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RESUMO 

 

A liberdade religiosa é direito fundamental amplamente reconhecido no 

ordenamento pátrio, inclusive no que se refere aos incapazes, sendo 

especialmente protegido no caso dos menores, por meio da Convenção 

Internacional sobre os direitos da criança e por meio do Estatuto da Criança e do 

adolescente, assim bem como pela Constituição que garante a todos a liberdade 

de crença e culto. Ocorre que o ordenamento também reconhece aos responsáveis 

legais, em geral aos pais, o poder familiar que outrora foi conhecido como pátrio 

poder e que ainda carrega muito a conotação de hierarquia e autoridade trazida 

por este instituto, mas que hoje não se mantém. O poder familiar, em especial em 

sua função educativa, impões aos pais o dever de educar os filhos, podendo ai se 

incluir a formação religiosa do menor. No presente trabalho, propõe-se analisar a 

tensão havida entre o dever de cuidado dos pais, aí incluída a finalidade educativa, 

a proteção da autonomia do menor em formação e sua liberdade religiosa, a fim de 

buscar maneiras para se conciliar os princípios constitucionais em aparente 

conflito. A metodologia utilizada baseou-se em estudo descritivo-analítico, 

desenvolvido por meio de pesquisa jurisprudencial e bibliográfica, 

predominantemente, nacional. Concluiu-se no presente trabalho que, em caso de 

eventual conflito, entre a liberdade religiosa do menor e o poder familiar dos pais a 

solução passará pelo princípio do melhor interesse do menor, de forma que o papel 

dos pais é educar e não impor religião, sendo este o posicionamento adotado pelos 

Tribunais. 

 

Palavras-chave: Liberdade religiosa. Poder Familiar. Direito da criança e do 

adolescente. Melhor interesse do menor. Autonomia do menor. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Religious freedom is a fundamental right widely recognized in the Brazilian legal 

order, also regarding the disableds, being especially protected in the case of 

minors, through the Convention on the Rights of the Child and by the Statute of 

Children and Adolescents, and as well as the Constitution guarantees everyone the 

freedom of belief and worship. Occurs that the legal order also recognizes the legal 

guardians, usually their parents , the parent power that was once known as parental 

rights and still carries much the connotation of hierarchy and authority provided by 

this institute, but today is not maintained. The parent power, especially in its 

educational function, imposes the duty of parents to educate their children, there 

may be included religious training of the child. In this paper, it analyzes the tension 

that took place between the duty of care of parents, including educational purpose, 

the protection of the autonomy of the minors in development and religious freedom, 

to seek ways to reconcile the constitutional principles in apparent conflict. The 

methodology used was based on descriptive- analytic study, developed through 

research and jurisprudential literature predominantly national. It was concluded in 

this study that, in the event of any conflict between religious freedom and the parent 

power, the solution will pass by the principle of the best interests of the child, 

therefore the role of parents is to educate and not impose religion, this is the 

position embraced by the Courts. 

 

Keywords: Religious freedom. Parent Power. Rights of children and teenagers. 

Best interest of the minor. Autonomy of the minor.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito à liberdade religiosa é direito que foi construído ao longo da 

história, permeando diferentes concepções de liberdade, de tolerância e inclusão, 

até atingir o status atual de direito fundamental. Somente na Constituição Federal 

de 1988 (CF/88), pôde-se falar em liberdade religiosa em seus dois aspectos 

liberdade de crença e liberdade de culto, que garantem aos indivíduos tanto a 

crença em determinada doutrina religiosa, ou em nenhuma, como a prática dos 

atos que a religião escolhida adota, incluindo ai celebrações e liturgias.  

A despeito de ser conferida a todos os indivíduos indiscriminadamente a 

liberdade religiosa ganha outro viés quando se pensa na titularidade deste direito 

por incapazes, especialmente menores sob a responsabilidade de seus pais. Na 

verdade, a própria titularidade de direitos fundamentais é conquista recente, a qual 

só foi possível com a adoção da doutrina da proteção integral no direito brasileiro, 

a partir de intensos movimentos sociais e lobby que culminaram com a redação 

dos arts. 227 e 228 da Constituição de 1988. Posteriormente, a criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) foi outro marco da doutrina da proteção 

integral, reconhecendo na criança e no adolescente a titularidade de direitos 

fundamentais, dentre eles as liberdades de crença e de culto, ambas compondo o 

conteúdo da liberdade religiosa. 

Diante das mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil passou a adotar a doutrina da 

proteção integral, em substituição à doutrina da situação irregular, que não 

reconhecia no menor a titularidade de direitos, sendo a criança e adolescente, 

somente nos casos previstos em lei, meros objetos de políticas voltadas ao 

abandono e delinquência infanto-juvenil. 

A partir do reconhecimento da titularidade de direitos da criança e do 

adolescente, passou-se a compreender que esses indivíduos deixaram de ser 

vistos com pessoas em desenvolvimento, para serem visto como pessoas cuja 

peculiaridade é estarem desenvolvendo sua personalidade e identidade, de forma 

que mereciam especial proteção do Estado, da Sociedade e da Família. 

A família, por sua vez, passou por profundas transformações, assumindo 

novo papel de espaço para a construção da personalidade de seus membros, não 
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tendo mais uma feição meramente patrimonial, patriarcal e hierárquica. O papel 

atual da família, cujo elemento aglutinador é a afetividade, passou a ser de servir 

como espaço para a realização de anseios pessoais comuns e de desenvolvimento 

da personalidade de seus membros, assumindo feição afetiva, democrática e 

igualitária.  Ainda dentro das transformações da família, o pátrio poder que passou 

a chamar-se de poder familiar, deixou de ser instrumento de autoridade paterna, 

para ser reconhecido como poder-dever ou poder funcional, tendo sua existência 

muito mais fundada nas responsabilidades parentais do que na autoridade 

parental. 

Assim, é que diante das liberdades individuais, especialmente as 

liberdades de crença e culto conferidas aos menores e as responsabilidades 

atribuídas aos pais, e especial os deveres de cuidado e instrução, é que se 

vislumbra eventual colisão entre direitos. Os pais de um lado diante de seu poder-

dever de educar e instruir os filhos, buscam passar os valores religiosos que 

seguem e pretendem seja seguido pelos filhos, de outro lado, os filhos, haja vista 

sua autonomia, podem formar seu convencimento acerca das escolhas espirituais 

que querem seguir, possivelmente criando conflito entre as escolhas que querem 

seguir e as pretendidas por seus pais.  

O presente trabalho estudou como poderia se dar este conflito, entre a 

escolha religiosa dos filhos e o poder familiar de seus pais, apontando quais os 

princípios aplicáveis, e como se buscar possível solução em caso de conflito real. 

Inicialmente, estuda-se como foi a construção do Direito à Liberdade 

Religiosa como um todo e qual o conteúdo desse direito, relacionando-o com o 

reconhecimento da titularidade de direitos fundamentais por crianças e 

adolescentes a partir da doutrina da proteção integral, para entendermos como se 

deu o reconhecimento do Direito à Liberdade Religiosa dos menores. 

Mais à frente, analisando as transformações havidas na ideia de família 

e nas funções atualmente atribuídas às unidades familiares, estuda-se a feição do 

poder familiar como poder-dever em favor dos filhos, impondo muito mais deveres 

que poderes aos pais. Nesse contexto, relaciona-se o poder familiar com a 

liberdade religiosa dos menores, de forma a buscar sua conformação no melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Por fim, trazendo para uma realidade mais prática, foi realizada pesquisa 

jurisprudencial em todos os Tribunais de Justiça do País, para se verificar quais 



10 

 

questões relacionadas à temática têm sido apreciadas pelo poder judiciário, como 

elas têm sido decididas, e quais princípios tem orientado as decisões dos 

magistrados. 

A metodologia utilizada nesta monografia baseou-se em um estudo 

descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa jurisprudencial e 

bibliográfica, predominantemente, nacional. Buscaram-se explicações em trabalhos 

publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, e acórdãos com o intuito de 

solidificar e embasar o referencial teórico. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi descritiva e exploratória, pois 

buscou descrever, explicar, classificar e esclarecer o tema, apresentando possíveis 

instrumentos de solução da colisão entre a liberdade religiosa do menor e o poder 

familiar. 

Ressalta-se que não há como antever qual o direito fundamental que 

sempre prevalecerá. Deve-se, portanto, fazer uma análise no caso concreto, 

buscando a melhor conformação entre os direitos fundamentais em conflito, haja 

vista não existir hierarquia entre estes. Dessa forma, somente a análise concreta 

do caso poderá determinar a solução para eventual conflito entre liberdade 

religiosa do menor e poder familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2 O RECONHECIMENTO DO DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA DO MENOR 

 

2.1 A construção de um Direito à liberdade religiosa 

 

A liberdade religiosa é direito que foi inicialmente associado à busca por 

uma tolerância religiosa, muito mais voltada à não imposição de uma religião oficial 

pelo Estado, do que propriamente ao reconhecimento da dignidade e liberdade de 

autodeterminação do indivíduo. Atualmente, corresponde a um dos direitos 

especiais de liberdade que abrange o direito à crença, ao culto, bem como o direito 

de não crer. 

Buscando não retroceder muito no tempo, é possível afirmar que a 

construção da liberdade religiosa tem na cisão promovida pela Reforma 

Protestante um fato marcante, pois, nesse contexto, pelo qual a doutrina Luterana 

encontrava espaço em uma sociedade fortemente católica, o discurso da tolerância 

ganhava força nos anseios do novo segmento religioso que surgia. Nesse contexto 

é que Canotilho afirma: 

 
“A quebra de unidade religiosa da cristandade deu origem à aparição de 
minorias religiosas que defendiam o direito de cada um à verdadeira fé. 
Esta defesa da liberdade religiosa postulava, pelo menos, a ideia de 
tolerância religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo do 
crente uma religião oficial.” 

1
 

 
É nesse contexto que os teóricos da tolerância, a partir dos movimentos 

de ruptura da cristandade, associam à liberdade religiosa a ideia de tolerância 

negativa que impõe ao Estado e aos particulares o dever de omitir-se em relação à 

determinada conduta ou expressão de consciência religiosa que o indivíduo queira 

adotar2. Seria, portanto, um dever de não interferir ou causar qualquer ingerência 

sobre a fé pretendida pelo outro, que impõe fortemente a necessidade de um 

estado laico, em que a religião oficial não imponha ao indivíduo com opção 

religiosa diversa deveres, obrigações, punições ou quaisquer práticas que 

acabassem por mitigar-lhe o exercício de suas escolhas espirituais. 

 

                                                 
1
 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª Ed. Lisboa: 

Almedina, 2003, p. 383. 
2
 CAVALCANTE, Carlos Henrique de Aragão. A concretização do direito fundamental à 

liberdade religiosa: política do reconhecimento e legalização do uso religioso as 
ayahuasca.2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito – Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2011, p. 18-22. 
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Como mecanismo de controle, a tolerância controla a ingerência do poder 
público sobre a escolha individual em assuntos espirituais, bem como 
estabelece para os particulares uns com os outros o dever recíproco de 
respeitar a experiência religiosa, não exercendo coação sobre o próximo 
com o intuito de mudar a orientação religiosa. 

3
 

 

Devido a isso, a liberdade religiosa foi primeiro reconhecida como direito 

fundamental, tendo em vista a sua trajetória de afirmação em face do Estado que 

impunha religião oficial. Apesar disso, a liberdade religiosa hoje é reconhecida 

como direito fundamental inserto na cláusula geral de tutela da pessoa, que erigiu 

o valor pessoa humana ao centro do ordenamento brasileiro. 

Posteriormente, buscou-se uma ideia de tolerância mais harmonizada 

com o reconhecimento das diferenças, cujo paradigma é a construção da 

identidade do indivíduo, contrapôs-se a tolerância positiva. Esta, diferente da 

tolerância negativa, está mais associada ao reconhecimento de um direito a ser 

diferente, não implicando em uma postura negativa, omissiva, mas sim em um 

esforço positivo em se reconhecer a diferença. Não se trata, pois, de suportar as 

escolhas religiosas alheias, mas sim de se reconhecer o direito do outro a ser 

diferente4. 

No Brasil, a Constituição Federal assegura o direito à liberdade religiosa 

em seu artigo 5º, inciso VI, afirmando ser inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e protegendo os locais 

de cultos e suas liturgias.  

Ressalte-se que somente na CF/88 foi que se reconheceu a proteção a 

liberdade de crença, vez que na Constituição anterior não se fazia referência ao 

termo crença, resguardando-se somente a liberdade de consciência, liberdades 

essas que não se confundem, pois a liberdade de consciência “tem que ver com a 

faculdade de o indivíduo formular juízo e ideias sobre si mesmo e sobre o meio 

externo que o circunda”5, não se relacionando a concepções religiosas. 

 
Poder-se-ia dizer que isso não tem importância, na medida em que as 
liberdades de consciência e de crença se confundem, são a mesma coisa. 
Não é verdade! Primeiro porque a liberdade de consciência pode orientar-
se no sentido de não admitir crença alguma. Os ateus e agnósticos, por 
exemplo, têm liberdade de consciência, mas não tem crença alguma, 
Segundo porque a liberdade de consciência pode resultar na adesão de 

                                                 
3
 CAVALCANTE, ibidem, p.20-21. 

4
 PISON, José Martinez. apud CAVALCANTE, ibidem, p. 55.  

5
 MENDES, Gilmar Ferreira;COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 456. 
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determinados valores morais e espirituais que não se confundem com 
nenhuma religião, como ocorre com os movimentos pacifistas que, apesar 
de defenderem a paz, não implicam qualquer fé religiosa. A liberdade de 
crença envolve o direito de escolha da religião e de mudar de religião.

6
 

 
O direito à liberdade religiosa, portanto, tem dois fundamentos, os quais 

são reconhecidos na carta constitucional vigente, um direito à liberdade de crença 

e o direito a liberdade de culto. 

Associada à faculdade conferida ao indivíduo de optar por determinada 

religião ou doutrina religiosa, está a liberdade de crença, de mudar de religião e até 

mesmo a de decidir por optar por nenhuma religião ou de ser ateu ou agnóstico. 

Assim, “consciência e crença são sentimento relacionado à compreensão acerca 

da fé e à convicção íntima sobre determinado assunto, doutrina ou diretriz” 7. 

A liberdade de culto garante ao indivíduo o exercício de cultos e liturgias 

da religião que adotar, assim bem como de todos os atos próprios da referida 

religião, tais como orações, louvores, cânticos. 

 
 Culto é ato de veneração ou de homenagem que se presta a uma 
divindade em qualquer religião; corresponde aos rituais, às cerimônias e 
às manifestações na diretriz indicada pela religião escolhida, 
compreendendo a liberdade de orar e de pregar.

8
 

 

Assim, compreendida a proteção da liberdade religiosa, por meio das 

garantias a “liberdade de crença, de aderir a alguma religião, e a liberdade do 

exercício do culto respectivo”9, tem o Estado e os particulares o dever de tolerar as 

opções religiosas do indivíduos, não lhes causando óbices tanto à escolha por 

determinada crença, ou por nenhuma, como ao exercício do culto respectivo, 

conforme concepção de tolerância negativa.  

Some-se a isso a concepção positiva que impõe um reconhecimento ao 

direito à diferença, implicando não apenas no suportar a escolha alheia, mas sim 

de reconhecer de forma positiva o direito a ser diferente, como ocorre, por 

exemplo, no caso da escusa de consciência, “direito individual que investe a 

pessoa de recusar prestar ou aceitar determinada obrigação que contrarie suas 

crenças ou convicções” 10. 

                                                 
6
 CUNHA JR., Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Editora JusPodivm, 2013.p. 

681. 
7
 Idem, Ibidem, p.682. 

8
 Idem, Ibidem, p.682. 

9
 MENDES, ibidem. p. 460. 

10
 CUNHA JR., op. cit. p. 683. 
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Pode-se apontar alguns documentos políticos-jurídicos que foram 

utilizados como instrumentos em busca da tolerância religiosa, tais como a Paz de 

Augsburgo (1555), o Édito de Nantes (1598) e a Ata da Tolerância (1698), todos 

documentos europeus que fundamentaram a tolerância em um contexto de quebra 

da cristandade. Na contemporaneidade, é possível destacar a Declaração de 

Princípios sobre a tolerância da UNESCO11.  

Além desses a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu 

artigo XVIII, protege a liberdade religiosa do indivíduo, vejamos: 

 

Artigo XVIII - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião 
ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 

 

No direito brasileiro, somente a partir da Constituição de 1988 foi que 

houve uma proteção constitucional mais abrangente da liberdade religiosa, 

abrangendo tanto a liberdade de crença, quanto a liberdade de culto, no artigo 5º, 

inciso VI: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

 

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio protege a liberdade 

religiosa em seus dois aspectos: a liberdade de crença, essa profundamente 

relacionada à própria liberdade de consciência, permitindo ao indivíduo ampla 

possibilidade de escolha quanto as suas convicções religiosas, até mesmo para o 

ateísmo; e a liberdade de culto, essa entendida como liberdade de exercício das 

práticas religiosas, culto e celebrações relacionadas à religião adotada pelo 

indivíduo. 

Não se pode esquecer, que a liberdade de crença e culto não se 

mostram apenas como liberdades internas. Dessa forma, a liberdade de crença 

                                                 
11

 Cf. CAVALCANTE, ibidem.p.17 
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não se relaciona apenas à possibilidade de o indivíduo efetivamente crer em 

determinadas doutrinas ou dogmas no seu intimo, ela conduz também a impedir 

que outrem, até mesmo o Estado, busque interferir nessa esfera de intimidade da 

pessoa, determinando que ninguém possa, sem o consentimento da pessoa, 

buscar mudar as convicções religiosas. Ou seja, no âmbito da liberdade de crença, 

implica em proibição direcionada a todos em buscar modificar, seja por quais 

motivos forem, sem a conivência do indivíduo, as suas convicções religiosas, 

conduta não se restringindo a isso, implica também em reconhecer positivamente o 

direito a ser diferente. Assim, “deve-se assumir que a liberdade de crença é o 

direito de exprimir uma crença, e não o de ter uma crença” 12. 

Já no que se refere à liberdade de culto, também não se trata apenas de 

permitir que sejam realizadas as práticas e condutas, mas sim de reconhecer que 

os indivíduos têm crenças diversas e que tais crenças implicam em cultos 

diferentes, podendo esses ser praticados livremente, mesmo no espaço público, 

não sendo razoável admitir-se que sejam restringidas somente a espaços privados. 

Em suma, a proteção constitucional à liberdade religiosa, em todos os 

seus aspectos, implica em proibições, determinando posturas omissivas 

relacionadas à tolerância, e positivas, a partir do reconhecimento do direito a 

diferença, não sendo mera tolerância, mas sim no reconhecimento e integração na 

sociedade, essa multicultural. 

 

2.2 O princípio da proteção integral: crianças e adolescentes sujeitos e 

titulares de direitos 

 

No subtítulo anterior, verificou-se que a todos os indivíduos é 

salvaguardada a liberdade religiosa. As criança e adolescentes, enquanto 

indivíduos que são também tem direitos fundamentais, dentre os quais essa 

modalidade de liberdade. Contudo, boa parte da população, nela incluída um 

segmento mais conservador da doutrina, ainda nega autonomia aos menores, por 

serem sujeitos em processo de formação. Sujeitos ao direito protetivo, sua vontade 

                                                 
12

 LEITE, Fábio Carvalho. Liberdade de crença e a objeção à transfusão de sangue por 
motivos religiosos in Custos Legis - Revista eletrônica do Ministério Público Federal, p. 10. 
Disponível em:  
<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista_2010/2010/aprovados/2010a_Dir_Pub_Fabio.pdf .>. 
Acesso em 14.09.2013. 
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se subordina aos pais ou responsável. Tradicionalmente, tanto a representação 

quanto a assistência se estruturavam sob mecanismos substitutivos de vontade.  

A descoberta da criança como sujeito de direitos é recente na história. 

Para se ter noção a expressão direitos da criança foi utilizada pela primeira vez na 

Declaração dos Direitos da Criança de 192413.  

No Brasil colônia, os filhos mantinham respeito ao pai como autoridade 

máxima no seio familiar, a exceção dos indígenas e escravos. Nesse contexto, 

sobre qualquer circunstância, a autoridade paterna prevalecia sobre os interesses 

da criança e adolescente. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

diversas normas disciplinavam o direito da criança e adolescentes somente quanto 

aos menores abandonados e delinquentes, prevendo medidas de amparo aos 

menores em abandono e punições aos menores infratores, pouco tratando acerca 

de direitos dos menores14. Ou seja, quando muito, aos menores eram conferidos 

direitos pelo fato de serem pessoas, mas o exercício de tal direito estava 

inteiramente condicionado aos seus responsáveis legais, de forma que beiravam a 

despersonalização da criança e adolescente. 

Em outras palavras, a despeito de ser reconhecida a personalidade 

jurídica dos menores, conforme bem nos enuncia o artigo 2º do atual Código Civil 

vigente, que reproduziu ipsis literis o artigo 4º do Código Civil de 1916, uma vez 

considerados os menores como indivíduos em formação, havia uma inversão na 

titularidade de certo direitos que efetivamente eram exercidos por seus 

responsáveis, dentre eles as escolhas em matéria religiosa. 

Somente a partir da Constituição de 1988 e posteriormente com a 

elaboração da lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990, o menor alcançou 

reconhecimento de sua condição de sujeito e titular de direitos, “por certo, o novo 

perfil social almejado pelo legislador constitucional não poderia deixar intocado o 

sistema jurídico da criança e do adolescente, restrito aos ‘menores’ em abandono 

ou estado de delinquência.”15 

                                                 
13

 MARTINS, Rosa. Responsabilidades parentais no século XXI: a tensão entre o direito de 
participação da criança e a função educativa dos pais. In PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, 
Guilherme de. Cuidado e vulnerabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. 
14

 Cf. AMIN, Andréa Rodrigues. In MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (Coord.). Curso 
de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos . São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 42-46.  
15

 Idem, ibidem, p. 46. 
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A partir da redação dos artigos 227 e 228 da Constituição inaugura-se 

no direito brasileiro a doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes em 

substituição ao ultrapassado binômio abandono-deliquência,o que já era por 

demais esperado por movimentos sociais e por meio de diversos instrumentos 

internacionais como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas e o Tratado de San José da Costa Rica.  

 

Coroando a revolução constitucional que colocou o Brasil no seleto rol das 
nações mais avançadas na defesa dos interesses infantojuvens, para as 
quais crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos 
fundamentais, foi adotado o sistema garantista da doutrina da proteção 
integral. Objetivando regulamentar e implementar o novo sistema, foi 
promulgada a Lei n. 8.069 , de 13 de julho de 1990, de autoria do Senador 
Ronan Tito e relatório da Deputada Rita Camata.

16
 

 

A doutrina da proteção integral, por sua vez, “é formada por um conjunto 

de enunciados lógicos, que exprimem um valor ético maior, organizada por meio 

de normas interdependentes que reconhecem criança e adolescente como sujeitos 

de direito”17. Assim, supera-se o direito tradicional que não reconhecia a criança e 

o adolescente como indivíduo, e o regime de incapacidades, em que o menor era 

objeto de manipulação dos adultos. 

Atualmente, a criança e o adolescente não mais devem ser vistos como 

indivíduos em formação, pois são indivíduos em sua integralidade, estando em 

formação sua identidade, caráter, valores etc. É nesse contexto que a Constituição 

busca assegurar as crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, direitos 

fundamentais, sendo a sociedade e o Estado garantidores desses direitos. 

A proteção integral, especialmente a partir da redação do artigo 227 da 

Constituição Federal, “funda o sistema e a rede de proteção de proteção integral, e 

serve de orientação para a legislação, o tratamento jurisdicional e administrativo, 

diferenciados, bem como para a hermenêutica jurídica”18. 

A norma constitucional, portanto, afasta a doutrina da situação irregular 

até então vigente, passando a viger a doutrina da proteção integral fundada 

especialmente em dois pilares: o primeiro é o reconhecimento de que crianças e 

                                                 
16

 Idem, ibidem, p. 47. 
17

 Idem, ibidem, p. 51. 
18

 PEREIRA JUNIOR, Antônio Jorge. Direitos da criança e do adolescente em face da TV. São 
Paulo: Saraiva, 2011.p. 100. 
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adolescentes são sujeitos de direito; o segundo é a afirmação da condição de 

desenvolvimento do menor.  

Ressalte-se que, conforme afirma Amin19, a substituição da doutrina da 

situação irregular para a doutrina da proteção integral, não se constitui apenas de 

mudança de nomenclatura ou de princípios aplicáveis. Na verdade, há uma 

alteração de paradigma, uma vez que a doutrina da situação irregular era restrita, 

limitando-se a tratar apenas dos casos de menores considerados em situação 

irregular, estando o juiz de menores adstrito às hipóteses previstas no artigo 2º do 

Código de Menores20 e sendo as demais situações resolvidas pela Vara de Família 

e regidas pelo Código Civil. 

A doutrina da situação irregular não enunciava direitos, apenas prevendo 

situações e determinando atuações de resultado, agindo tão somente na 

consequência e não na causa dos problemas, sempre atuando na fase patológica 

do direito, quando a norma falhou e busca-se a reparação ou o retorno ao status 

anterior. Assim, tal doutrina era um direito que não tinha compreendia o menor 

como sujeito de direitos, mas sim como objeto de proteção. 

A doutrina da proteção integral, muito influenciada pela Convenção dos 

Direitos da Criança, reconhece no menor a titularidade de direitos fundamentais, 

como qualquer outro indivíduo. Perceba-se que essa doutrina que está bastante 

presente no Estatuto da Criança e do Adolescente impõe uma série de medidas 

preventivas, que visam agir na causa dos problemas enfrentados pelos menores, e 

não apenas na consequência. Assim, ao conferir direitos ao menor, sendo este 

titular daqueles, a doutrina da proteção integral confere mais efetividade a tais 

                                                 
19

 AMIN, ibidem, p. 53. 
20

 Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 

eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a 

qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou 
companhia, independentemente de ato judicial. 
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direitos, uma vez que eles se mostram exigíveis em face da família, sociedade e 

Estado, responsáveis solidários em assegurar o respeito a tais direitos. 

Para melhor compreensão acerca da doutrina da proteção integral, 

importante se fazer uma análise dos principais princípios orientadores dessa 

doutrina, a saber: o princípio da prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse 

e o princípio da municipalização.   

Enunciado no art. 227 da Constituição Federal e com previsão o art. 4º e 

no art. 100, parágrafo único, II, do Estatuto da Criança e do adolescente, 

estabelece o princípio da prioridade absoluta a primazia em favor dos menores em 

todas as esferas de interesse, inclusive no campo judicial. Nesse contexto, a 

prioridade absoluta busca realizar a proteção integral, assegurando a primazia que 

facilitará a concretização dos direitos previstos no art. 227 da Constituição21. 

Enquanto responsáveis solidários, família, sociedade e Estado devem 

atender ao referido princípio, dando prioridade ao interesse das crianças e 

adolescentes quando em face de interesses diversos que não se revestem da 

mesma prioridade. É em razão desse princípio que as políticas públicas devem 

priorizar e ter com alvo preferencial as crianças e adolescentes.  

Não se está a afirmar aqui que sejam realizadas apenas políticas 

públicas em favor dos menores, pois assim violar-se-ia a norma da igualdade 

prevista na Constituição. O que se defende é que, uma vez havendo conflito de 

interesses, estando os interesses de menor envolvidos, estes seriam priorizados 

em desfavor de interesses sem a mesma proteção. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente não se 

confunde, mas complementa, o princípio da absoluta prioridade. Enquanto este 

preconiza que o respeito aos direitos das crianças e adolescentes devam ser 

priorizados, de forma que impõe ao Estado que as políticas públicas deem 

preferência as necessidades dos menores, que as necessidades dos menores 

sejam priorizadas e atendidas em primeiro lugar; aquele princípio orienta que deva 

ser conferida a primazia as necessidades do menor, de forma que na resolução de 

conflitos, deva ser a norma interpretada de maneira a melhor atender os interesses 

do menor. Tal princípio serve também como orientador na elaboração de normas 

pelo legislador.  

                                                 
21

Cf.  AMIN, ibidem, p. 60. 
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O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o 
adolescente, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
deve ter seus interesses tratados com prioridade, pelo Estado, pela 
sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto na aplicação dos 
direitos que lhe digam respeito, notadamente nas relações familiares, 
como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade.

22
 

 

Importante destacar que tal princípio visa delinear que o principal 

destinatário da doutrina da proteção integral são as crianças e adolescentes, 

sendo, pois, os destinatários da norma a ser aplicado, razão pela qual deve a 

interpretação e a elaboração ser pautadas no interesse desses destinatários e não 

nos interesses de pais ou responsáveis legais. “Importante frisar que não se está 

diante de um salvo-conduto para o fundamento no best interest, ignorar a lei.”23 

Nesse contexto, destaque a importante contribuição das Jornadas de 

Direito Civil, que propuseram enunciados interpretativos, reconhecendo na 

aplicação dos dispositivos do Código Civil a incidência do princípio do melhor 

interesse do menor, especialmente os enunciados 101 e 102, elaborados na I 

Jornada, bem como o enunciado 13824, o qual reconhece a relevância da vontade 

do menor. 

Por fim, cite-se o princípio da municipalidade, que para fins específicos 

do presente trabalho não apresenta tanta relevância. Tal princípio existe em razão 

de se admitir que o poder público municipal está mais próximo da realidade social 

e, portanto, seria mais simples fiscalizar a implementação e cumprimento de 

metas. Dessa forma, o Estatuto da Criança e do adolescente determina a 

municipalização da política de atendimento aos menores, por meio de conselhos 

municipais e observância a descentralização político-administrativa. 

Assim, percebe-se que a Constituição Federal de 1988 modifica a 

doutrina predominante no trato com os menores, passando a viger a doutrina da 

proteção integral das crianças e adolescentes, reconhecendo que são sujeitos de 

direito e titulares de direitos fundamentais, razão pela qual se rompeu com a 

doutrina da situação irregular. Nessa toada, aplicam-se os princípios da prioridade 

                                                 
22

 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 75. 
23

 AMIN, ibidem, p. 70. 
24

 Enunciado 138 – Art. 3º: A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 3º 
é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde 
que demonstrem discernimento bastante para tanto. 
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absoluta, do melhor interesse do menor e da municipalização, todos visando a 

maximização da doutrina da proteção integral. 

 

2.3 O direito a liberdade religiosa do menor: o tratamento dado à matéria pelo 

ECA e pela Convenção Internacional sobre Direitos das Crianças 

 

Uma vez reconhecido, a partir da doutrina da proteção integral, que são 

as crianças e adolescentes titulares de direitos fundamentais, dentre os quais a 

dignidade da pessoa humana, a igualdade, e a liberdade, não há como se 

sustentar sejam os menores alheios ao direito a liberdade religiosa em seus dois 

aspectos: liberdade de crença e liberdade de culto. 

Ora, em sendo as crianças e adolescentes pessoas humanas, dotadas, 

portanto, de personalidade jurídica desde o nascimento com vida, bem como sendo 

titulares de direitos, por óbvio lhes são assegurados todos os direitos fundamentais 

constantes do ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de injustificável supressão 

da dignidade da pessoa humana e do princípio da igualdade. 

É nesse contexto, que o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

art. 15, com respaldo na doutrina da proteção integral, assegura expressamente ao 

menor uma série de direitos, conferidos a qualquer indivíduo, mas que careciam de 

regulamentação legal, dada a forte influência ainda hoje presente da doutrina da 

situação irregular, que não via o menor como sujeito de direitos. Dessa forma, veio 

o Estatuto assegurar os direitos fundamentais mais básicos aos menores, 

reconhecendo ainda sua especial condição de desenvolvimento: 

 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 
 

Mais a frente, no art. 16, o Estatuto delimita a compreensão de liberdade 

das crianças e adolescentes, incluindo-se ai as liberdade de locomoção, opinião e 

expressão e, mais especificamente no que se refere ao presente trabalho, de 

crença e culto religioso, dentre outras, vejamos: 

 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I- Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
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II- opinião e expressão; 
III- crença e culto religioso; 
IV- brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V- participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI- participar da vida política, na forma da lei; 
VII- buscar refúgio, auxílio e orientação. 

 

A partir da inteligência dos dois artigos acima citados, percebe-se que o 

ECA procurou garantir aos menores ampla liberdade, participação e proteção, 

todas ligadas e compreendidas no conteúdo da liberdade. Com efeito, não há como 

se falar em liberdade de opinião do menor, que lhe confere o direito a formar sua 

opinião sobre os assuntos que o circundam, sem falar em educação, da mesma 

forma não há como se falar em participação da vida familiar sem o diálogo entre os 

membros da família. 

Assim é que o ECA confere ao menor uma série de direitos, todos 

interligados entre si, que reconhecendo a especial condição de desenvolvimento 

da criança e do adolescente, busca resguardar a liberdade do menor em seus mais 

amplos aspectos, resguardando também os aspectos da vida que garantem uma 

liberdade efetiva. 

É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi muito 

influenciado pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, o 

qual foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 28, 

de 14 de setembro de 1990 e promulgado por meio do Decreto nº 99.710 de 21 de 

novembro de 1990, tendo, portanto, eficácia no plano interno brasileiro.  

A Convenção já fortemente influenciada pela doutrina da proteção 

integral, que no Brasil teve desenvolvimento mais tardio, reconhece logo em seu 

preâmbulo a igualdade entre os membros da família, sendo esta calcada no 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Muito influenciada pela 

Declaração dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, a Convenção 

estabelece ainda uma proteção especial tendo em vista a condição de 

desenvolvimento e vulnerabilidade das crianças. 

O art. 14 da Convenção sobre os Direitos das Crianças enuncia as 

liberdade de crença dos menores, restringindo-o somente em caso de restrições 

legais, vejamos:  

 

Artigo 14 
1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de 
pensamento, de consciência e de crença. 
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2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o 
caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação ao 
exercício de seus direitos de maneira acorde com a evolução de sua 
capacidade. 
3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará 
sujeita, unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias para 
proteger a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos e 
liberdades fundamentais dos demais. 
 

Enunciado o direito a liberdade de crença do menor, a Convenção não 

dedicou artigo a liberdade de culto do menor, entretanto a norma internacional em 

seu artigo 15 ao resguardar à liberdade de associação e reunião, bem como pelo 

disposto no art. 16, segundo o qual a criança não poderá sofrer interferências 

arbitrárias em sua vida particular e pelo art.14.3, permite a construção de 

fundamentação que resguarde a liberdade de culto do menor.  

Em última instância a restrição ao exercício das práticas, liturgias e 

celebrações religiosas pode ser interpretada como restrição à própria possibilidade 

de professar a fé, uma vez que em geral a adesão a determinada doutrina religiosa 

impõe a participação nos seus rituais próprios. 

Certo é que tanto, a Declaração dos Direitos das Crianças, que já previa 

a título mais principiológico um direito a liberdade das crianças, tendo em vista sua 

condição humana e sua especial condição de desenvolvimento e vulnerabilidade, 

sendo posteriormente reiterada na Convenção sobre os Direitos da Criança das 

Nações Unidas, buscam resguardar a liberdade das crianças. Tais instrumentos 

internacionais serviram de base a doutrina da proteção integral no Brasil, que teve 

como marco inicial a Constituição Federal de 1988 e, posteriormente a redação da 

Lei nº 8.069 – Estatuto da Criança e dos adolescentes, os quais asseguram a 

liberdade de crença e culto do menor. 

 

Crenças e culto religiosos livres também estão compreendidos no direito à 
liberdade. Os pais, no cumprimento do dever de educar, devem oferecer 
aos filhos educação formal e moral, formação religiosa. De início, os filhos 
absorvem a religião dos pais, pois normalmente a única que lhes foi 
apresentada. Quando começam a sofrer o natural processo de 
amadurecimento, já na adolescência, questionam e apreendem que a 
religião se expressa de várias formas e alei lhes assegura o direito de 
escolher uma dessas formas como a que melhor realiza seus objetivos de 
vida. Não podem os pais interferir nesse processo de escolha, mesmo que 
contrários às sua próprias convicções religiosas.O agir dos pais está 
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limitado pelo princípio do melhor interesse do filho; se este não foi violado, 
os pais não podem interferir impondo o seu querer.

25
 

 

Assim, a liberdade de crença e culto são assegurados ao menor pelo 

ordenamento nacional e também no plano internacional, de forma que a criança e 

adolescente, uma vez titulares de direitos fundamentais, tem resguardados a 

possibilidade de escolha de sua convicções religiosas e o exercício das práticas, 

celebrações e cultos da religião escolhida, respeitado seu discernimento. Cabe aos 

pais papel importante de educação e formação da criança para a possibilidade de 

uma efetiva escolha livre de seu posicionamento religioso.  

É nesse momento de definição das escolhas religiosas das crianças que 

pode haver conflito com o poder familiar dos pais, quando há divergência entre as 

crenças pretendidas pelo menor e a fé professada por seus pais. Muitas vezes, 

acreditam os pais que somente a eles próprios caberia falar em liberdade religiosa, 

pois as crianças e adolescentes não saberiam fazer as escolhas ditas corretas. 
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 AMIN, Andrea Rodrigues. Dos direitos fundamentais in MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo 
Andrade (Coord.). Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos . 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 95. 
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3 O CONFLITO ENTRE O DEVER DE CUIDADO E A LIBERDADE RELIGIOSA 

DOS MENORES 

 

Conforme já afirmado, o conflito entre a liberdade religiosa, crença e 

culto, dos menores com o poder familiar pode ocorrer em diversas circunstâncias, 

colocando em conflito direitos fundamentais do menor e dos responsáveis legais, 

onde tomará lugar a ponderação entre os princípios concorrentes no caso 

concreto26.  

Tais conflitos podem ocorrer, primeiramente, no que tange à escolha da 

posição quanto à religiosidade do indivíduo- que se relaciona com a escolha de 

adotar postura de crença ou descrença, de se vai seguir alguma religião ou 

doutrina religiosa, ou se vai formar uma religiosidade individual própria diversa ou a 

partir de um mix das demais religiões. 

Posteriormente, no momento da manifestação da crença ou descrença – 

poderá o indivíduo livremente professar em seu meio e fora dele a fé que escolheu 

para si?- e, por fim, na própria liberdade de culto – poderá o indivíduo frequentar os 

locais de culto e praticar as liturgias e celebrações dentro dos ambientes próprios 

daquela crença ou religião escolhida? 

Por vezes há conflito entre a religiosidade dos pais, que em geral 

disputam a guarda dos filhos menores, alegando eventual falha no caráter ou moral 

do outro genitor como razão para que não seja concedida a guarda, ou como que 

tal situação possa expor o menor a risco, ou que ainda possa pôr em conflito a 

liberdade religiosa do menor. 

Afora isso, não raras vezes, há conflitos entre a doutrina religiosa e 

determinados procedimentos médicos proibidos por alguma religião, quando os 

pais pretenderão que determinado procedimento não seja realizado em seus filhos 

em razão da fé professadas por eles próprios, quando poderá haver sério conflito 

entre a liberdade religiosa dos pais e a  vida do menor, é o caso das transfusões 

de sangue para indivíduos Testemunhas de Jeová. 
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3.1 O papel da família contemporânea 

 

Inicialmente, para que se possa entender em que pé se dão tais 

conflitos, é preciso entender quais os fundamentos do dever de cuidado pelos 

responsáveis legais e como tal dever deve ser exercitado. 

O papel da família contemporânea mostra-se de suma importância para 

se entender e procurar soluções para o conflito entre cuidado e liberdade dos 

menores.  

Historicamente, à família têm sido atribuídos diversos papeis ou funções, 

que se modificam conforme a época e a sociedade, sofrendo ainda forte influência 

de setores tradicionais da sociedade com a Igreja e a política. 

A família passou por profundas modificações nas últimas décadas, em 

razão do novo olhar que foi dado à pessoa humana, de forma que o modelo 

tradicional de família, formada pelo casamento indissolúvel, em que o chefe da 

família era o marido que também era titular do pátrio poder e, portanto, detinha 

autoridade sobre os demais membros da família, perdeu espaço para os novos 

arranjos familiares de família democratizada e eudemonista.  

 

A ideia de ambiente familiar experimenta, na contemporaneidade, um 
momento de esplendor, tendo se tornado um anseio comum de vida, com 
desejo generalizado de fazer parte de formas agregadas de 
relacionamento baseadas no afeto recíproco. Crise houve, mas não 
investiu contra a família em si; seu alvo foi o modelo familiar único, 
absoluto totalizante, representado pelo casamento indissolúvel, no qual o 
marido era o chefe da sociedade conjugal e titular principal do pátrio 
poder.

27
 

 

Assim é que a família em sua concepção mais antiga assumia uma 

conotação patrimonial, passando a autoridade do patriarca que a tinha como sua 

propriedade e da qual era o chefe absoluto, cuja autoridade não poderia ser 

questionada pelos demais membros e cujas decisões deveriam ser respeitadas, 

independentemente de diálogo e respeito, passando hoje a assumir “uma 

concepção múltipla, plural, podendo dizer respeito a um ou mais indivíduos, ligados 
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por traços biológicos ou sócio-psico-afetivos, com intenção de estabelecer 

eticamente, o desenvolvimento da personalidade de cada um” 28.  

A família contemporânea busca fundamento na solidariedade, enquanto 

fundamento da afetividade, elo que une os membros da unidade familiar, sendo a 

realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência e solidariedade, a 

função básica da família29. Enquadra-se tal deslocamento funcional da família no 

fenômeno da repersonalização das relações civis, cujo foco é a valorização da 

pessoa humana ao invés do foco patrimonial, retomando a afirmação da dignidade 

da pessoa humana como objetivo central do direito, uma vez que os interesses 

puramente patrimoniais não mais se encaixam com a atual concepção de família, 

muito mais associada à efetividade como elemento aglutinador fincado em 

interesses eminentemente pessoais30. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, conforme já afirmado no 

primeiro capítulo, preconiza a proteção especial da criança, mediante o princípio do 

melhor interesse, de forma que para se observar o referido princípio não há mais 

como se admitir tenha a família feição puramente patrimonial, pois aqui se busca 

observar o desenvolvimento pessoal do menor, de sua identidade e personalidade. 

Nesse contexto, saindo de um paradigma de família patriarcal, autoritária 

e de feição patrimonial passou-se para uma família plural e sem hierarquia, 

democrática, pois deve calcar-se no diálogo entre os diversos membros da família, 

cuja função principal é o desenvolvimento da personalidade de cada um de seus 

membros e nos anseios pessoais, sendo a afetividade o elemento que une os 

membros da estrutura familiar. 

Na família democrática, a responsabilidade é compartilhada por todos os 

seus membros, são gratos valores como afeto e respeito em lugar de obediência e 

hierarquia, “a educação deixa de ser imposição de valores, substituindo-se pela 

negociação e pelo diálogo” 31. Pautada na ampla participação por todos os 

membros da família, reconhecendo a autonomia e a individualidade inclusive dos 

filhos menores, o papel dos pais centra-se muito mais no apoio a tomada 
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consciente de decisões, orientação e cuidado no sentido de permitir que a criança 

forme sua identidade pessoal, sua personalidade.  

 

Nesta família democrática, a tomada de decisão deve ser feita através da 
comunicação, através do falar e do ouvir. Entre marido e mulher, busca-se 
atingir o consenso, entre pais e filhos, a conversa e o diálogo aberto. Mas 
tampouco falta autoridade na família; é, no entanto, uma autoridade 
democrática que ouve, discute e argumenta. Sustenta-se que a autoridade 
deve ser negociada em relação aos filhos. Não há espaço para a tirania na 

família democrática, nem por parte dos pais, nem por parte dos filhos.
32

 

 

Hoje, vige um modelo igualitário de família constitucionalizada, que se 

contrapõe ao modelo autoritário, agora a família é protegida enquanto lócus 

indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa humana. É, portanto, 

espaço de formação e concretização dos interesses de cada pessoa humana, 

especialmente dos mais débeis. Assim, é que a família apresenta-se mais como 

sujeito de deveres do que de direitos. 

Logo, no âmbito da família democrática deve o indivíduo encontrar 

espaço para concretização de seus interesses e para construção de sua identidade 

pessoal, inserindo-se ai o aspecto religioso. A questão que se impõe é como seria 

possível conciliar a liberdade do indivíduo com o poder familiar, em um regime de 

capacidades em que a vontade dos débeis é substituída pela vontade de seus 

responsáveis legais? Poderia o incapaz divergir dos rumos da formação religiosa 

pretendida por sua família, de forma a efetivamente a criar uma barreira que 

impeça as investidas dos responsáveis em sentido contrário? Como conciliar tal 

circunstância com a educação pretendida pelos pais? 

 

3.2 Poder familiar, situações subjetivas existenciais e o discernimento do 

menor 

 

 No que se refere aos menores, o dever de cuidado é pautado, 

essencialmente, no poder familiar, outrora denominado pátrio poder, no princípio 

do melhor interesse da criança e no princípio da prioridade absoluta do menor.  

Outrora conhecido como “pátrio poder”, cuja razão de ser residia na 

autoridade do pai, em vista da estrutura hierárquica patriarcal da família, a vontade 
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do pai se sobrepunha, subjugando a esposa e os filhos, revelava-se o pátrio poder 

como instrumento de fundamentação da autoridade do pater. 

Assim, uma vez que o pátrio poder era fundamento de autoridade 

paterna, tal instituto atribuía poderes quase que absolutos do pai sobre a prole, 

sendo deixado em segundo plano qualquer tipo de feição funcional. Era, portanto, 

constituído da potestade que detinha o pai sobre o filho, em razão de sua 

menoridade. 

Atualmente, tendo em vista as alterações experimentadas pela família, 

pelo influxo dos direitos humanos e fundamentais, a organização das relações 

familiares assume feição diversa. Estabelecem-se a igualdade entre os seus 

membros, a dimensão funcional da autoridade parental, e o afeto como elemento 

basilar do instituto. Sob o fundamento da afetividade, os membros da família se 

coligam e buscam realizar o projeto de vida comum ou afim, sempre no intuito de 

buscar o desenvolvimento da identidade, personalidade e anseios de cada um de 

seus membros, o pátrio poder perdeu essa feição autoritária. 

Denominado a partir do Código Civil de 2002 de poder familiar, o antigo 

pátrio poder ganha conotação de poder-dever ou de poder funcional, uma vez que 

atrelados aos poderes de ambos os pais – não mais somente do pai- estão uma 

série de deveres que buscam a proteção integral dos filhos e a garantia do pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. 

 
O poder familiar é o exercício da autoridade dos pais sobre os filhos, no 
interesse destes. Configura uma autoridade temporária, exercida até a 
maioridade ou emancipação dos filhos. Ao longo do século xx, mudou 
substancialmente o instituto, acompanhando a evolução das relações 
familiares, distanciando-se de sua função originária – voltada ao interesse 
do chefe da família e ao exercício de poder dos pais sobre os filhos – para 

constituir um múnus, em que ressaltam os deveres.
33

 

 
Superado o momento em que o poder familiar impunha uma hierarquia 

dentro da estrutura familiar e tendo em vista o plano de igualdade enquanto 

indivíduos entre responsáveis legais e incapazes, é possível perceber que a 

definição dos rumos da formação do menor, a depender do discernimento que 

expresse, deve levar em consideração suas escolhas existenciais. Assim, a 

“natureza [do poder familiar] é de autoridade reconhecida e legitimada, que existe 
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em razão dos destinatários, porque não há mais relação de sujeição dos filhos em 

face dos pais”34. 

A atribuição de poderes qualificados aos pais se evidencia no instituto 

do poder familiar, instrumento jurídico que confere aos pais poderes e deveres na 

busca do desenvolvimento pleno de seus filhos. Em razão disso, é de se ressaltar, 

dentre os deveres funcionais constantes do poder familiar o dever de cuidado, no 

sentido de evitar que a criança ou adolescente seja exposto a risco excessivo ou 

injustificado e o dever de formação e educação nos aspectos morais do menor. 

Tendo em vista a função da família moderna, a meta do processo de 

desenvolvimento do filho é conduzi-lo à sua maturidade, para que possa exercer 

da melhor forma possível sua autonomia, utilizando-se das habilidades e 

capacidades que foram adquiridas em sua formação35.  

Assim, os pais, no exercício do poder familiar, devem atuar sempre 

sobre a capacidade imanente do indivíduo de formar-se segundo a concepção 

apresentada por seus educadores. Entretanto, como é muito comum nos estágios 

da adolescência, uma vez que o menor vai ganhando maturidade, suas 

concepções pessoais podem colidir com as visões de seus pais, ponto em que 

existirão os conflitos. 

Diante dessas ideias é que Pereira Junior conceitua o poder familiar 

como um conjunto de poderes e deveres que buscam garantir o desenvolvimento 

dos filhos, vejamos: 

 
O poder familiar é instituto que reconhece e legitima o poder-dever dos 
pais de livremente conduzir e cuidar dos atos e da vida do filho, com a 
finalidade de encaminhá-lo para a maturidade e prepará-lo para o 
exercício pleno, livre e autônomo de sua capacidade de exercício. Isso 
tudo enquanto protegem e promovemos direitos de caráter material e 
imaterial do filho incapaz em decorrência da idade.

36
 

 

A rigor, os pais devem guiar a vida do menor até que se complete a 

maioridade. Contudo, levando em consideração o princípio do melhor interesse da 

criança, assim bem como a especial proteção dedicada a eles por serem pessoas 

em desenvolvimento, valorizando a proteção da personalidade, a forma de exercer 

a autoridade parental deve ser vista diante dos princípios constitucionais que se 
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impõem. Portanto, assumem os pais “um dever natural e legal de proteção da 

prole, acompanhando seu filho durante o natural processo de amadurecimento e 

formação de sua personalidade” 37.  

O conteúdo do poder familiar encontra sua gênese no art. 229 da 

Constituição Federal, que prescreve como deveres dos pais os de assistirem, 

criarem e educarem os filhos menores, nisso sendo seguido pelo art. 22 do ECA, o 

qual estabelece deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

Em caminho semelhante o art. 1634 do Código Civil de 2002, impõe aos 

pais quanto à pessoa dos filhos menores uma série de deveres, vejamos: 

 
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - 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; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-
los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 
sua idade e condição. 

 
Em suma, assumem os titulares do poder familiar, ambos os pais, três 

categorias de assistência: assistência material, moral e jurídica. A primeira liga-se 

ao suprimento das necessidades físicas e abrange em especial o dever de 

sustento, mas também os deveres de criação e guarda. A segunda liga-se aos 

deveres de companhia e educação do menor, exigindo-se dos pais convivência 

com os filhos e esforço por dar formação moral, religiosa, intelectual e profissional. 

A última concentra-se especialmente na representação e assistência em sentido 

estrito do menor, como a gestão de bens e representação em processos judiciais 

por exemplo.38 

Nesse contexto, o poder familiar mostra-se como dever funcional cujos 

titulares são ambos os pais, fundado muito mais no melhor interesse dos filhos do 

que na autoridade parental, que impõe uma série de poderes e deveres aos pais, 

sejam naturais ou adotivos, em favor de garantir o melhor desenvolvimento da 

criança e do adolescente. Sendo instrumento fundamental na criação, formação e 

                                                 
37

 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2009.p.498. 
38

 PEREIRA JÚNIOR, ibidem, p. 114-115. 



32 

 

desenvolvimento dos filhos menores. Importante destacar ensinamento dos autores 

italianos Pasquale Stanzione e Giovanni Sciancalepore, a respeito do tratamento 

da matéria no ordenamento italiano, mas que tem aplicabilidade na realidade 

brasileira dada a grande influência do Código Civil Italiano na redação da 

legislação civilistas brasileira: 

 
La posizione del minore nell’ordienamento è caratterizzata da uno stretto 
collegamento tra l’eta e la corrispondente capacita. In tal senso, incide i 
modo rilevante Il rapporto tra genitori e figli, nella prospett iva dell’art. 30, 1º 
co., cost., Il quale stabilisce Il diritto-dovere dei genitori di mantenere, 
istruire ed educare i figli.

39
 

 
 É de se ressaltar ainda que o exercício do poder familiar deve ainda 

pautar-se no contexto da família democrática e na participação do menor nas 

decisões familiares, especialmente naquelas que lhes diga respeito, de forma que 

se apoie o desenvolvimento da criança. É, por isso, que o poder familiar é tanto 

maior quanto for menor a maturidade da criança, em geral sendo essa 

desenvolvida e adquirida com o tempo, de forma que conforme a criança e 

adolescente forem adquirindo maior e melhor compreensão sobre as situações que 

os cercam, terão mais discernimento para tomar decisões mais acertadas sobre os 

rumos que pretendem tomar em sua vida. 

Para Ana Carolina Brochado Teixeira40, a criação e educação dos filhos 

é um processo em que há momentos em que maior a atuação dos pais, outros em 

que menor, estando inversamente relacionadas com o discernimento do menor. 

Assim, vão tornando-se aptos ao exercício de direitos fundamentais e a fazerem 

opções com mais liberdade, termina a autora propondo: 

 
O que propomos é, então, uma forma qualitativamente diferenciada do 
exercício do poder familiar, respeitando a formação do menor, bem como 
as fases galgadas de construção da personalidade por ele. Essa nova 
perspectiva da autoridade parental vai integralmente ao encontro do 
princípio norteador em matéria infanto-juvenil: o Princípio do melhor 

Interesse da Criança e do Adolescente.
41

 

 
O conflito se estabelece quando se chocam os interesses manifestos 

desses menores cuja personalidade está em formação com os interesses 
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pretendidos pelos pais, os quais muito influenciados por ditado popular de que 

“menino não tem querer, tem danação”, suprimem a vontade de seus filhos 

menores ou sequer a consideram, muitas vezes confundindo-as com suas próprias 

vontades.  

O próprio regime de capacidade civil previsto no Código Civil, o qual tem 

cunho fortemente patrimonial, favorece tal ilação dos pais, que considerando seus 

filhos simplesmente como menores incapazes e sem conhecimento de mundo, 

fazem substituir as vontades dos menores por suas próprias, muitas vezes 

afastando-se e muito daquelas. 

É de se destacar que a incapacidade civil não é óbice à livre 

manifestação da vontade dos indivíduos, os quais, ainda que incapazes, devem ter 

na família espaço de concretização de seus interesses. O Código Civil Brasileiro ao 

repetir o regime de capacidades previsto no Código Beviláqua acabou por 

privilegiar um aspecto mais patrimonialista da vida dos incapazes, descuidando do 

aspecto ontológico.  

Ocorre que essa concepção patrimonialista encontra-se desfocada do 

contexto atual, pois, a partir da Constituição Federal de 1988, no que se refere ao 

direito civil-constitucional, houve virada a favor da pessoa humana através da qual 

o princípio da dignidade da pessoa humana passou a ocupar posição de primazia 

no ordenamento jurídico. 

 
Neste cenário, a (in)capacidade de agir não mais se referencia ao abstrato 
sujeito de direito, mas se liga à pessoa humana, o real e concreto “sujeito 
de necessidade”.Deixando de ser uma qualidade que se adere ao modelo 
de sujeito jurídico entretecido pela civilística clássica, isto é, o proprietário 
que exerce suas titularidades no âmbito negocial, a capacidade de agir (ou 
sua falta) passa a se conectar à criança, ao adolescente, ao portador de 
transtorno mental, ao idoso etc. Aqui este instituto se defronta com a 

dimensão ontológica da pessoa humana.
42

 

 
A falta de discernimento não se configura sempre como absoluta, de 

forma que em determinadas situações o indivíduo ainda que incapaz, seja menor 

ou com déficit intelectual, teria condições de entender a situação e de tomar 
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decisões, inclusive compreendendo as consequências delas. É nesse contexto que 

Perlingieri afirma: 

 
A falta de aptidão para saber entender não se configura sempre como 
absoluta, apresentando-se, no mais das vezes, por setores ou por esferas 
de interesses; de modo que a incapacita naturale construída, do ponto de 
vista jurídico, como uma noção permanente, geral e abstrata, pode ser 
traduzida em uma ficção e, de qualquer modo, em uma noção que não 
responde à efetiva não-idoneidade psíquica para realizar determinados 
atos e não outros, para se orientar em alguns setores e não em outros . 
Dessa situação deriva, por um lado, a necessidade de recusar 
preconceitos jurídicos, nos quais pretender armazenar a variedade do 
fenômeno do déficit psíquico; por outro lado, a oportunidade que o próprio 
legislador evite regulamentar a situação do portador de deficiência de 
maneira abstrata e, por isso, rígida, propondo estabelecer taxativamente o 

que lhe é proibido.
43

 

 
Nesse contexto, o regime de capacidade civil previsto no Código Civil 

atual, ao elencar como absolutamente incapazes os menores de 16 anos, 

independentemente de seu discernimento dá a falsa ideia de que os menores não 

tem vontade própria, visto que as mesmas são substituídas pelas vontades de 

seus pais.  

Ocorre que, no campo das situações subjetivas existenciais, nos quais 

somente caberia ao próprio indivíduo efetuar suas escolhas, uma vez que as 

consequências dessas escolhas são suportadas por ele, ainda que diante de 

incapacidade absoluta há de ser ouvido o menor e respeitado o seu interesse 

legitimamente expressado, desde que acompanhado de discernimento, cabendo 

aos pais o apoio na formação do discernimento e livre escolha do indivíduo, 

inclusive no que se refere a formação religiosa do menor. 

Nesse diapasão, uma vez que a edificação da personalidade dos 

menores, em especial dos adolescentes, opera-se com a gradual edificação das 

estruturas de autonomia e responsabilidade, e com a progressiva construção do 

discernimento, cabe aos pais o dever de oferecer ao menor educação e instrução 

para alcançar a autonomia44. Nesse mesmo sentido, Joyceane Bezerra de 

Menezes: 

 
Na primeira infância, as crianças têm total dependência do poder decisório 
dos pais. Mas, o dever que os pais têm de educá-las implica também a 
promoção e o reconhecimento da  sua gradativa emancipação. No 
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desenrolar desse processo, é óbvio que os pais transmitem suas visões 
de mundo, suas concepções morais e sua orientação religiosa, mas não 
podem, com isso, ofender os princípios constitucionais que culminam no 
respeito à pessoa e nos direito do menor.

45
 

 
Em razão disso, e levando em consideração que a maturidade e o 

discernimento não são um dado que se adquire automaticamente na maioridade, 

mas o resultado de um processo educacional, que se dá por etapas em que o 

adolescente vai adquirindo maior compreensão e discernimento sobre os dados do 

mundo que o cerca, é que deve haver uma maximização do discernimento já 

adquirido pelo menor, para torná-lo sujeito participante de seu processo de 

formação e dos rumos que pretende tomar em sua vida, somente assim se 

estaremos diante de uma família democrática, como determina a cláusula geral de 

tutela da pessoa. É por isso que Machado afirma: 

 
Percebe-se, assim, que o cenário que se tem descortinado diante do 
intérprete nas últimas décadas é o da consciência da gradativa emersão 
da autonomia dos menores no correr do iter educacional e da valorização 
da correlata, logo igualmente gradual, aquisição de discernimento, que 
definitivamente redundam e reconhecer à população infanto-juvenil 
capacidade de exercer por si mesmos os direitos fundamentais de que são 
titulares. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente é 
inteiramente coerente com a Convenção sobre os Direitos da Criança na 
medida em que capta o menor desenvolvendo sua personalidade também 
enquanto exerce direitos, principalmente aqueles existenciais e não 
somente através de medidas protetivas (heterodeterminação)

46
 

 
Reconhecido nos menores, especialmente nos adolescentes, a sua 

titularidade de direitos fundamentais, dentre os quais se inserem as liberdades, e 

entre estas a liberdade religiosa, percebe-se que a prerrogativa de liberdade 

“indubitavelmente confronta-se com medidas correspondentes às necessidades de 

cuidado e proteção próprias deste sujeito vulnerável” 47. Entretanto, tal cuidado 

deve basear-se no melhor interesse do menor, observando-se a vontade do menor 

e aproveitando ao máximo o discernimento manifesto pelo indivíduo em 

desenvolvimento.  
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Assim, caminha-se para o reconhecimento da capacidade de agir dos 

menores, especialmente os adolescentes, no que se refere ao exercício de direitos 

fundamentais que consubstanciam situações subjetivas existenciais, de forma que: 

 

A gradação do discernimento do adolescente e a participação que este 
desempenha para tanto no processo educacional apontam, efetivamente, 
para a sua aptidão ao autônomo exercício de situações subjetivas 
existenciais nos casos em que tenha real compreensão do ato e suas 
implicações. Isto posto, infere-se que a autonomia privada em sua 
dimensão existencial e a autoresponsabilidade [sic] são passíveis de 
concretização na medida em que o adolescente demonstre discernimento 
bastante na situação fática.

48
 

 
Nesse mesmo sentido, afirma Stanzione que: 

 

Dottrina e giurisprudenza sono sempre più attente e sensibili a considerare 
Il minore um soggetto di diritto, titolare di firitti soggettivi perfetti, autonomi 
ed azionabili. Il minore, dunque, è posto centro di un procedimento 
acquisitivo di capacità e posizioni proprie di ogni cittadino attraverso 
um’ampia Ed effettiva liberta delle scelte esistenziali, nella prospettiva 
indicata dagli artt. 19, 21 e 49 cost.

49
 

 

Nesse contexto, é que parecem entrar em rota de colisão a necessidade de 

proteção do menor, dada a sua vulnerabilidade, o seu direito de participação e as 

responsabilidades parentais, especialmente quando o menor apresenta postura 

religiosa divergente de seus pais, que decidiram por pautar a educação do filho 

dentro de determinada doutrina religiosa. 

 

3.3 Liberdade religiosa e o dever de cuidado 

 

Reconhecida a função da família moderna e do poder familiar, dentro de 

um contexto de reconhecimento da criança e do adolescente como titulares de 

direitos, vislumbra-se colisão aparente entre o dever de cuidado dos pais e o direito 

a liberdade conferida ao menor, em especial no que se refere à liberdade religiosa.  

A colisão consistiria na possibilidade de o menor divergir da posição 

religiosa pretendida por seus pais, entrando em conflito o poder-dever dos pais de 

livremente definir a educação e formação dos filhos, incluindo aí a formação 

religiosa, e a liberdade religiosa do próprio menor que poderia divergir.  

                                                 
48

 MACHADO, ibidem. p.37. 
49

 STANZIONE, Pasquale, SCIANCALEPORE, Giovanni. ibidem, p. 129. 



37 

 

Inicialmente, precisa-se destacar que a colisão é aparente, porquanto, 

os princípios aplicáveis ao Direito da Criança e do Adolescente, em especial o 

princípio do melhor interesse do menor e o princípio participativo, serviriam como 

meios de integração do conflito, nesse sentido: 

 
O reconhecimento da criança como sujeito de direitos provocou uma 
mudança da sua posição dentro da família que modificou o entendimento 
da relação pais-filhos menores de idade. A tradução jurídica dessa relação 
também não permaneceu inalterada e sofreu um profundo processo de 
transformação. Foi precisamente no contexto desse processo que foram 
emergindo paradoxos e antinomias. Com efeito, a afirmação dos direitos 
da criança, sobretudo daqueles direitos que não se reconduzem 
exclusivamente ao reconhecimento da sua necessidade de protecção 
como ser vulnerável, parece entrar em rota de colisão com a atr ibuição 
das responsabilidades parentais aos pais. Mais ainda, quando se 
confronta o direito de participação da criança com as responsabilidades 
parentais e, de um modo mais particular, com sua principal linha de força 
– o poder-dever de educação – o conflito parece agudizar-se.

50
 

 
A criança após o nascimento e durante boa parte de seu 

desenvolvimento permanece em um “estado de ‘dependência existencial’ que a 

torna incapaz de prover, ela própria, às suas necessidades mais básicas, em razão 

disso os pais prestam os cuidados materiais e morais de que a criança necessita. 

Nesse contexto, impõe-se uma série de poderes e deveres, identificados no tópico 

anterior de poder familiar o qual pode ser entendido também como 

responsabilidades parentais, no presente trabalho abordou-se mais 

especificamente a educação e formação do menor. 

Pois bem, calcado no melhor interesse e objetivado o desenvolvimento 

saudável da criança, impõe-se aos pais o dever de formação e educação de seus 

filhos preparando-os para a vida autônoma que experimentarão em sua 

maioridade, nesse sentido devem os pais oferecer a seus filhos conteúdo de valor, 

educação, moral, religiosidade, relações sociais, enfim todo o arcabouço de 

formação humana que possuírem e que possam melhor preparar a criança para os 

enfrentamento da vida adulta cotidiana. 

Ainda na mesma toada, cumpre aos pais o dever de cuidado, verificando 

a especial condição de fragilidade dos menores, fragilidade essa física e moral, 

uma vez que, via de regra, detém menor porte físico que um adulto já formado e 

também tem uma compreensão do mundo ainda em construção, assim, bem como, 

está em processo de desenvolvimento de seu discernimento, este entendido como 
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a possibilidade de avaliar as consequências das atitudes tomadas por si, evitando, 

pois a exposição do menor a riscos acentuados, que possam comprometer a sua 

integridade psicofísica.  

Levando em consideração as ideias acima destacadas, tem-se que, em 

geral, aos menores em idades iniciais os pais conduzem a vida da criança 

conforme suas convicções pessoais, de forma que nos primeiros estágios da vida 

as crianças são apresentadas a apenas uma religião, a que seus pais professam, e 

tem sua educação baseada nos valores daquela determinada doutrina religiosa. 

 Com o passar do tempo e o desenvolvimento da maturidade da criança 

e, posteriormente, já na adolescência, o jovem já teria condições de avaliar se a 

doutrina na qual vêm sendo criado é a que melhor satisfaz seus anseios pessoais, 

nesse momento, poderia optar por permanecer nos caminhos da fé de seus 

responsáveis ou abandoná-la.  

Ocorre que, a despeito da reconhecida liberdade religiosa dos filhos, 

cabe aos pais a decisão pelos rumos educacionais e de formação religiosa que 

pretendem dar ao filho menor, podendo, não raras vezes, tal decisão colidir com os 

interesses do filho menor, o que pode acabar por ser forçado a frequentar 

determinado local religioso e a adotar determinadas práticas por mero 

autoritarismo de seus pais. 

Nesse momento, se instalaria o conflito entre os direitos do menor e dos 

pais, ocorre que “o delineamento jurídico da família democrática inadmite qualquer 

configuração autoritária, embora não afaste o dever de obediência dos filhos em 

relação aos pais e o dever de cuidado e vigilância deste em relação àqueles”51. 

Desta feita, somente a partir do diálogo poderia se buscar que um filho menor 

professe determinada fé. 

Ressalte-se que a adoção de determinada fé pelo menor à escolha de 

seus pais somente se justifica pelo melhor interesse da criança, de forma que em 

caso de as práticas religiosas colocarem em risco a integridade psico-física da 

criança há que se colocar uma limitação do poder parental no tocante.  

 
A pessoa deve confessar a fé por si, e não por imposição do pai ou da 
mãe. Os pais podem tentar persuadir, convencer, mas não utilizar de 
violência física ou psíquica para constranger o filho à fé. Compreendendo 
a subjetividade da fé, do direito à crença, talvez os pais não tenham tanta 
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ingerência. Seguir os pais à igreja, de modo automático, não significa 
professar a mesma fé.

52
 

 
Ao menor, portanto não pode ser negado o direito a liberdade religiosa, 

com fundamento simplesmente na autoridade paterna, sendo a adesão à 

determinada fé escolha do indivíduo. Nesse diapasão, nos anos iniciais da vida da 

criança cabe aos pais apresentar aos filhos a formação religiosa pretendida, 

sempre observando eventual repulsa ou predileção que deve ser respeitada e 

trabalhada no sentido de se obter um convencimento. Conforme avancem os anos, 

caberá aos pais instruir o filho, sendo que diante da formação da autonomia da 

criança mais velha e do adolescente, a escolha por uma religião caberá ao menor, 

podendo os pais utilizar-se de instrumentos de convencimento, mas já nesse 

momento temos uma clara possibilidade de escolha pelo indivíduo da sua posição 

religiosa, é por isso que Joyceane Bezerra de Menezes afirma: 

 
Contudo em razão de ser a crença uma questão existencial, à medida que 
o filho alcançar discernimento para realizar uma escolha consciente, os 
pais devem respeitar sua orientação, ainda que remanesça o dever de 
cuidado e de proteção. Quando a confissão de uma crença é 
acompanhada de uma conduta coerente e equilibrada, por que poderiam 
os pais intervir?

53
 

 
A esse respeito, acrescente-se ainda ensinamento de Pasquale 

Stanzione que afirma que quanto maior fosse o discernimento da criança no que se 

refere ao aspecto religioso,adquirido com o passar dos anos, mais poderia opor-se 

a decisão arbitrária de seus pais de impor determinada religião.54 

 

3.4 Uma proposta inicial de solução 

 

Como ponto de partida, deve se ter em mente que a autonomia privada 

é também reconhecida ao menor como consectário lógico da sua liberdade, de 

forma que conforme já enunciado é indubitável que o jovem possa participar nas 

decisões que dizem respeito a sua formação, mormente quando se tem em mente 

que “o adolescente seria uma pessoa que se realiza e se autoconstroi, 

desenvolvendo seus planos de vida”55. 
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Sabe-se que a família é espaço de realização e construção da 

personalidade do indivíduo. Compreendido também que a edificação da 

personalidade da criança e do adolescente se dá através da formação de seu 

discernimento, este tido como “exercício da liberdade com a correlata 

responsabilidade, ou seja, ter condições psíquicas de assumir as consequências 

de seus atos”56, o que está necessariamente atrelada a uma educação do qual o 

menor efetivamente faça parte, opinando e decidindo rumos. Pode-se concluir, 

portanto que o menor poderá a depender do seu discernimento e amadurecimento, 

paulatinamente terá incremento em sua capacidade de autogoverno, podendo 

tomar decisões no que tange ao exercício de situações subjetivas existenciais. 

 
Percebe-se, assim, que o cenário que se tem descortinado diante do 
interprete nas últimas décadas é o da consciência da gradativa emersão 
da autonomia dos menores no correr do iter educacional e da valorização 
da correlata, logo igualmente gradual aquisição de discernimento, que 
definitivamente redundam em reconhecer à população infanto-juvenil 
capacidade de exercer por si mesmos os direitos fundamentais de que são 

titulares.
57

 

 
O poder familiar ou as responsabilidades parentais, como prefere parte 

da doutrina, encontra-se calcado em duas finalidades. A primeira, a finalidade de 

proteção, parte do pressuposto que o menor em formação é vulnerável e que, 

portanto, seus responsáveis devem resguardar sua integridade psicofísica, 

provendo o necessário a sua sobrevivência, saúde, educação. A segunda, 

finalidade de promoção da autonomia, que é alicerçada no reconhecimento de que 

o menor é indivíduo em processo de formação e que os responsáveis devem 

prepará-lo para a autonomia e independência.58 

Assim é que, reconhecidas suas finalidades, deve-se ter em mente que 

o exercício do poder familiar é fundado no melhor interesse do menor, seja 

protetivo ou promotor de sua autonomia, e não hierárquico. 

Logo, é certo que o menor deverá tomar parte na definição de sua 

formação religiosa, devendo, via de regra, ser acompanhado por seus pais ou 

responsáveis, de forma que lhe seja permitido definir juntamente com este os 
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rumos de sua formação religiosa, tanto no que se refere a sua liberdade de crença, 

quanto no que se refere a sua liberdade de culto. 

Nesse sentido, o art. 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança 

reconhece à criança com capacidade de discernimento o direito de participar no 

processo de decisão das questões que lhe digam respeito. Em outras palavras, é 

“reconhecido o direito a que as suas opiniões sejam tomadas em consideração, 

segundo com sua idade e maturidade.”59 

Não se está aqui defendendo, no entanto, que o jovem possa discordar, 

por exemplo, dos valores que seus pais lhe transmitem e que podem ter fundo e 

razão em questões religiosas, o que se defende aqui é que de forma racional, 

discutida, enfim democrática, tais valores sejam passados não como imposição de 

um pátrio poder, mas como fruto de um iter educacional no qual o indivíduo foi ator 

da construção.  

Deve-se, portanto, respeitar as escolhas conscientes do menor no 

exercício de sua liberdade religiosa, de forma que caberá aos pais orientá-lo da 

melhor maneira possível, inclusive podendo aconselhá-lo quanto à doutrina 

religiosa que entendem mais certa ou mais errada, sem, contudo, mitigar sua 

eventual possibilidade de buscar conhecer ideias diferentes e de efetivamente 

praticá-las. Contudo, devem os responsáveis ante ao seu dever de cuidado, 

resguardar a segurança e a integridade psicofísica do menor, por exemplo, 

impedindo-o de frequentar cultos em que se colocará em risco sua integridade 

física.  

Como visto, em situações concretas se confrontarão o direito de 

liberdade do menor com outros que poderão se mostrar com maior peso ante as 

circunstâncias fáticas, sendo dever dos responsáveis legais, com a participação do 

menor, ponderar acerca do exercício de determinada forma do direito de liberdade 

do menor.  

O próprio princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes, 

consagrado na Constituição Federal de 88, na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, ratificada pelo Brasil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe 

não sejam desprezadas as necessidade e vontade do menor, conforme mostra 

Jacqueline Ferreira Lopes: 
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Certos de que o ‘mundo das crianças e adolescentes’ é mantido pelos 
adultos que mais próximos estão, entende-se que a aplicabilidade e a 
garantia de sucesso do ‘melhor interesse’ da população infanto-juvenil 
(mesmo protegida por princípios constitucionais e legislação reguladora) 
só ocorre quando aqueles que a cercam estão implicados, ou seja, quando 
estes não desprezam as necessidade e vontade do principal interessado, ‘ 

a criança.
60

 

 

Assim a conciliação entre, o direito dos pais de educar os filhos, incluindo aí 

a educação religiosa do filho, e o reconhecimento dos menores como sujeitos de 

direitos, capazes de autodeterminação progressiva deve-se buscar a proteção da 

integridade psicofísica do menor, sem, contudo, mitigar a possibilidade de 

determinar suas posições religiosas. Assim, somente no caso de resguardo da 

integridade desse indivíduo em formação, mediante participação democrática da 

família na tomada de decisões, admitir-se-ia pelos responsáveis uma relativização 

da liberdade religiosa do menor. 
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4 CASUÍSTICA: A LIBERDADE RELIGIOSA EM JUÍZO, DECISÕES JUDICIAIS E 

DIREITO COMPARADO 

Quanto ao conflito entre a liberdade religiosa do menor e o dever de 

cuidado dos pais, foi realizada pesquisa de jurisprudência por meio das 

ferramentas de pesquisa disponíveis nos sítios eletrônicos de todos os sites dos 

Tribunais de Justiça dos 26 Estados da Federação e do Distrito Federal, assim 

bem como nos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal e no sítio eletrônico JusBrasil.com.br , no sentido de se apurar 

como as demandas envolvendo liberdade religiosa e poder familiar são 

encaminhadas ao judiciário e como são enfrentadas pelos julgadores. 

Inicialmente, deve-se destacar que a pesquisa foi realizada somente por 

meio eletrônico, utilizando-se das ferramentas disponíveis nos sítios eletrônicos, 

razão pela qual era desnecessária a solicitação de autorização das partes 

envolvidas nos processos que serão abordados, uma vez que sua identidade foi 

preservada pela supressão de seus nomes e utilização apenas de suas iniciais, 

tanto nos acórdãos os quais estão disponíveis como anexos no presente trabalho, 

como no corpo do presente trabalho. Segundamente, destaco que foram utilizadas 

as combinações das seguintes palavras chaves no intuito de se obter as decisões 

relacionadas à temática do presente trabalho: liberdade; liberdade religiosa; 

crença; culto; criança; menor; poder familiar; testemunha de Jeová; santo daime. 

Mesmo havendo sido realizada a pesquisa nos bancos de 

jurisprudências de todos os Tribunais de Justiça, foi verificado que pouquíssimas 

decisões se relacionam a matéria. Tal fato atribui-se a duas sortes de 

circunstâncias: a primeira refere-se ao fato de a religiosidade ser um aspecto muito 

íntimo da vida privada do indivíduo e da família, razão para até bem pouco tempo 

atrás, admitir-se que não caberia ao Estado e ao Judiciário, imiscuir-se nas 

demandas que envolviam aspectos da vida privada familiar, dada sua 

inviolabilidade; a segunda pelo fato de demandas dessa natureza, dada a 

fragilidade das crianças e adolescentes e de suas dificuldades em se postular 

direitos próprios em face dos pais, dificilmente chegarem ao judiciário, sendo 

muitas vezes “resolvidas” com base na hierarquia e autoridades parentais, que é 

exatamente o que se busca combater a partir dos estudos aqui iniciados, 
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seguiriam, por exemplo, a mesma sorte dos crimes sexuais contra crianças nas 

relações intrafamiliares, os quais, estima-se, menos de 10% são denunciados61. 

Dentre as disputas judiciais encontradas, as mais recorrentes foram 

relacionadas a procedimentos médico indicados a menor, em conflito com a 

religião professada pelos pais e pretendida ao filho; e caso de conflitos em divórcio, 

separação e guarda de menores, sendo apontadas divergências religiosas dos pais 

para se determinar a guarda do filho menor de idade. A título ilustrativo serão 

analisados dois casos que abordam a temática, um de cada, os quais foram objeto 

de discussão nos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

respectivamente, acrescentando-se a discussão casos italianos trazidos por 

Pasquale Stanzione que guardam grande similaridade com o direito brasileiro. 

 

4.1 Procedimentos médicos, liberdade religiosa e direito à vida e à saúde 

 

Trata a apelação cível n. 2011.089551-3 (anexo I), julgada pelo Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, com relatoria do desembargador Carlos Prudêncio 

de ação promovida pelo Ministério Público contra os pais de criança de 1 (um) ano  

e 6 (seis) meses que estavam, por motivos de convicção religiosa , impedindo a 

menor de receber as vacinas previstas no calendário vacinal. Alegavam em suma 

que as vacinas não tinham o condão de garantir à vida e que enfraqueceriam o 

corpo que detinha condições de combater por si próprio a maior parte dos vírus 

conhecidos. 

Em primeira instância, decidiu a magistrada por determinar obrigação de 

os pais submeterem a menor ao tratamento indicado por profissional de saúde, sob 

pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), uma vez que o valor vida se 

sobrepunha à liberdade religiosa dos pais, mormente quando a filha com pouco 

mais de 1(um) ano não teria condições de discernimento de aferir acerca de sua 

posição religiosa. Os pais apelaram da decisão, reiterando suas razões iniciais e 

alegando que a decisão não era meramente religiosa.  
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Inicialmente, cotejando a suscitação de conflito entre a liberdade 

religiosa e os bens da vida, bem como da integridade física da menor, iniciou o 

julgado por ponderar os princípios constitucionais envolvidos, para só então decidir 

pela manutenção da sentença e necessária submissão da criança ao tratamento 

médico. 

Em suma, foram acertadamente utilizados os seguintes argumentos: 

primeiro o de que, no sopesamento, o bem da vida da menor, tendo em vista os 

princípios do melhor interesse e da absoluta prioridade, se sobreporia a liberdade 

religiosa; segundo, o de que a menor seria a titular do direito fundamental à 

liberdade religiosa, não seus pais, de forma que é conferido aos pais o direito de 

tentar repassar aos filhos a visão religiosa que seguem, contudo tal não se 

confunde com o direito da menor de ter formar a própria crença; terceiro, que 

diante do fato de a menor não ter condições, dada sua tenra idade de efetivamente 

escolher a fé que irá professar, não há que se falar em conflito entre sua liberdade 

religiosa e seu direito à vida, porquanto ainda não atingiu maturidade suficiente 

para efetuar tal escolha, tratando-se, pois, de interesse dos pais de que siga tal 

religião; por fim o dever de proteção e absoluta prioridade dos menores imposto ao 

Estado. 

Com efeito, conforme enunciado nos tópicos anteriores, tendo em vista o 

advento da doutrina proteção integral no ordenamento brasileiro, os menores são 

efetivamente sujeitos de direitos e titulares de direitos fundamentais, razão pela 

qual são eles próprios titulares do direito fundamental a liberdade religiosa, não por 

intermédio de seus pais, mas de forma direta. Assim, aos pais, cabe, em razão de 

seu poder familiar, dedicar aos filhos menores a efetiva educação e instrução para 

que adquiram maturidade e discernimento suficientes para efetuarem as escolhas 

espirituais a que pretenderem.  

Os pais, portanto, como educadores podem apresentar aos seus filhos 

os valores que julguem corretos, bem como os ensinamentos da vida religiosa que 

seguem, contudo cabe ao indivíduo ele próprio a escolha sobre suas opções 

religiosas. Desta feita, é assegurado aos pais e inclusive defensável a 

possibilidade de apresentar ao filho suas convicções religiosas, para que seguindo 

seus ensinamentos possa o jovem tomar a decisão pela mesma fé de seus 

genitores, não cabe, entretanto ao pai impor tal religião.  
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Assim, uma vez que o discernimento e a maturidade são o resultado do 

iter no desenvolvimento da personalidade do menor62, podendo aí efetuar suas 

escolhas, somente ele enquanto titular poderá efetuar suas escolhas próprias, 

sendo até então mera expectativa de seus pais que acolha a fé professada.  

Desta feita a imposição de que criança não se submeta a determinado 

tratamento, revela-se como mera imposição de seus pais de sua própria religião, 

não sendo o caso em falar que tenha a criança efetuada sua escolha religiosa, pois 

ainda no início de sua vida. Logo, “caso admitida a recusa dos réus, estar-se-ia 

assegurando que a filha sofra os ‘ônus’ religiosos sem que os tivesse aceito 

voluntariamente”63. 

Ressalte-se ainda que a família, a sociedade e ao Estado se impõe os 

deveres de observância à absoluta prioridade dos menores e ao princípio do 

melhor interesse, de forma que a preocupação dos pais com sua posição religiosa, 

não se coaduna com o cuidado absoluto, inclusive superior que se deve dispensar 

à vida e integridade de sua filha menor. 

Nesse sentido, Pasquale Stanzione, cita decisão do judiciário italiano, no 

qual foi determinada a retirada de uma criança da residência da família para que 

lhe fosse garantido tratamento médico, já que os pais recusavam-se ao tratamento, 

por razões religiosas64.  

Assim, diante da titularidade da menor do direito fundamental à 

liberdade religiosa, bem como se levada em consideração sua integridade física, 

sua vida e o dever de cuidado dos Pais e do Estado, uma vez que vacinas buscam 

prevenir uma série de doenças que põem em risco a saúde da criança e de outros 

indivíduos, a decisão se mostrou razoável, mesmo diante da supressão do 

interesse dos pais no tocante. Cite-se trecho que deixa bem clara a posição do 

judiciário catarinense no tocante: 

 
Em suma: os pais possuem o direito de buscar repassar sua crença 
religiosa aos filhos, mas até o ponto que isso não lhes possa acarretar 
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consequências prejudiciais ou sacrifícios que ainda não podem ser 
escolhidos pelo menores.

65
 

 

4.2 Disputas de guarda dos menores e divergências religiosas dos pais 

 

Outra situação em que a liberdade religiosa e o poder familiar parecem 

conflitar é ainda mais comum, quando em ações de separação ou divórcio e 

disputas pela guarda do menor, os pais revelam posicionamentos religiosos 

diferentes e os trazem aos autos. Esse é o caso do Agravo de Instrumento nº 

70037756525, anexo II, e da Apelação Cível nº 70049252687, anexo III, ambos 

tratando da mesma situação, sendo julgados no Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul. 

A ação principal é um divórcio cumulado com ação de alimento, guarda 

e partilha de bens, nos quais os ex-cônjuges disputam a guarda de criança de 7 

(sete) anos, sendo que, no transcurso do processo, o pai informa que a mãe 

frequenta culto religioso que poria em risco a integridade do menor, uma vez que o 

menor ingeria chá alucinógeno. Inicialmente, a guarda provisória foi deferida em 

favor da mãe, contudo diante da informação de que a mesma frequentava o culto 

do Santo Daime, em que os praticante ingerem chá com propriedade alucinógenas, 

o magistrado de primeira instância determinou que a mesma se abstivesse de 

conduzir o menor ao local religioso, diante da desobediência da mãe o magistrado 

alterou a guarda provisória agora em favor do pai. 

Contra a decisão que modificou a guarda, interpôs a mãe do menor o 

agravo de instrumento acima mencionado, alegando em resumo que a decisão 

tinha sido tomada por preconceito religioso do magistrado, que não haveria risco 

ao menor em frequentar e consumir o local e que tal atitude afrontava sua 

liberdade religiosa e de seu filho.  

A decisão que julgou o agravo de instrumento, repisando o teor da 

decisão que alterou a guarda do menor, aduz que a liberdade religiosa da mãe é 

assegurada, não podendo se dizer possa seu filho de 7 (sete) anos, ser introduzido 

em religião sem a anuência do pai, visto que envolve interesse do menor, acima 

dos interesses dos pais. Além disso, aponta que em razão da simples dúvida 
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acerca dos efeitos do chá do santo daime em criança de 7 (sete) anos, justificaria 

cautela redobrada, razão porque acredita deva ser alterada a guarda do menor, já 

que além de frequentar o culto teria a mãe dado a entender que o menor ingeriu o 

chá. Mais a frente fundamenta que nem todas as opções dos pais devem ser 

impostas aos filhos, de forma que seria defeso a ela impor ao filho e ao pai suas 

convicções religiosas pessoais. 

Com efeito, o titular do direito a liberdade religiosa é o menor, de forma 

que não cabe à genitora impor ao menor suas convicções religiosas, somente 

porque mudou de religião, ainda mais quando o pai não concorda com a introdução 

do menor em determinada ceita ou culto. Nesse contexto, refere Pasquale 

Stanzione decisões de tribunais italianos em que em disputas de guardas se 

estabeleceu conflito quanto a liberdade religiosa do menor e de seus genitores, de 

forma que no caso informado pelo autor italiano a alteração de credo pelo pais ou 

por um dos pais não deveria ser acompanhada pelo menor, assegurando-lhe 

conforme seu discernimento, a continuidade na fé em que vinha inserido até 

então66.  

Entretanto, o poder familiar impõe aos pais sejam os condutores da 

educação de seus filhos, podendo encaminhá-los no caminho da fé que seguem, 

inclusive lhes sendo assegurado o direito a apresentar as convicções religiosas 

aos filhos menores para que a partir de seu discernimento próprio, quando a 

maturidade estiver mais desenvolvida, possam tomar sua decisão no tocante. 

Nesse diapasão, é conferido à mãe o direito a apresentar o credo com o qual se 

identifica a seu filho menor, ressalvado eventual risco a que possa se submeter o 

menor. 

Pois bem, o direito dos pais inerente à condução da formação de seus 

filhos, somente se justifica no melhor interesse desses de forma que ainda que os 

pais professem determinada fé, a mesma somente poderá fazer parte do processo 

de educação do menor na medida em que não o exponha a riscos excessivos ou 

danos. Ora, se o dever de formação se dá no interesse do menor, não se justifica 

que tal dever possa expor a criança ou o adolescente a perigos injustificáveis, 

somente porque a seus pais se revela interessante a aderência a determinada 

religião. Logo, ainda que se assegure aos pais o direito a liberdade religiosa quanto 
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a determinado culto, uma vez que tal culto possa expor o menor a risco, a 

apresentação desses às práticas religiosas deve ser postergada para resguardar-

lhe sua integridade psico-física. 

Assim, no que tange ao caso em comento, a utilização por menor, sem o 

discernimento necessário para compreender os efeitos da ingestão de chá 

alucinógeno, mercê a cautela informada pelo julgador da demanda, pois aqui o 

princípio orientador deve ser o cuidado com a integridade da criança e não o 

interesse materno em introduzir-lhe a determinada comunidade religiosa. 

Registre-se, entretanto, que não é defeso à mãe apresente ao menor 

seus valores e visões de mundo fundados na religião que segue, para que com a 

formação e educação do menor, possa ao adquirir maior maturidade, escolher 

livremente as concepções religiosas que pretende seguir.  

Ademais, ao pai também deve ser assegurada a participação na 

formação e educação do filho, de forma que a ausência de concordância em 

permitir que o menor ingira o referido chá alucinógeno, impõe barreira à genitora 

no tocante. 

O que pode-se extrair de mais importante das referidas decisões é que o 

exercício do poder familiar, no aspecto da formação religiosa, não condiz com a 

imposição de quaisquer dos genitores no sentido de fazer o menor aderir a 

determinada doutrina ou prática religiosa. Impõe forneçam aos filhos educação e 

formação, podendo utilizar dos valores e convicções adquiridos a partir da religião 

para tanto e podendo apresentar ao menor as práticas de seu credo. 

O limite ao exercício do poder familiar nas questões espirituais se impõe 

quando contrário ao melhor interesse do menor, há a exposição da criança a 

situação de risco, como parece ser o caso em tela. Ademais, cumpre relembrar que 

ambos os pais são titulares do poder familiar e que, portanto, no caso de 

divergência quanto aos rumos da educação do filho, especialmente quando a 

criança ou adolescente é exposta a risco, impõe-se o dever de o pai ou mãe 

restabelecer a segurança do menor, coibindo a atitude constrangedora da 

integridade da criança promovida pelo outro genitor, ainda que tal se dê no âmbito 

do Judiciário. 

Por fim, deve-se destacar que nos casos em que há alteração do credo 

professado pelo pais, sejam ainda casados ou em união estável, seja em caso de 

divórcio ou separação, deve-se buscar sempre que possível a continuidade 
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daquela fé em que o menor estava inserido até então, sob pena de mitigar-lhe sua 

liberdade religiosa. 

Nessa toada, em sendo a escolha das convicções religiosas uma 

situação subjetiva existencial, cabe ao menor, diante de seu próprio juízo de valor, 

verificado seu discernimento, adquirido pelo processo educativo, o qual deve ser 

conduzido pelos pais no melhor interesse do infante, a decisão definitiva sobre 

quais os rumos tomará no aspecto espiritual. 

Desta feita, deve-se pautar a solução do eventual conflito nos princípios 

aplicáveis, privilegiando o melhor interesse do menor e sua integridade psicofísica 

de forma que por vezes a autonomia do menor e seu discernimento expresso 

deverá prevalecer ante a vontade autoritária de seus pais, ora o dever de proteção 

e o resguardo da integridade deverá prevalecer quando poderá a autonomia ser 

minimamente mitigada. Logo, a decisão deve ser sempre pautada em juízos de 

ponderação analisado no caso concreto. 
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5 CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

A liberdade religiosa nos seus dois aspectos, liberdade de crença e 

liberdade de culto, são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, 

mas que por comporem a identidade do indivíduo, podem ser tratados no âmbito 

dos direitos da personalidade. Seu reconhecimento é garantido mesmo quando os 

titulares são incapazes, especialmente os menores, sendo que além da CF/88, 

diversos outros instrumentos legais, garantem às crianças e adolescentes a 

liberdade religiosa. 

Entretanto, diante do dever de cuidado que se coloca aos pais e 

familiares em razão do poder familiar, que impõe inclusive uma função educativa, 

que compreenderá também um viés religioso na determinação das opções 

religiosas do individuo em formação de sua personalidade, temos um aparente 

conflito, nos casos em que há divergência entre a posição religiosa pretendida 

pelos pais e a pretendida pelo filho. 

Tendo em vista a nova conceituação da família democrática e 

eudemonista, pautada no diálogo e participação, inclusive dos filhos, nas decisões 

que lhe digam respeito, bem como reconhecendo no menor um indivíduo que está 

em plena formação de sua personalidade, temos que a mera imposição de postura 

religiosa implica em violação ao princípio da liberdade religiosa do filho menor. 

Desta forma, diante de eventual conflito entre as posições religiosas de 

pais e filhos menores, a autonomia privada deste, que está em formação há de ser 

respeitada. Não significando necessariamente que sua vontade deverá prevalecer 

no caso concreto, mas que pelo menos deverá ser considerada na tomada plural 

de decisões.  

Deve-se, portanto respeitar as escolhas conscientes do menor no 

exercício de sua liberdade religiosa, de forma que caberá aos pais orientá-lo da 

melhor maneira possível, inclusive podendo aconselhá-lo quanto à doutrina 

religiosa que entendem mais certa ou mais errada, sem, contudo, mitigar sua 

eventual possibilidade de buscar conhecer ideias diferentes e de efetivamente 

praticá-las.  

Contudo, devem os responsáveis ante o seu dever de cuidado, 

resguardar a segurança e a integridade psicofísica do menor, por exemplo, 
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impedindo-o de frequentar cultos em que se colocará em risco sua integridade 

física.  

Desta feita, deve-se pautar a solução do eventual conflito nos princípios 

aplicáveis, privilegiando o melhor interesse do menor e sua integridade psicofísica 

de forma que por vezes a autonomia do menor e seu discernimento expresso 

deverá prevalecer ante a vontade autoritária de seus pais, ora o dever de proteção 

e o resguardo da integridade deverá prevalecer quando poderá a autonomia ser 

minimamente mitigada. Logo, a decisão deve ser sempre pautada em juízos de 

ponderação analisado no caso concreto. 

A partir da análise dos poucos julgados presentes, pode-se perceber que 

o judiciário tem dedicado especial observância ao princípio do melhor interesse do 

menor como instrumentos de solução para conflitos em que haja divergência entre 

a autonomia do menor e os interesses dos pais. Nessa mesma, toada o judiciário 

tem reconhecido, como reflexo da adoção da doutrina da proteção integral, que o 

menor é titular do direito fundamental a liberdade religiosa, não confundindo o 

direito do menor de professar a fé que livremente venha a escolher para si, com o 

direito do pai de pautar a educação conforme determinados princípios e valores de 

cunho religioso. 
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