
PARECERES 

PMaiO :poder. - Fuidaniento e 
• 	 -. 	 ; 

tie,T se o pai, corno militar fôss 

nuto do direito de visita  dos avos transferido desta Capital, estaria 

Código Civil,. art. 394 - Pev- obrigado a trazer,- ou mandar- tPa 
zer, a filha, para passar, 

¶e inanacia com os avos cona a a, 
• 	vontade do pai êstes pagassem as dspesas. -  . 

Inconformados com a decisão 
NOLO pode 	, pl 	sem nitiM recorreram as partês': os áutores 

justo 	opdr se ao direita de Visita para pleitear, ja o aumento do 
-' ::-- 	dõs . avós- aos.netôs; 	sob- pena 	de- número de 	isftas -já- a' ampliar 

incidir em abuso do pátrio poder ção da duração delas já, por fm 
— A regulamentação do dil'itação para todas as ferias 

do tempo -da estada; o 	para, . 	 .réu. •'j• 	visita dos ascendentes ,, 
iustentai '1 11111 rocedeacia do pe poria a determina çâo de ficar o fi 

lEio - 	'avôs, 	-vontade 	. coni os 	contra a. (lidO. 	. 	•: 	 . 	. 
.que -constltueofensa :ao  di- 

- guarda e- à autoridade do 
titular da 	pa,lria poteslas 

S 	. 	•.. 	........... 
Parece-nos 	de 	ir questionavel 

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	--.-- 	- 	; - uridiidade a respeitável seten- - 

Jo 	COE! HO BRANCO 
ça,aoieconhecereregulaio d- 

Subprocurador da República -- - 	'- 
avos, em relação; aos- netos, orjen-

- 	tan-do-se na esteira de --.v-. aéór'- 
Dizem o 	avos maternos que 

- 
(laos desse C 	Tribunal 	um da 
antiga E. Tercei-ra Câmara, de -- 	- 	- 	- - - mõrta n filha, à genro; sem mo : 

tivo justificavel, interrompeu 	as 
- 
de janeiro de 1945 	da lavra do 

ielações da neta com eles,razio Desembargador Flaminzo de Ri" 

por que pedem 	regulamentação 
-- 

sende 	( Rev 	dos 	Tribunais' 
8374); 	outro 	da-- E. 	Quinta-- 	- dos- direitos -.dé-.visi4i--e. estada. - 

('amara 	de 10 de de7Pmh'ro de 
o pai esclarace que seu proce 

dunento foi motivado poi desin 1948, de que f,oi relator o De- 
teligência entre os avós pbternos sçmbargador Sei pa 1 opes 	coa- 

firmanuo 	sentença 	do e maternos e nega a estes os di 
reitos de que se dizem titulares Geraldo 	fi'exzeo 	Joffzty 	( Rev 

O Dr 	Juiz a quo julgou a ação Jurisprudencia 	Bra'uleira 	82- 
procedente em parte, pai a dçter 
minar 

157) 
Despido 	da dmaduia indivi 

9q ; qua 	oao dirctlode ei 

- iut luies 	.xpressas. rio 	ia. 	iniiw 	- 	- - -. 
- av 	düas--vêzes por mês, duran-- ós necisque 	e 	cort titi4indo 	ir 	L - 
te cinco horas e ainda nas dat'ts zer- oe.- Lzioi/ette,i,.  pescndo-(ins-, - 	- 
-dos aniversários dêles e da -  mãe' -- 	trurnento: da -  prepotência, do oi- 	- 	-- - 

i e na morte desta; 	- 	- - 	- 	, 	----------- 	- guiho. e- 	da 	cobiça -dos: pais" 
20) - quanto ao direito de ('Dir 	de ram 	' 	1i2) 	tiqis-. 

-estada 	ou 	penuaxzexic.ia 	(?) irnijlou se 41Pje o pai to 	odc 	.in 

- 	- 	- 	 - 	- 	- 	-- 	4D» 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-- 	-- 
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instituto, criado no intérêsse co-
nium do filho, da família e da so-
ciedade. 

Quando o titular da patria p0-
festas se afasta dessa alta finali-
dade, a que deve ser fiel, cabe aõ 
Poder Judiciário defender a ra-
zão de ser do instituto. 

Expressão dêsse principio, de 
intervenção judïcial, com que a 
sociedade defende os insuperá-
veis interêsses do filho, defen 
dendo a família e a si mesmo, 

• contra os desvios da autoridade 
paterna, e o artigo 394 do Códi-
go Civil, real e inegável funda-
mento legal desta ação: 

"Se o, pai ou mãe, abusar do 
• seu 'poder: faltandõ aos deve-

res paternos, ou arruinando os 
bens dos filhos, cabe aõ juiz, 

• renuerendo algum parente, ou 
o Ministério Público, dotar a 

	

• 	niedida, que lhe pareça rede- 
• mada pela segurana do me-

nor e seus haveres, suspenden-
do até, quando convenha o pá 
trio poder". ) 

• Tendo por fonte o art. 233 
do antigo Código Civil Italiano 
(1865), que no novo : Código 
(19,42) se desdobrou nos artigos 

• 328, 331 e 332, aquelé preceito 
do nosso estatuto civil tem ain-
pIa e variada aplicação, cabendo 
ao . magistrado, comõ' obsérvara 

• Borsari, vivificar o espírito e o 
'sentimento reparador que o ani-
nam:• 

"La maniera degli abusi é 
tanto indefinita che la leg-
legge, sentendo, per- cosi. dire,. 
confusamente ii bisogno di 
provvedere, e" non potendo 

• prescriver regole a prioii, si 
'ilascie interpretare nel casi 
pratici dai. magistrata al que-
te confida ii proprio spirio e 
II sentimento riparatore da cui 
ê miniata". (Comentário del 
Codice Civfle", 1.871, vol. 1, 

545, p. 857),. 

• Essa fôrça de aplicação do 
mencionado dispositivo legal, 
ninguém melhor a sentiu do que 

Pontes de Miranda, quando Jni 
de Órfãos, em 1926, e dizia, no 
melhor trabalhõ de sua exegese: 
"o art. 394 não autoriza sômen-
te a sus pensão mas, igualmente, 
outras medidas, que os nossos ju 
ristas, ainda não pesquizaram. 
nem definiram. Não se trata de 
perda, nem só de suspensão; mas 
de modificações, limites, can telas 
e quiescência do pátrio poder" 
.("Rev. Dir.". 79-12). E, mais 
recentemente, reafirmava: AÕ 
contáto com a vida, fecunda-sé 
o dispositivo, legal e, rico de sei-
va e de realidade, presta à maté-. 
ria social o que se espera detô-
da regra jurídica acertada é sá-
bia: promover a adaptação dos 
indivíduos à vida social". (Trat. 
Dir. Fain.". 3.' 'ed., vol. III. § 
244, p. 152). 

Abusa o pai da palHa potestas, 
faltando a algum dos deveres que 
o integram. Entre êsses déveres,' 
mais deveres, cio que 'poderes, 
porque preponderam as obriga-
ç,ões aos direitos correlatos, está 
o dever fundamental 'd'e educar 
os filhos, o qual resume todos Ós 
outros, porque "a missãõ cultu-
ral de família consiste principal-
mente na educação' dos filhos, 
sendo ela o mais adequado fun-
damento para modelar a alma 
das jovens gerações e base sôbre, 
que com maior segurança .labo... 
rani a escola, a Igreja ,e tôdas as 
corporações". (Sauer, "Filosofia 
Jurídica Sociãl",.. trad. espanh., 
1933, §27, II, p. 169). 

Consagrado pela lei, civil como 
o primeiro dos poderes deve-
i'es deque se reveste a autorida-
de paterna (Cód. Civ., art. 384, 
1), o direito de educar o filho 
compreende o direito de selecio-
nar-lhe as relações, o qual, toda-
via, deve conciliar-se com o, di-
reito de visita, que assiste aos 
ascendentes ou avós. E êsse prin-
cípio ninguém o éxpressou me-
lhor do que De Page: 

"Les ascenclants n'ont, en 
principe, aucun drolt de puis-
sance paternelie,. Celle-ci ap- 

iquement ' aúx père 
utefois, ou recon-
uis nu droit de vi-
;ur la Jol n'aturelie, 
roit de .garde dii 
at mettre 'obstacle, 
graves basées sur 

l'enfant, et clont il 
de fournir la preu-
raisons n'existeul 
ne peut se préva-

missance patéi-nel-
poser au droit de 
rands parents La 
l)aternelie et le 
Iscendants doidol-
)niser et s'exercer 
ii 'dans l'intérét de 
prernière 'ne pri-
e. Eu cas de cori-
tribiinaux exer-

Livoir regulateur" 
e Droit Civil Bel-
948,,T.. L, .° 783, 

vem sempre 'se 
mais de século, a 
risprudê.ncja fran-
e Rau, "Cours de 
ranç.ajs", 5.' ed., 
. 116; Baudrg-

hencaus e I3on-
mité de Drojt Ci-
8, T. V., n.° 273, 
e Riperi. "Trai-

)roit Civil", 1925
1 

 

374;' Colhi e Pa-
Elémentaire de 

ançais", 7.' ecl., 
44.2,.p. 455; Pia-
Elénientaire de 
ed., 1928, T. 1., 
; Planiol, "Trai-

de Droit Civil", 
tado por Riperi, 
mero. 1.888,, P. 
"Cours de Drojt 
1., n.° 1.085, p.. 
çolves, "Trait. 
11, n.° 201, p. 

o pai, sem mo 
;e ao direito de 
)S netos, sob Pc-
e abuso do pá- 

trio poder, passível de interven-
ção judicial. 

Não é apenas um direito nula-rol, um direito moral, como lhe 
chama Josserand, porque tem 
fundamento na lei, na ordem ju-
rídica positiva, prindjpaim 
no direito brasileiro, 'em que 
exercem os avós função mnrcan 
ternente, preponderan na hie- 
rarquia IamiJiar, i o estatuto c 
vil impõe-lhes predipuameute o 
munas publicam da, tutela, em 
que lhes cabe reger a pessoa dos 
netos, velar' por êles, . adminj-
trar-lhes,os bens é dirigirJhes a 
educação: imputa-lhes a. obriga-
ção alimentícia, .e estabelece4hes 
limites à libertas lestandi, reco-
nhecendo nos netos seus herdei-
ros necessrjós (Cód. CFr., arti-
gos 397, 406, .409,422, 424,1.576. 
e .1.721). Não poderia, portanto, 
negar-lhes o. mínimo dos mmi-
trios dos direitos, in esi. 'o de 
manter relações com os (lesceu-
dentes. E', outrossim, expressão 
do respeito que .0 neto, devendo 
aos genitores •(art. 384, VII), de- - 
ve aos avós, seus eventuais repre- 

- 

sentantes legais. SOciológicamen-
te, cresce de pónto a necessidade 
do reconhecimento dêsse direito 
elementar, cru face, de uni lado, 
do relaxar da» vida, familiar, 
Principalmente nas grandes 'ci-
dades, e, de outro lado, do au  
mento das 'dificuldades eeonô 
micas, que obrigam 'ambos os 
cônjuges a lutar pela mantenç 
'da prole fora do Iaé. Surgem 
então os avós, nobres; genero-
sos, desprendidos, antecjpand 
se, ainda em vida' dos pais, no 
sacerdócio que a lei lhes ' qui 
confiar. 

O direito é, ainda e' sempre, 
ars bani et aequi, e, fácil é com-
preender, por, que êle comisagra 
aqueles sentimentos, exalçados 
por Victor !higõ': na ."L'Art á ,étie  grau d-pêre  

"Ah! 'Les' fils de 'noS' 'fita 
nous ' enchantent, le sont 
de jeunes võix matinates'qui 
chantent lis sont. 'dane nos ilo- 
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••LS higubres le retour "Des ro- 	• Civil", •trad 	espanhola, . . T. 	 . 	. 	... '. . . . .. 	.  

	

sei;, du piintemps, de la vie et 	IV, vol II, 6 ° revisão, 1946, 	- 	01iD5 anterzuos 	Snbsbtui_ 	E os arts 1 e 3 d L ia our' 	 § 79, pag 54) 	 1;ao de efebvos - Ad 23 do Ato 525 A de 7 de d ezeInbroa degg  

	

E a estada compulsoria no dó- 	' 
das Dsposiçoes 	Constitucrnnas  estabelecem 

	

Oui devenir aieul, c est ren 	micilio dos ascendentes por.  lar- 	 T0s e Le n 525-A de 1948 	"Art 1 __ São considera 

	

er dans 1 aurore Le viei! 	gos dias revestia inegável feição 	 statuto dos Funcioná,os pu_ 	dos efetivos, a partir de 18 de 

	

hrd gai se mele aux marmots de inadmissível ius retentzonis 	 MOS CiVis da Uno 	 setembro dé 1946 os funcrnna 

	

tiiomph'ints Nous nous repe 	Os interesses do filho da fami 	'. 	 UOS interinos que sendo aque 

	

usson, dans les petits enfants 	lia e da sociedade se opõem a 	 ° há dzrt flquzcza e cer 	la data ocupantes de cargos de 

	

E t calmes nous \ Oyons s en 	intervenção estatal que deb4ite 	 t9 efe tWaÇão de 'n/errno &ub, 	provimento efetivo Contavam 

	

volver dans les branches No 	a autoridade da patria pote$tas, 	 '°' de funcionaria: efeLuo 	 pelo menos C4flC0 anos d 

	

tre ame sombre wec toutes ces no seu exercício normal e re 	 - Interpetaçdo d 	t 23 	
exercido 

meq bianches 	 guiar. O conti ole judicial se res 	 4Éõ da, Dtspcslções Con3ttLzcwfl 	
§ 1 -. o dispostQk 'neste ar 

r 	 tringe e limita ao Caso de abuso 	 rran,t:iras j n S2 A de 1945 	
tigo 	o se aplica 

1 i - 	 do patrio poder pai a restabele- 	 e E3taXfl(O dx Funczojvr, publi 	 aos que exerciam lute 

	

Discoidamos rorcnl cotn a cer o equilibrio na ordem fami 	, 	 co cwis da Uzio 	 linameute 18 de setembro de 
T d 	ti 	 1 	Iiar, mas aao ha cOmo admitir 	 ' 	cargos Vitalicios como

_taicviav:nia,a respei:vesen 	unia interfercuciapermanenteno 	 PJNEFlEITAsTR4ssos 	
,0Siderados na Ccnstitujà

. 

militaifosse transferdo 	ifliquese metamorphoesecono 	
ustres impetrantesj 	gos p aa Jo lt  

perrnanenciaLnetacom le 	d'aiiourdlui1948 	
em 	

flise in 
- 	 quc a lflCOflipreensao emanou 	 i cute da Bepublica que ao 	ata, 

	

E certo que a jurisprudencia principalmente da açào carun 	4 	ovar um patecer do Sr Con 	Art 3 	Para os e'eitos 

	

francesa modificando anterior chosa e deletLrla de terceiro a 	 ultor Gerj da flepublica lues 	desta lei Cofisidei a se exerci 

	

arient içao tem ieconhecido aos sua\re mediação dó Poder Judi 	 diieto à efenvação nos 	CIO 
tribunais nctes ultimos anos, o ciario reveste a maneira de 	 argos \que ocupam Interinamen 	

1 - o tempo de serviço cmi 

	

direito de ordenar a estada do pies advertenci'i, bastante para 	 te, Como substitutos de funcjona 	tiflU OU iio prestado em um 

	

filho com os avos contra a von 	alcançar a normalidade E difi 	 LUiS ftivos, bem como a conse 	ou mais caigos ou funções nij 

	

tade do pai (Plazzzol, 'Traite cii no e obte ia tuando há, co- 	 'te apostila em seas titulos 	Micas federais, estdtiais ou 

	

£Jementaire , revisto e comple 	mo demonst am as paginas j 	 Para tanto dizem se ampara 	inun1cipais inclusive as fun 

	

ido por Pipert, 4 ed 1948 n c 	processo respeito e consideração 	 dos pelo disposto no art 23 do 	a que se refere o art 50 
l?u8 p 646) 	 reciprocas entre as partes e estão 	 '° das Disposições Constitucio 	- O tempo de seiviço 1, 0  

Pen 	todavia cjm Bdu 	elas assi»tidas pot distintissimos 	 IUUS Transitorias e iia Lei 	cargo ou na fço inclusive 

	

dry Lacantinei ie (ioc cit ) que patroros que não ignoram que 	 525 A, de 7 12 48 	 OS periodos de 

	

relamentãço do diieito de 'ei juez cl fiscal ei abogado es 	 FJta lhes porém (lii eito 	por motivo de llcençl para tra 

	

asitt dos ascindentes não com 	án SiibOdRnadOs a la mismi 	t 	"ue pedem 	 ao 	tamentd de siude 

	

porta sse avnço que constitUi noixua, ei (IQCfi juridico ei in 	 O iI 23 aUma citado as 	
111 	O tempo de servi o 

	

ofensa ao direito de uaida e à tcxés dei Estado li ley juridica 	 dispõe 	 ja prestado is forçis anu 

	

iutoridadc do titular da patria 	fundsrnei t1' (Sauer) 	 das' 	 a 
paes1a., (C C, irt 384 II) 	 atuaisfei 

	

Ilexuliarlos,inte 	O 

	

Em vcrdade o controle iudi 	
. 	FInOS «la União dos Estados e iam )Wlpeti certidã COmo prova 

	

eta! excrcita sc para hsrmonizar 	São es,as as razões por que 	 coa-tem pelo «Iaiu a 18 de seten)r I i c38  

	

e conciliar o direito de visita opinamos pelo provimento par 	 city se 	
anos de exerci 	interinos substitutos u 	

6, 

	

lo avos como direiío de guw' 	cia! da segunda apelicão, para o 	 tidos'1° 	
mente efe 	go de Plocurador da 	

do car- 

	

do dos enitores e não para sa 	efeito de ser exclildq da regula 	
,• itiI uata da promulga 	Tiabilho e Outros d Ustiça do 

	

erificai este poder em proveito inentação das visitas fixsda na 	 tianu 
C i tito e os atuais ex 	indor da Previcj o ue Procu 

	

daquela prerrogativa Cabe aqui sentença a obrigacão de trazer a 	 ção merarios que exerçam fun 	cujos titulares efet? Social  
1. 

	

a incisiva advertencia de Ennec mcnor para permanecer no do- 	 mais d carater permanente ha afastados no desem 	
estavam 

cerus 	 iTiiciiio dos autores durante par 	 tude d 	
aa'os ou em vir 	tras funcões pubhca' 	

o ue ou 

	

Eu uungun caso se da un de 	
e.aa5 ferias prejudicada a pri 	 habllitaeç; 	

enpjd 	Eenténdem que or estarem 

reito'à .efetivaç 	:' 	m; •di •  
414 
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