

 

4.2 Hipóteses de suspensão do poder familiar 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nos artigos 227 e 

229, o Código Civil em seu artigo 1.634 e o Estatuto da Criança e do Adolescente no 

seu artigo 22, elencam os deveres que incubem aos pais, a serem exercidos no 

interesse dos filhos, independentemente de coabitação:  

 

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. 
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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. (BRASIL, 1988) 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inovou no 

tratamento jurídico e tutela dos direitos das crianças e adolescentes, reconhecendo-

os como sujeitos de direitos, merecedores de proteção integral diante de sua 

condição de pessoas em desenvolvimento. Destarte, as leis infraconstitucionais 

tiveram que se amoldar à disposição constitucional, o Código Civil prevê acerca dos 

deveres dos pais: 

 

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. (BRASIL, 2002) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, foi editado com a 

finalidade exclusiva de efetivação dos ditames constitucionais acerca da proteção 

integral dos menores, e dispõe acerca do exercício do poder familiar: 

 

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. (BRASIL, 1990) 

 

O poder familiar é um múnus público, devendo ser exercido no interesse dos 

filhos menores não emancipados, o Estado então o controla, determinando normas 

em que arrolam casos que autorizam o magistrado a privar o genitor de seu 

exercício temporariamente, por atos em que venham a prejudicar o filho com o seu 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1584
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comportamento, hipótese essa que se tem a suspensão do poder familiar, sendo 

então, nomeado curador especial ao menor no curso da ação (DINIZ, 2014).  

O cuidado com a criação e educação da prole apresenta-se como a questão 

mais relevante dentro da vida familiar, porque as crianças de hoje serão os homens 

de amanhã e é nas gerações futuras que se assenta a esperança do porvir. Dessa 

forma, esta é a razão pela qual o estado moderno sente-se legitimado para entrar no 

recesso da família, a fim de defender os menores que ali vivem (RODRIGUES, 

2004). 

A suspensão do poder familiar constitui sanção aplicada aos genitores pela 

infração ao dever genérico de exercer o poder parental de acordo com as regras 

estabelecidas pelo legislador e visam atender ao maior interesse do menor, 

conforme descreve Rodrigues (2004, p. 368): 

 

Tal sanção têm menos um intuito punitivo aos pais do que o de preservar o 
interesse dos filhos, afastando-os da nociva influencia daqueles. Tanto 
assim é que, cessadas as causas que conduziram à suspensão ou à 
destituição do poder familiar e transcorrido um período mais ou menos longo 
de consolidação, pode o poder paternal ser devolvido aos antigos titulares. 

 

Haverá a suspensão do poder familiar por ato de autoridade, após a devida 

apuração, se o pai ou a mãe abusar de seu poder, faltando aos seus deveres ou 

prejudicando os bens dos filhos. Essa imposição de pena será deixada ao prudente 

arbítrio do juiz, que possui liberdade de não a aplicar, posto que provado o fato 

determinante, se for prestada caução idônea de que o filho receberá do pai ou da 

mãe o tratamento conveniente (PEREIRA, 2010). 

Trata-se de medida menos grave, de modo que, extinta a causa que a 

gerou, poderá o juiz cancelá-la, se não encontrar inconveniente na volta do menor 

para a companhia dos pais. Além do mais, a suspensão pode referir-se apenas ao 

filho vitimado e não a toda prole, bem como poderá abranger apenas algumas das 

prerrogativas do poder familiar (RODRIGUES, 2004). 

O juiz, de ofício, ou a requerimento de algum parente, ou, ainda, mediante 

representação do Ministério Público, suspenderá o exercício do poder familiar. A lei 

não determina o limite de tempo, mas este será determinado conforme o 

entendimento do julgador que seja conveniente aos interesses do menor. Terminado 

o prazo, restaura-se o exercício tal com antes, podendo também a suspensão ser 

revogada a critério do magistrado (PEREIRA, 2010). 
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Trata-se, então, de uma sanção que visa preservar os interesses do filho, 

afastando-o da má influencia do pai que viola o dever de exercer o poder familiar 

conforme a lei (DINIZ, 2014). 

As hipóteses de suspensão do poder familiar, ainda que gravosas ao menor, 

são tidas como faltas de natureza leve, as quais não ensejam a destituição do poder 

familiar, pois não seria razoável determinar a destituição do poder parental por 

qualquer motivo, nem atenderia ao instituto da proteção integral do menor (NADER, 

2016). 

As causas de suspensão do poder familiar estão mencionadas 

genericamente no artigo 1.637 do Código Civil, servindo como parâmetro para o 

magistrado decidir de acordo com o melhor interesse do infante. Insta ressaltar que 

as hipóteses previstas em lei não ensejam necessariamente a suspensão do poder 

familiar, podendo o juiz “optar por práticas que se revelem eficazes à eliminação do 

mal ou que ponham um freio no prejuízo dos filhos” (NADER, 2016). 

Serão apontados como preceito para a causa da suspensão do poder 

familiar o comportamento dos pais gravosos aos interesses dos filhos, quando 

houver abuso do pai ou da mãe, falta dos deveres paternos, deixar os filhos em 

estado habitual de vadiagem, libertinagem, criminalidade, privar a prole de alimentos 

colocando em perigo sua saúde ou, ainda, se houver maus-tratos. Predominando a 

ideia de proteção, salvaguarda e defesa dos interesses do menor, será admissível 

autorizar a suspensão do poder familiar, comprovando-se que a omissão ou 

retardamento pode torná-la infrutífera (PEREIRA, 2010). 

Conforme preconiza o artigo 1.637 caput e parágrafo único do Código Civil 

será suspenso o poder familiar nos seguintes casos: 

 

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. (BRASIL, 2002) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 24 e 129, inciso X, 

também prevê que a autoridade judiciária poderá decretar a suspensão do poder 

familiar do pai ou da mãe que der causa a situação irregular do menor. Ademais, a 
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Lei n° 12.318/2010 (Lei da Alienação Parental) dispõe em seu artigo 6°, inciso VII, 

que, diante da caracterização de ato típico de alienação parental ou de qualquer 

conduta que dificulte a convivência da prole com o genitor, em ação autônoma ou 

incidental, o juiz poderá ou não decidir, cumulativamente ou não, sem prejuízo da 

decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumento 

processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso, 

declarar a suspensão do poder familiar.   

Para evitar o prosseguimento de uma situação deplorável, o juiz poderá 

ordenar, como medida provisória, a remoção do menor da guarda dos pais, até a 

decisão final. Caso a pena de suspensão seja imposta ao pai, quem assumirá o 

exercício do poder familiar será a mãe, se já tiver falecido ou for incapaz, o 

magistrado nomeará um tutor ao menor ou será ele incluído em programa de 

colocação familiar, na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(DINIZ, 2014). 

A perda ou suspensão do poder familiar acarretará na perda de alguns 

direitos dos pais com relação aos filhos, porém, não desobriga os genitores da 

responsabilidade de sustentar ou alimentar o menor, ainda que ele esteja inserido 

em família substituta ou sob tutela, pois trata-se de dever unilateral e intransmissível 

decorrente da filiação (CAMINHA, 2015). 

O procedimento de suspensão do poder familiar está previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, devendo respeitar o direito de ampla defesa e o princípio 

do contraditório, podendo o magistrado determinar a realização de perícia ou estudo 

social, bem como, sempre que possível e razoável, a oitiva do menor. Caso a 

suspensão do poder familiar seja decretada a sentença definitiva será averbada no 

registro civil de nascimento do menor (NADER, 2016).  

 

4.3 Hipóteses de destituição do poder familiar 

 

A destituição do poder familiar caracteriza-se como uma sanção mais grave 

do que a suspensão, aplicada aos genitores mediante sentença judicial, sendo 

competente a Justiça da Infância e da Juventude, conforme o artigo 148, parágrafo 

único, alínea b, do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

 

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
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Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses 
do art. 98 é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para 
o fim de: [...] 
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação 
da tutela ou guarda; (BRASIL, 1990) 

 

Se o juiz se convencer de que houve uma das causas que justificam a 

destituição, a sentença irá abranger, por ser medida imperativa, toda a prole e não 

somente um filho ou alguns dos filhos. A ação judicial, com esse fim, será promovida 

pelo outro cônjuge, por um parente do menor, por ele mesmo, se púbere, pela 

pessoa a quem se confiou sua guarda ou pelo Ministério Público (DINIZ, 2014).  

Conforme alude o artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

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. (BRASIL, 1990) 

 

Segundo os ensinamentos de Maluf, C. e Maluf, A. (2016, p. 669) a perda do 

poder familiar é definida como “penalidade permanente imposta judicialmente ao pai 

ou à mãe, ou mesmo a ambos os genitores”, que tenham incorrido na prática das 

hipóteses previstas no Código Civil.  

A perda do poder familiar é sanção maior diante da infringência de um dever 

mais relevante, de modo que, embora não se revista de inexorabilidade, não é como 

a suspensão que é medida de índole temporária. Portanto, a destituição é, em regra, 

medida definitiva, além de ser imperativa, nas palavras de Rodrigues (2004, p. 369): 

 

De certo modo se pode pensar que, nos casos de perda do poder familiar, o 
legislador reconhece que o seu titular não está capacitado para exercer tão 
alta função, de modo que, para o bem dos filhos, o destitui daquele encargo, 
no qual só excepcionalmente o readmitirá, depois de custosamente 
convencido de que as causas que anteriormente militavam ora foram 
removidas definitivamente.  

 

A perda do poder familiar, em regra é permanente, embora o seu exercício 

possa ser, excepcionalmente restabelecido, se provada a regeneração do genitor ou 

se desaparecida a causa que a determinou, mediante processo judicial de caráter 

contencioso (DINIZ, 2014). 

Nos casos de perda do poder familiar, o legislador reconhece que o seu 

titular não esta capacitado para exercer tão alta função, de modo, que para o bem 
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dos filhos, o destitui deste cargo, no qual só o será readmitido, depois de 

custosamente convencido de que as causas que anteriormente militavam ora foram 

removidas definitivamente (RODRIGUES, 2004). 

Nestes casos o magistrado devera agir com imensa ponderação, tendo em 

vista que o interesse do menor é que esta em jogo, e um desacerto ao julgar pode 

ser irremediável. Poderá ainda o juiz, para evitar um mal iminente ou 

prosseguimento de uma situação deplorável, ordenar medida provisória, como a 

remoção do menor da guarda dos pais, até a decisão final (RODRIGUES, 2004). 

Conforme anteriormente mencionado, a perda ou destituição do poder 

familiar é espécie de extinção do poder parental mediante sentença judicial. O 

Código Civil estabelece as hipóteses em que perderá o poder familiar o pai ou a mãe 

ou ambos, se comprovados a falta, omissão ou abuso em relação aos filhos: 

 

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. (BRASIL, 2002) 

 

A perda do poder familiar pela prática de castigo imoderado ao filho diz 

respeito ao exagero, haja vista que o castigo sem excessos é licito e necessário no 

exercício do dever de educação do infante. Dessa forma, a lei punirá o exagero, de 

acordo com a intensidade da forma que o foi exercido o castigo e na sua qualidade. 

Certo é que os pais devem castigar de seus filhos nos seus erros de conduta, mas 

de forma moderada, não abusando (PEREIRA, 2010).  

Não que sejam proibidas atitudes corretivas dos pais, pois são necessárias 

em determinas circunstâncias, tendo em vista que a própria educação requer rigidez 

na condução do filho, o qual ainda não possui maturidade suficiente para medir a 

consequência de seus atos, fato normal e próprio da idade infantil e juvenil. Muitas 

das vezes só se consegue um padrão médio de comportamento se imposta uma 

disciplina mais forte e atenta (RIZZARDO, 2019).  

A lei tolera os castigos comedidos e sensatos, necessários em momentos 

críticos da conduta do filho, e condena as explosões da cólera e da violência, que 

nada trazem de positivo. Pelo contrário, tal repressão conduz à revolta, ao desamor 

e ao aniquilamento do afeto, do carinho e da estima (RIZZARDO, 2019).  
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A destituição do poder familiar pelo abandono abrange o abandono material, 

moral e intelectual. O abandono material diz respeito à falta de assistência material, 

colocando em risco a saúde e a sobrevivência do infante. Já o abando moral e 

intelectual ocorre quando há descaso dos pais com a educação e moralidade do 

infante (GONÇALVEZ, 2012). 

A perda do poder familiar pela prática de atos contrários à moral ou aos bons 

costumes, diz respeito à contaminação da formação dos filhos pela conduta dos 

pais.  A família tem como finalidades primordiais, a formação da personalidade dos 

filhos. No lar, eles adquirem os princípios que nortearão seu futuro, como a 

dignidade pessoal, a honestidade, a correção da conduta, o respeito, a 

responsabilidade, dentre outras virtudes (RODRIGUES, 2004).  

Desta forma, as atitudes imorais ou indignas do ser humano, as práticas 

delinquentes, a falta de pudor, a libertinagem, a expansão do sexo sem recato, 

depõe contra a formação do filho ainda não maduro e sem conhecimento de certos 

assuntos para entender e saber conduzir-se frente aos mesmos. Os filhos quando 

menores são fortemente influenciáveis, razão pela qual exige-se uma postura pelo 

menos aparentemente digna e honrada dos pais (RODRIGUES, 2004). 

A destituição do poder familiar pela incidência reiterada nas faltas 

causadoras da suspensão do poder parental tem fundamento no fato de que a 

quebra dos deveres inerentes ao poder familiar possuem sua gravidade graduada, 

possuindo vários níveis. Dessa forma, há hipóteses menos graves que ensejam a 

suspensão do poder familiar, porém, a sua prática reiterada enseja na perda do 

poder familiar, sanção mais grave (NADER, 2016).  

Por fim, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção 

enseja na perda do poder familiar quando for feita a entrega definitiva do filho, com a 

transferência do poder familiar, e não da entrega para a guarda quando remanesce 

a presença dos pais na vida do mesmo (RIZZARDO, 2019). 

Tal hipótese de perda do poder familiar se justifica tendo em vista que a 

forma correta para entregar o filho para adoção é dirigir-se a um Juizado da infância 

e da Juventude, expondo sua decisão e fazendo-se a inclusão na lista dos que se 

encontram na espera de serem adotados, instaurando processo para a destituição 

do poder familiar e encaminhamento para adoção (RIZZARDO, 2019). 
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Recentemente editou-se a Lei nº 13.715/2018, que incluiu o parágrafo único 

no artigo 1.638 do Código Civil estabelecendo novas hipóteses de perda do poder 

familiar, as quais serão tratadas no próximo tópico.  

 

4.3.1 Alterações decorrentes da Lei nº 13.715/2018 

 

A Lei nº 13.715 de 2018, que amplia as hipóteses de perda de poder familiar 

para condenados que cometem crimes contra a própria família foi aprovado em 25 

de setembro de 2018 na comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDH). O Projeto de Lei Complementar n° 13/2018, de autoria da deputada Laura 

Carneiro, inclui entre essas hipóteses o feminicídio, lesões gravíssimas e abuso 

sexual (SENADO FEDERAL, 2018). 

No dia 24 de setembro de 2018, o ministro Dias Toffoli, presidente da 

República em exercício, sancionou a presente Lei. Rompendo a tradição mantida 

pelo legislador, a Lei n° 13.715/2018 cria novas hipóteses de perda do poder familiar 

tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como no Código Civil e no 

Código Penal. Antes da edição da nova Lei as hipóteses de destituição do poder 

familiar eram tratadas apenas no Código Civil (AMARAL, 2018). 

Em relação ao Código Penal a nova lei alterou a redação do inciso II do 

artigo 92 do código Penal, passando a constar:  

 

Art. 92. São também efeitos da condenação: [...] 
II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da 
curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra 
outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou 
outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. (BRASIL, 1940) 

 

A Lei nº 13.715/2018 também alterou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente acrescentando o parágrafo 2° ao artigo 23, com a mesma finalidade da 

mudança que foi feita no Código Penal, passando a constar:  

 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do 
poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à 
pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar 
ou contra filho, filha ou outro descendente. (BRASIL, 1990) 
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Por fim, a Lei nº 13.715/2018 também alterou o Código Civil, inserindo um 

parágrafo único no artigo 1.638 com a seguinte redação:  

 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:  
[...] 
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 
que:  
I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: a) 
homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 
morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 
familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; b) estupro 
ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão;  
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: a) homicídio, feminicídio 
ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar 
de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher; b) estupro, estupro de vulnerável ou 
outro crime contra. (BRASIL, 2002) 

 

Observa-se que as hipóteses previstas neste novo parágrafo único do artigo 

1.638 do Código Civil já estão contempladas pelo novo inciso II do artigo 92 do 

Código Penal, ou seja, todas as situações trazidas pelo Código Civil já ensejariam a 

perda do poder familiar como efeito da condenação criminal. 

As novas hipóteses trazidas pela Lei n° 13.715/2018 ensejam a interdição 

definitiva do poder familiar do genitor infrator, haja vista a manifesta 

incompatibilidade da prática de tais condutas com o exercício do poder familiar. Tal 

medida se estende à toda a prole, pois, aquele que não possui condições de exercer 

o cargo relativamente a um filho, evidentemente também não o terá com relação aos 

demais (RIZZARDO, 2019). 

 

4.3.2 A destituição do poder familiar em decorrência do feminicídio 

 

Conforme já estudado no primeiro capítulo, o feminicído é a morte violenta 

de mulheres em razão do gênero. Muitas mulheres são assassinadas no Brasil e 

grande parte desses assassinatos acontece por questões que envolvem o gênero. 

Conforme o Instituto Patricia Galvão, em 2017 4.539 mulheres foram vítimas 

de homicídio (aumento de 6,1%, em relação ao ano de 2016), sendo que deste total, 

1.133 foram registrados como sendo vítimas de feminicídio, em 2016 haviam sido 

929. 

Tratando-se de um tema de suma importância e tendo em vista o 

crescimento alarmante da prática de tal crime, em 24 de setembro de 2018, foi 
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sancionada a Lei nº 13.715, que dispõe sobre a hipótese de perda do poder familiar 

pelo autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder 

familiar (AMARAL, 2018) 

Esta lei cria novas hipótese de perda do poder familiar no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no Código Civil e no Código Penal, conforme 

anteriormente explanado, rompendo com a tradição que vinha sendo mantida pelo 

legislador, pois, antes da edição da nova Lei as hipóteses de destituição do poder 

familiar eram tratadas apenas no Código Civil (AMARAL, 2018). 

O objetivo da nova Lei é assegurar à criança e ao adolescente o seu melhor 

interesse, evitando que o condenado pela prática de crimes familiar mantenha seu 

exercício em prejuízo de quem está sujeito a ele (AMARAL, 2018). 

No Direito Penal foram inseridas causas de perda do poder familiar, desde 

que o pai estupre a própria filha, ou corrompa os filhos, ou instigue-os a praticarem 

crimes, como os de furto ou receptação, passando a não merecer exercer o poder 

familiar, cabendo então a destituição.  

Tratando-se de pena acessória, prevista no artigo 92, inciso II, do Código 

Penal Brasileiro: 

 

Art. 92. São também efeitos da condenação: [...] 
II - a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da 
Curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena da reclusão cometidos contra 
outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou 
outro ascendente ou contra tutelado ou curatelado (BRASIL, 1940) 

 

4.3.3 Projeto de Lei n° 7874/2017 

 

O Projeto de Lei n° 7874/2017 de iniciativa da Deputada Federal Laura 

Carneiro, transformada na Lei n° 13.715/2018, dispõe sobre a perda do poder 

familiar em caso de feminicídio, de lesões gravíssimas e abuso sexual contra filhos 

(BRASIL, 2017).  

De acordo com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 

contra a Mulher, o referido Projeto de Lei possui justificativa diante da prática do 

crime de feminicídio o qual, segundo relatório apresentado em 2013, apresenta a 

seguinte definição: 
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O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o 
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de 
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou 
exparceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por 
meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da 
identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como 
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a 
tratamento cruel ou degradante. (CPMI, 2013) 

 

No Brasil, a violência contra as mulheres tem aumentado em grandes 

proporções, sendo alarmante, exigindo medidas mais concretas e mais eficazes, a 

fim de proteger não apenas as mulheres, mas também os filhos que ficam expostos 

a esse tipo de ambiente degradante (BRASIL, 2017). 

Não podendo ser aguardado um trâmite burocrático e demorado, a 

suspensão do poder familiar nessas hipóteses se impõe como instrumento 

necessário e urgente de proteção aos filhos, de modo que a medida devera ser 

imposta imediatamente (BRASIL, 2017). 

Sendo apensado a este projeto, o Projeto de Lei nº 7913/2017, apresentado 

pelo Sr. Benjamin Maranhão, o qual acrescentaria o artigo 155-A ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para incrementar outra forma de perda ou suspensão do 

poder familiar, sendo a sua proposta a seguinte: 

 

Art. 155-A. Em casos de comprovação dos crimes previstos nos artigos 121 
ao 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
contra algum dos titulares do poder familiar, a criança ou adolescente não 
poderá ficar sob a guarda, tutela ou curatela do autor do crime. 
Parágrafo único “Não se aplica o disposto no caput quando o ato praticado 
for em legítima defesa ou o autor tenha sofrido alguma espécie de violência. 
(BRASIL, 2017)  

 

Possuindo como objetivo a presente proposta apresentar novas causas de 

suspensão ou até perda do poder familiar. Ressalta-se que a violência cometida por 

umas das partes detentoras do poder familiar, seja agressão física ou psicológica e, 

até mesmo, homicídio, afetará totalmente os laços familiares com a guarda dos filhos 

(BRASIL, 2017). 

Aduz, ainda que, o poder familiar é o conjunto de direitos e deveres 

atribuídos aos pais no que diz respeito aos filhos menores. Logo, se um dos 

genitores rompe esse pacto implícito de proteção recíproca entre os membros da 

família, nada mais justo do que se possa ter a suspensão ou a perda do poder 

familiar (BRASIL, 2017). 
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Maranhão (2017, p. 5) expõe e argumenta ainda que:  

 

A 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
confirmou sentença que negou a um pai, condenado pelo homicídio da 
esposa, o direito à guarda e visitas à filha. Em seu voto o desembargador 
Sérgio Izidoro Heil, aduz que o direito dos pais não deve se sobrepor aos 
dos filhos e o contato entre ambos, certamente traria lembranças dolorosas 
do dia em que a criança presenciou a morte da mãe. A decisão foi unânime. 

 

Neste sentido, o escopo fundamental do projeto é proteger a guarda do 

menor, afetado por esse transtorno familiar.  

O Projeto de Lei nº 8.321/2017, da Sra. Jandira Feghali, também está 

apenso ao Projeto de Lei nº 7.874, o qual tem como proposta alterar o artigo 1.638 

do Código Civil, o parágrafo 2º do artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

e o inciso II do artigo 92 do Código Penal, para acrescentar casos de perda de poder 

familiar nos casos que especifica (BRASIL, 2017). 

Apresentando como justificativa o elencado no artigo 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que estabelece que: 

 

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.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro ao incumbir aos pais “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”. 

(BRASIL, 1990). 

O arcabouço legal é farto em defesa da criança e do adolescente, e 

igualmente fartos devem ser os avanços que visem evitar que possíveis lacunas 

legais ajam contra os interesses desta faixa etária. É o caso da manutenção do 

poder familiar em determinadas situações ainda não previstas pelo Código Civil 

(BRASIL, 2017). 

A verdade é que a medida de suspensão do poder familiar nos casos de 

condenação por crimes cujas penas sejam superiores a dois anos, elencado no 

artigo 1.637, parágrafo único do Código Civil, é insuficiente para abranger toda a 
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gama de maldades que rotineiramente é praticada contra a criança e contra os 

adolescentes e contra o próprio companheiro ou companheira (BRASIL, 2017). 

Compreende-se que a suspensão, com a possibilidade de recomposição dos 

laços de afetividade entre pais e filhos, é sempre preferível à perda do poder familiar, 

mas há casos outros, que não os já contemplados pelo Código Civil, em que a perda 

deve ser uma opção garantidora dos interesses da criança e do adolescente. Tais 

como casos gravíssimos, como homicídio e lesão corporal praticados por quem 

detém o poder familiar contra membro da família, não podem permitir que o seu 

autor, coautor, cúmplice ou participe de tais cries, possa continuar a exercê-lo 

(BRASIL, 2017). 

A presente proposta, vem suprir a lacuna na legislação civil que, até o 

momento, apenas suspende o poder familiar de quem é condenado por penas 

superiores a dois anos. Importante ressaltar que, para que tal alteração encontre eco 

em outras normas que tratam do mesmo tema, é preciso promover mudanças 

também no Estatuto da Criança e do Adolescente e no código Penal de forma a 

garantir a uniformidade nas normas. 

Verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro vem desenvolvendo-se 

cada vez mais, buscando a melhor proteção da família e, em especial, a proteção 

integral da criança e do adolescente, necessitando-se que as legislações amoldem-

se aos postulados constitucionais e tragam efetividade aos mecanismos de 

proteção.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve como escopo discorrer acerca da guarda dos filhos 

menores nos casos de feminicídio praticado pelo cônjuge-genitor. 

A pesquisa surgiu da necessidade de se analisar os novos institutos jurídicos 

de proteção do menor, haja vista os números alarmantes de feminicídio e 

considerando que o mesmo não é um evento isolado na vida de algumas mulheres, 

mas sim, um fenômeno universal e estrutural que fundamenta-se no sistema de 

dominação patriarcal presente em todas as sociedades do mundo ocidental. 

Para alcançar o objetivo geral, analisou-se o feminicídio como um todo, 

desde sua evolução histórica. Constatando que o mesmo é uma consequência de 

um padrão cultural marcado pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino 

e feminino, o qual é aprendido e transmitido ao longo de gerações, refletindo-se em 

questões políticas, econômicas e sociais, implicando na violação de direitos, 

submetendo as mulheres a uma condição inferior em relação ao homem, 

exemplificada através de diversos tipos de violência, chegando a consumação da 

morte, o feminicídio. 

Em seguida analisou-se o seu conceito, o qual trata-se de uma qualificadora 

penal e que reconhece o homicídio de mulheres como crime hediondo, resultado 

este de violência doméstica e familiar, além de menosprezo e discriminação da 

condição de mulher. A criminalização do feminicídio vai muito além de um caráter 

simbólico das normas jurídicas, eis que é importante em face da luta por justiça de 

gênero, pela igualdade entre as pessoas e da dignidade humana, sendo este o 

primeiro passo para dar visibilidade ao grave cenário, na tentativa de minimizar a 

violência contra as mulheres. 

Puderam-se ainda identificar elementos necessários para identificar o 

assassinato de uma mulher como sendo feminicídio, eis que nem todos os crimes de 

assassinato de mulheres são motivados em razão do gênero, além de expor as 

modalidades de assassinatos de mulheres que são reconhecidas como tal crime. 

Considerando o feminicídio um crime bárbaro, em que resultam 

imensuráveis reflexos principalmente na pessoa dos filhos, no capítulo seguinte 

passou-se a tratar a respeito do conceito de poder familiar e os diversos tipos de 

guarda.  
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Ressalta-se a importância da Carta Magna de 88, a qual garante a proteção 

e a primazia dos direitos da criança e do adolescente, tais como o princípio da 

proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do 

Brasil e o primado superior interesse do menor, cabendo aos genitores um conjunto 

de direitos e deveres em relação a pessoa dos filhos, sendo responsáveis por sua 

formação quanto pessoa, possuindo conforme prevê o artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do adolescente, o dever de assistência educacional, material e moral a ser 

cumprido no interesse e em proveito do filho menor, garantindo- lhe a sobrevivência 

física e o pleno desenvolvimento psíquico. 

Sendo ainda discorrido sobre as principais características da guarda de 

menores, suas modalidade e a forma como Código Civil e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente regulam este instituto, abordou-se também que, apesar da guarda ser 

um direito que decorre do poder familiar, ela não é absoluta, tendo em vista que ela 

pode ser exercida por terceiro, desde que comprovado que a custódia deferida 

atenda aos interesses do menor. 

Passando finalmente a discutir a temática do presente trabalho no último 

capítulo. Este capítulo tem como finalidade analisar primeiramente as hipóteses de 

restrição ao poder familiar. Compreende-se que poder familiar é instituído como 

sistema de proteção e defesa do filho, e deve ser exercido de forma ininterrupta, por 

todo o período da menor idade, no entanto existem algumas situações em que 

antecipam-se o seu termino, sendo elas: a extinção, a suspensão e a perda ou 

destituição. 

Em relação à extinção, observou-se que a mesma decorre de situações 

naturais e independe da vontade dos pais e da pratica de qualquer ato por este. Já a 

suspensão é uma sanção aplicada aos pais pelo exercício de conduta prejudicial aos 

filhos, os quais são exemplos disso: abusar de seu poder, faltando aos seus deveres 

ou prejudicando os bens de seus filhos, tratando-se de sanção que, visa preservar 

os interesses do filho. A destituição ou a perda do poder familiar é uma espécie de 

extinção do poder parental mediante sentença judicial, a qual é definida como 

penalidade permanente imposta judicialmente ao pai ou à mãe, ou mesmo a ambos 

os genitores, que tenham incorrido na prática das hipóteses previstas no Código 

Civil. 

Nos casos de perda do poder familiar, o legislador reconhece que o seu 

titular não esta capacitado para exercer tão alta função, de modo que, para o bem 
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dos filhos, o destitui deste cargo. Até então não existiam previsões legais a respeito 

da desconstituição do poder familiar em relação ao genitor que praticou o feminicídio 

contra o seu próprio cônjuge. 

Mas felizmente, no curso deste trabalho a lei n. 13.715/2018 foi sancionada, 

esta que dispõe sobre a hipótese de perda do poder familiar pelo autor de 

determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Esta 

Lei criou novas hipóteses de perda do poder familiar no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no Código Civil e no Código Penal, visando assegurar à criança e ao 

adolescente o seu melhor interesse, evitando que o condenado pela prática de 

crimes familiar mantenha seu exercício em prejuízo de quem está sujeito a ele. 

 Podendo-se perceber através das fundamentações do Projeto Lei que este 

instrumento legislativo tem como finalidade evitar que a criança ou adolescente 

cresça em um ambiente degradante, impondo como instrumento necessário e 

urgente a proteção dos filhos, a destituição do poder familiar do genitor que praticou 

o feminicídio. 

Através deste estudo e da Lei 13.715/2018, foi possível compreender que 

não se pode deixar o menor sob os cuidados e responsabilidades de um pai que 

praticou feminicídio, tirando a vida de sua própria companheira, isso seria uma 

violação ao princípio da proteção integral da criança. Embora a modificação 

legislativa seja muito recente, não se pode deixar de reconhecer os avanços que 

estão ocorrendo no ordenamento jurídico no que se refere a uma temática tão 

complexa e delicada quanto esta. 

Entretanto, a nova Lei deixou algumas lacunas, como, por exemplo, na 

hipótese do genitor-agressor praticar lesão corporal simples contra o cônjuge, por 

repetidas vezes, não acarretara na perda do poder familiar, então o genitor poderá 

agredir por quantas vezes quiser a sua cônjuge e nada vira à acontecer a ele, 

sabendo-se que muitos dos casos de feminicídio vem de um histórico de agressões, 

então será necessário chegar ao ápice, que seria a morte, para que a medida 

drástica de perda do poder familiar venha ocorrer. A criança viverá no ceio desse 

ambiente degradante, porque não existe ambiente mais degradante, onde o seu pai 

agride a sua própria mãe. 

Portanto, conclui-se que, apesar dos avanços legislativos ocorridos ao longo 

dos anos, mais especificamente os avanços trazidos pela Lei 13.715/2018 no 

tocante à perda do poder familiar em caso de feminicídio praticado pelo genitor, 

https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=20413
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https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=20413
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https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=20413
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ainda existe a necessidade de criar-se medidas de proteção à criança e ao 

adolescente em outras situações, como no caso de agressão da mãe pelo cônjuge-

genitor, buscando a efetiva defesa e proteção do infante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Carlos Eduardo Rios do. Violência doméstica: nota sobre a Lei 13.715/18 
que dispõe sobre perda do poder familiar. Jus Navigandi, Teresina, ano 23, n. 
5586, 17 out. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/69531>. Acesso 
em: 21 nov. 2018. 
 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório final 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada com a finalidade de 
investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de 
omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos 
instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência, 2013. 
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496481>. Acesso em: 13 
maio 2019. 
 
 
_____. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 
05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov 
.br/ccivil_03/Constituicao /Constituicao.htm>. Acesso em: 11 abr. 2019. 
 
 
_____. Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. 
Acesso em: 22 nov. 2018. 
 
 
_____. Diretrizes Nacionais Feminicídio: investigar processar e julgar com 
perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Brasília, 2016. Disponível 
em: <http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/2016/livro-diretrizes-
nacionais-femenicidios-versao-web.pdf>. acesso em 21.nov.2018. 
 
 
_____. Lei n° 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da 
mulher casada. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-
1969/l4121.htm>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
 
 
_____. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
 
 
_____. Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5°, inciso XVIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8072.htm>. 
Acesso em: 22 nov. 2018. 
 
 

https://jus.com.br/revista/edicoes/2018
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/10/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/10/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/10/17
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018/10
https://jus.com.br/revista/edicoes/2018
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/2016/livro-diretrizes-nacionais-femenicidios-versao-web.pdf
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/2016/livro-diretrizes-nacionais-femenicidios-versao-web.pdf


56 

 

_____. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 22 nov. 
2018. 
 
 
_____. Lei n° 11.698, de 13 de junho de 2008. Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para instituir e disciplinar a 
guarda compartilhada. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11698.htm>. Acesso 
em: 23 mar. 2019. 
 
 
_____. Lei n° 12.010, de 3 de agosto de 2009. Dispõe sobre a adoção. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm>. 
Acesso em: 23 mar. 2019. 
 
 
_____. Lei n° 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Altera os arts. 1.583, 1.584, 
1.585 e 1.634 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 
estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispor sobre sua 
aplicação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13058.htm>. Acesso em: 23 mar. 2019.  
 
 
_____. Lei n° 13.715, de 24 de setembro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para dispor sobre hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de 
determinados crimes contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou 
contra filho, filha ou outro descendente. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13715.htm>. Acesso 
em: 22 nov. 2018. 
 
 
_____. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes 
violentas de mulheres (femicídios/feminicídios), 2014. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio_p 
ublicacao.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2018.  
 
 
_____. Projeto de Lei n° 7.874, de 2017. Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990, e 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre hipóteses de 
perda de poder familiar. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=2141477>. Acesso em: 13 maio 2019. 
 
 
_____. Projeto de Lei n° 7.913, de 2017. Acrescenta o art. 155-A à Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, para incrementar outra forma de perda ou suspensão do poder 
familiar. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesweb/prop_most 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43E55D318A74C1ABE1D322DAB3F84F11.proposicoesWebExterno2?codteor=1574861&filename=Avulso+-PL+7913/2017


57 

 

rarintegra;jsessionid=43e55d318a74c1abe1d322dab3f84f11.proposicoeswebexterno
2?codteor=1574861&filename=avulso+-pl+7913/2017>. Acesso em: 13 maio 2019. 
 
 
_____. Projeto de Lei n° 8.321, de 2017. Altera o art. 1.638 da Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), o § 2º do art. 23 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o inciso II do art. 92 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para acrescentar casos de 
perda de poder familiar nos casos que especifica. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=713F6D
C4B5D5FAC8B2599A9C6A75458F.proposicoesWebExterno1?codteor=1595853&fil
ename=Avulso+-PL+8321/2017>. Acesso em: 13 maio 2019. 
 
 
CAMINHA, Abelise Pantaleão Puccini. A perda do poder familiar no direito brasileiro: 
uma análise sistemática da legislação vigente, Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS, n. 33, 2015.  
 
 
CEZAR-FERREIRA, Verônica. A. da Motta; MACEDO, Rosa Maria Stefanini. Guarda 
compartilhada: uma visão psicojurídica. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
 
 
COPELLO, Patricia Laurenzo. Apuntes sobre el feminicídio. Revista de Derecho 
Penal y Criminologia, jul. 2012, n. 8, p. 119-143. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4070725>. Acesso em: 14 set. 
2018. 
 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias: de acordo com o novo CPC. 
11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.  
 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil: direito de família. 29. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
 
 
_____. Guarda: novas diretrizes. Revista dos Tribunais Online, v. 3, jun. 2015. 
Disponível em: <file:///c:/users/servidor/downloads/guarda_novas_diretrizes_maria_ 
helena_din.pdf>.  Acesso em: 22 mar. 2019. 
 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Ricardo. Novo curdo de direito 
civil: direito de família. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 
 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43E55D318A74C1ABE1D322DAB3F84F11.proposicoesWebExterno2?codteor=1574861&filename=Avulso+-PL+7913/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=43E55D318A74C1ABE1D322DAB3F84F11.proposicoesWebExterno2?codteor=1574861&filename=Avulso+-PL+7913/2017


58 

 

GUEDES, Rebeca Nunes; SILVA, Ana Tereza Medeiros Calvalcanti da; FONSECA, 
Rosa Maria Godoy Serpa da. A violência de gênero e o processo saúde-doença das 
mulheres. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 625-631, 
2009. Disponível em: <http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/bdpi/3822/ar 
t_guedes_a_violencia_de_genero_e_o_processo_2009.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 14 set. 2018. 
 
 
INSTITUTO PATRICIA GALVÃO. Feminicídio: invisibilidade mata. Fundação Rosa 
Luxemburgo, São Paulo, 2017. Disponível em: 
<http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2017/03/livrofeminicidio_in 
visibilidademata.pdf>.  Acesso em: 14 set. 2018. 
 
 
LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 
 
MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018.  
 
 
MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Dabus. Curso de 
direito de família. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 
 
NADER, Paulo. Curso de direito civil: direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. 
 
 
ONU MULHERES BRASIL. Nações Unidas e governo brasileiro recomendam: 
Diretrizes Nacionais para procedimentos de investigação, processo e julgamento de 
crimes feminicídio, 08 abr. 2016. Disponível em: <http://www.onumulheres. 
org.br/noticias/nacoes-unidas-e-governo-brasileirorecomendam-diretrizes-nacionais-
para-procedimentos-de-investigacao-processo-e-julgamento-de-crime-feminicidas/>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
 
PASINATO, Wânia. “Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos 
Pagu, n. 37, p. 219-246, jul./dez. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo 
.php?pid=S0104-83332011000200008&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 
 
 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 18. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
 
 
SENADO FEDERAL. Projeto que amplia causas para perda de poder familiar é 
aprovado na CDH. Senado Notícias, 25 abr. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo%20.php?pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo%20.php?pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332011000200008&script=sci_arttext


59 

 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/25/projeto-que-amplia-
causas-para-perda-de-poder-familiar-e-aprovado-na-cdh>. Acesso em: 13 maio 
2019. 
 
 
SENADO FEDERAL. Lei retira poder familiar de pais que cometam crime contra 
familiares. Senado Notícias, 25 set. 2018. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/25/lei-retira-poder-familiar-de-
pais-que-cometam-crime-contra-familiares. Acesso em: 16 maio 2019. 
 
 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 10. ed. Rio De Janeiro: Forense, 2019. 
 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
 
 
TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito de família. 13. ed. Rio de janeiro: Forense, 
2018. 
 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
 
 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/25/projeto-que-amplia-causas-para-perda-de-poder-familiar-e-aprovado-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/25/projeto-que-amplia-causas-para-perda-de-poder-familiar-e-aprovado-na-cdh
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/25/lei-retira-poder-familiar-de-pais-que-cometam-crime-contra-familiares
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/09/25/lei-retira-poder-familiar-de-pais-que-cometam-crime-contra-familiares

