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RESUMO: O objetivo desta monografia é compreender se a inobservância dos 

princípios da parentalidade responsável, melhor interesse do menor, afetividade e 

dignidade da pessoa humana implicam na condenação por danos morais e materiais dos 

responsáveis pelos menores. Insta salientar que a criança e o adolescente, devido sua 

condição de vulnerável, gozam de uma proteção integral no ordenamento jurídico 

pátrio. É garantido no artigo 226, parágrafo 7° da CRFB/88 o livre exercício do 

planejamento familiar dos indivíduos, desde que este planejamento esteja associado ao 

princípio da parentalidade responsável. Portanto, os pais devem suprir as necessidades 

afetivas, materiais, intelectuais e morais dos filhos. Deve-se frisar que para ocorrer a 

responsabilização civil dos pais, é indispensável a demonstração da prática de um ato 

ilícito, o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, como também a 

comprovação do dano. A prática de alienação parental, abandono afetivo e violência 

psicológica são exemplos de condutas que implicam no ressarcimento material e moral 

em favor da criança ou do adolescente, com a finalidade de assegurar a eles o 

desenvolvimento saudável de sua personalidade, prezando pela liberdade, respeito e a 

dignidade dos menores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Família; menor; parentalidade; poder; responsabilidade. 

 

ABSTRACT: The objective of this monograph is to understand if the compliance 

with the principles of responsible parenthood, the best interest of the minor, affectivity 

and dignity of the human person imply in condemnation by moral and material damage 

of responsible for minors. Urges emphasize that the child and the adolescent, because 

their condition of vulnerable, enjoy a full protection in the legal parental rights. Is 

guaranteed in article 226, paragraph 7 of CRFB/88 the free exercise of family planning 

of individuals, provided that this planning is associated with the principle of responsible 

parenthood. Therefore, parents should meet the affective needs, material, intellectual 

and moral values of the children. It should be stressed that to occur the civil liability of 

parents, is indispensable to the demonstration of the practice of an unlawful act, the 

causal link between the conduct of the agent and the result, as also the proof of the 

damage. The practice of parental alienation, abandonment affective and psychological 

violence are examples of behaviors that imply in material and moral reparation in favor 

of child or adolescent, with the purpose of ensuring them the healthy development of his 

personality, unpretentiously by freedom, respect and dignity of minors. 

 

KEYWORDS: Family; smaller; parenting; power; responsibility. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 restou conhecido mais ainda 

que a família pode ter origem matrimonial ou não. Ademais, a Carta Magma rompeu 

com o caráter eminentemente patriarcal das relações familiares, destacando o poder 

familiar como um instrumento de divisão das orientações familiares entre os genitores. 

Esta orientação diverge do que o Código Civil de 1916 ensinava, uma vez que a figura 

paterna no referido diploma legal possuía privilégios quanto ao exercício do poder 

familiar, que era chamado de pátrio poder.  

Tanto a Constituição Federal de 1988, quanto o Código Civil de 2002 

prestigiaram a igualdade entre os filhos, ou seja, as designações discriminatórias sobre a 

filiação, seja qual for a sua origem, passaram a ser proibidas. Depreende-se que a 

filiação não se constrói apenas na descendência ou na consaguinidade, mas, 

principalmente, através do cuidado que é despendido a outrem, na afetividade e no 

reconhecimento de um vínculo materno ou paterno para além de um laço biológico.  

Insta salientar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) - Lei n° 

13.146/15 trouxe significativas mudanças para o Código Civil de 2002 com relação a 

incapacidade. Atualmente, com o advento do EPD, são considerados absolutamente 

incapazes somente os menores de 16 anos e relativamente incapazes os maiores de 16 

anos e menores de 18 anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos. 

Além disso, promoveu inovações, como no caso do instituto da tomada de decisão 

apoiada, que não influi, necessariamente, no fim da curatela. Com relação à tutela, de 

acordo com os arts. 89 a 91 do EPD, todos os delitos cometidos contra pessoas com 

deficiência pelo seu tutor ensejam a majoração de um terço da pena. 

Ademais, deve-se frisar que a tutela é um encargo legal ou judicial atribuído a 

alguém, que deverá administrar os bens do tutelado. Esse instituto não consiste em um 

encargo obrigatório. O direito de nomear compete aos pais, em conjunto.  

Destarte, é no afeto que as relações familiares devem buscar o alicerce para o 

crescimento da personalidade dos menores, uma vez que é no núcleo familiar que os 

infantes encontrarão o esteio da vida. No seio familiar, a criança e o adolescente devem 

ser respeitados e seus responsáveis devem agir em consonância com os princípios da 
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dignidade da pessoa humana e da parentalidade responsável, que deve ser exercida de 

acordo com o melhor interesse do menor. 

Ademais, a desatenção, o abandono afetivo, violência psicológica e a alienação 

parental causados pelos responsáveis dos menores configuram abusos. Embora o dano 

psíquico seja um dos resultados da falta de afetividade, o sentimento de desprezo auxilia 

também a construir traumas difíceis de reparação posterior. 

Nesse diapasão, têm surgido jurisprudências e correntes positivas e negativas a 

respeito da reparação pela falta de afetividade de um responsável. A discussão insurge-

se na configuração de um ato ilícito, seja por omissão ou ação voluntária, imprudência 

ou negligência, quando violado direito e causar dano a outrem, ainda que este dano seja 

exclusivamente moral. 

Outrossim, o instituto da responsabilidade civil adentra-se no direito das 

famílias para justamente impedir a impunidade frente aos atos considerados ilícitos 

dentro do núcleo familiar. A reparação tem o intuito de compensar o filho ofendido, ao 

passo que representa também uma sanção para o genitor causador do dano. 
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CAPÍTULO I: DIREITO DE FAMÍLIA – ASPECTOS GERAIS. 

 

1.1 – DIREITO DE FAMÍLIA E O CONCEITO DE FAMÍLIA – EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA: 

 

De plano, insta salientar que a vida em pares é um fato natural, onde os 

indivíduos são unidos por uma química biológica, portanto, a família é um agrupamento 

informal, que se forma de modo espontâneo no meio social e cuja normatização pode 

ser feita pelo direito. A lei, por sua vez, tem um viés conservador, uma vez que sempre 

vem depois do fato, procurando regular os efeitos jurídicos da união familiar. No 

entanto, a realidade vive uma constante modificação e devido a isso, acaba sempre 

refletindo na lei. Diante desse contexto de mutação da realidade, deve-se pensar que a 

família juridicamente regulada, não consegue corresponder à “família natural” – 

constituída por pais e filhos, provinda do modelo de família através do casamento ou 

união estável - pois esta preexiste ao Estado e está acima do direito. Deve-se se ter em 

mente que a família é uma construção cultural e dispõe de uma estruturação, onde todos 

possuem uma função sem estarem, necessariamente, ligados biologicamente.  

Caio Mario da Silva, diante dos novos conceitos relacionados à família, diz: 

(...) pois no hodierno direito de família, ela existe em função das pessoas que a 

compõem. A família vai ser a concretização de uma forma de viver os fatos básicos da 

vida.1 

Já Maria Helena Diniz discorre sobre família no sentido amplo como todos os 

indivíduos que estiverem ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade, 

chegando a incluir estranhos. No sentido restrito é o conjunto de pessoas unidas pelos 

laços do matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e a prole.2 

Segundo Paulo Nader, família consiste em uma instituição social, composta 

por mais de uma pessoa física, que se irmanam no propósito de desenvolver, entre si, a 

                                                           
1 SILVA, Caio Mario Pereira da. Direito Civil: alguns aspectos de sua evolução. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. p. 167. 
2  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol. 5. 22. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2007. p.9.  
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solidariedade nos planos assistencial e da convivência ou simplesmente descendem 

uma da outra ou de um tronco comum.3 

Washington de Barros Monteiro ainda menciona que, enquanto a família num 

sentido restrito, abrange tão somente o casal e a prole, num sentido mais largo, cinge a 

todas as pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade, cujo alcance é mais dilatado 

ou mais circunscrito.4 

Dessa forma, a partir dos conceitos expostos acima, pode-se perceber que 

família é a unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em 

comum ou ligada por laços afetivos. Podendo também ser considerada como um 

conjunto invisível de exigências funcionais, que organiza a interação dos membros da 

mesma, considerando-a, igualmente, como um sistema, que opera através de padrões 

transacionais.5 

Como o conceito de família é muito amplo, a expressão direito das famílias é a 

que melhor atende à necessidade de enlaçar todas as famílias, sem nenhum tipo de 

discriminação, tendo a formação que tiver.  

Faz-se mister dizer que a primeira lei do direto das famílias é conhecida como 

a lei do pai, uma exigência da civilização na tentativa de reprimir as pulsões e o gozo 

por meio da supressão de instintos. A interdição do incesto funda o psiquismo e 

simboliza a inserção do ser humano no mundo da cultura.6 Portanto, por mais que a 

família seja cultural e como tal, flexível e mutável, uma de suas bases é a proibição do 

incesto. Lévi-Strauss diz que:7 

 

Encontramo-nos assim em face de um fato, ou antes de um conjunto 

de fatos, que não está longe, à luz das definições precedentes, de 

aparecer como um escândalo, a saber, este conjunto complexo de 

crenças, costumes, estipulações e instituições que designamos 

sumariamente pelo nome de proibição do incesto. Porque a proibição 

do incesto apresenta, sem o menor equívoco, e indissoluvelmente 

reunidos, os dois caracteres nos quais reconhecemos os atributos 

contraditórios de duas ordens exclusivas, isto é, constituem uma regra 

                                                           
3 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. Vol. 5 - Direito de Família. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2006. p. 3. 
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Direito de Família. Vol. 02. 37. ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2004. p. 3. 
5 MOTA, Tércio de Souza. ROCHA, Rafaele Ferreira. MOTA Gabriela Brasileiro Campos. Família – 

Considerações gerais e historicidade no âmbito jurídico. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8845> 

Acesso em 08/07/2016. 
6 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, de acordo com o novo CPC. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 11° edição, 2016. p. 34. 
7 LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Tradução de Mariano Ferreira. 5ª 

ed. Petrópolis: Vozes, 2009. pp. 45 e 46. 
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que, única entre todas as regras sociais, possui ao mesmo tempo 

caráter de universalidade. 

 

A proibição do incesto não poderia ser diferente na seara jurídica, onde é 

terminantemente proibida sua prática pelo Código Civil, tanto no caso de parentesco 

consanguíneo, quanto no caso de parentesco não biológico - art. 1521 do CC. Insta 

salientar que da mesma forma que o parentesco próximo impede a formação de uma 

família pelo casamento, o direito brasileiro não reconhece como família constituída por 

união estável, quando presente qualquer dos impedimentos listados no art. 1723, 

parágrafo 1° do CC. 

Cumpre ressaltar que a palavra família não oferece um conceito fechado, tanto 

para o direito, quanto para a antropologia, uma vez que a família pode ser estudada 

como uma noção processual, dinâmica, visto que é uma instituição cultural e, por isso, 

modifica-se geográfica e historicamente. Durham destaca que:8 

 

No caso da família, entretanto, a tendência à "naturalização" é 

extremamente reforçada pelo fato de se tratar de uma instituição que 

diz respeito, privilegiadamente, à regulamentação social de 

atividades de base nitidamente biológica: o sexo e a reprodução.  

(...) 

O problema inicial do estudo da família é dissolver essa aparência de 

naturalidade para percebê-la como criação humana mutável. 

 

Portanto, o referido autor destaca que o estudo dessa instituição requer cuidado 

especial com a tendência de senso comum de naturalizar o conceito de família, que é 

eminentemente cultural.  

Até muito recentemente, família era identificada como um modelo conjugal ou 

nuclear: a família é a unidade constituída pelo marido, a mulher e seus filhos, que 

forma um grupo doméstico.9 No entanto, a descrição de modelos familiares distintos do 

nuclear é numerosa em qualidade e quantidade. Um exemplo seria o caso das famílias 

constituídas por casais sem filhos, as famílias monoparentais e os domicílios ocupados 

por uma única pessoa. 

A família por ser considerada a base da sociedade recebe proteção especial do 

Estado, mais precisamente no artigo 226 da Constituição Federal, como também esta 

proteção está estabelecida na Declaração Universal dos Direitos do Homem – XVI 3. 

                                                           
8 DURHAM, Eunice Ribeiro. Família e reprodução humana. In FRANCHETTO, B.; CAVALCANTI, 

M. L. V. C.; HEILBORN, M. L. (org.). Perspectivas antropológicas da mulher, vol. 3. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1983. p. 15. 
9 DURHAM, Eunice Ribeiro, op. cit. p. 32. 
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Ademais, a família é considerada tanto uma estrutura pública, como uma 

relação privada, uma vez que identifica o indivíduo tanto como integrante do vínculo 

familiar, como também partícipe do contexto social.10 Em resumo, o direito das 

famílias, já que diz respeito a todos os cidadãos, se revela como recorte da vida privada 

que mais está sujeito as expectativas e a críticas. 

Nesse contexto de direito das famílias, é importante demarcar o limite de 

intervenção do direito na organização familiar, para que as normas estabelecidas não 

acarretem prejuízos a liberdade dos sujeitos. Maria Berenice Dias, em seu Manual de 

Direito das Famílias, diz que:11 

 

Ainda que tenha o Estado interesse na preservação da família, cabe 

indagar se dispõe de legitimidade para invadir a auréola da 

privacidade e de intimidade das pessoas. É necessário redesenhar o 

seu papel, devendo ser redimensionado, na busca de implementar, na 

prática, participação minimizante de sua faceta interventora no seio 

familiar. 

 

 

Diante de tudo exposto até aqui, é imperioso salientar que devido a família ter 

formatações das mais diversas, o direito de família também precisa ser cada vez mais 

abrangente. E como esse ramo do direito trata da organização familiar, conceitua-se o 

direito de família como o próprio objeto a definir. E devido a isso, o que ocorre é a 

enumeração dos vários institutos que regulam as relações das pessoas ligadas por um 

vínculo de consanguinidade, afinidade ou afetividade.12  

Segundo Silvio de Salvo Venosa, é possível considerar o direito de família 

como um microssistema jurídico integrante do denominado direito social, embora tal 

denominação seja redundante, pois situa-se exatamente na zona intermediária entre o 

direito público e o direito privado, possibilitando a elaboração de um Código de 

Família, como em algumas legislações estrangeiras.13 

Ratifica José Lamartine C. de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz que o 

Direito de Família está integrado no Direito Civil e tem por fim a determinação das 

                                                           
10 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 35. 
11 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 35. 
12 DIAS, Maria Berenice, op. cit. pp. 37 e 38. 
13 LEITE, Gisele. Peculiaridades do direito de família. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 101, jun 

2012. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11585>. Acesso em 

08/07/2016. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11585
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condições nas quais se formam, se organizam e se extinguem as relações familiares. A 

ordenação dessas relações jurídicas pertence ao Direito de Família.14 

Sobre a natureza do direito de família, Caio Mário da Silva Pereira15 entende 

que o direito de família conserva a caracterização disciplinar do direito privado, e não 

desgarra da preceituação do direito civil, ainda que reconheçamos a constante presença 

de preceitos de ordem pública.16 

Ainda, segundo Maria Berenice Dias, em consonância com o pensamento de 

Sílvio Venosa, a pretensão de deslocar a família do direito privado representa um 

contrassenso, pois prepara o terreno para um intervencionismo intolerável do Estado 

na vida íntima.17 

Ainda segundo Maria Berenice Dias: 

 

Levando em conta as particularíssimas características do direito das 

famílias, imperioso considerá-lo como um microssistema jurídico, a 

merecer tratamento legal autônomo, um Código apartado da 

codificação civil. Vem progredindo a inovadora ideia de a ciência da 

família ser disciplina interdisciplinar autônoma, na procura de 

analisar e explicar, se possível de forma plena, dimensões da vida 

familiar conjunta e possivelmente encontrar regularidades na 

conexão entre família e sociedade. Atento a esta tendência é que o 

Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM elaborou o 

Estatuto das Famílias, projeto de lei que tramita pelo  Senado 

Federal. 

 

Devido ao direito das famílias estar voltado para à tutela da pessoa, ele acaba 

sendo um direito personalíssimo. No mais, é composto de direitos intransmissíveis, 

irrevogáveis, irrenunciáveis e indisponíveis, além da imprescritibilidade, que também 

permeia este ramo do direito. Ademais, este direito é identificado a partir de três 

grandes índices temáticos, quais sejam: direito matrimonial, direito parental e o direito 

assistencial ou protetivo. 

 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 A natureza jurídica do direito de família é uma dúvida sempre recorrente, será que é do ramo do direito 

privado ou público? O direito de família está inserido no Código Civil e como regula as relações dos 

indivíduos entre si, tem caráter privado. No entanto, por haver o comprometimento do Estado de proteger 

a família, como também ordenar as relações de seus membros, o direito das famílias é norteado por 

normas imperativas, ou seja, normas que impõem limites às pessoas. Estas normas incidem 

independentemente da vontade das partes, portanto, são normas cogentes. Daí resulta o caráter publicista 

do direito das famílias, segundo Maria Berenice Dias - DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 38. 
17 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 39. 
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1.2 – DIREITO DE FAMÍLIA NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E AS PRINCIPAIS 

MUDANÇAS REFERENTES AO TEMA COM O ADVENTO DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O CÓDIGO CIVIL DE 2002: 

 

O Código de Clóvis Beliváqua, como é também conhecido o Código Civil de 

1916, era uma obra de seu tempo, que libertou todos das Ordenações do Reino, que era 

uma herança da legislação portuguesa, advinda da época colonial, que apesar da 

vigência na América, foi revogada em Portugal. O referido diploma era patriarcalista, 

ou seja, o homem detinha responsabilidade pela família em todos os parâmetros, quais 

sejam: econômicos, sociais, religiosos e políticos, sendo assim, a mulher era submissa 

ao cônjuge. A mulher era dona da casa, mas não possuía voz ativa, tampouco poder 

dentro do seu núcleo familiar. A figura feminina do século passado era considerada 

relativamente capaz, e jamais adquiriria a capacidade plena. 

O primeiro Código Civil, portanto, conferia à mulher um lugar subordinado ao 

homem na organização da família. Além do mais, o Código Civil de 1916 punia 

severamente a mulher considerada desonesta, a título exemplificativo, o referido 

diploma legal aceitava a anulação do casamento se atestada a não virgindade da mulher 

pelo marido18; como também permitia a deserdação da filha que tivesse 

comportamentos considerados suspeitos do ponto de vista moral da época19. Outro 

exemplo que comprova o papel coadjuvante da mulher à época, é a questão referente ao 

casamento dos filhos menores de 21 anos, onde prevalecia a vontade paterna, caso 

houvesse discordância no consentimento do casal.20 

O Código Civil de 1.916 privilegiava o casamento, tanto é verdade tal 

afirmativa, que o casamento era considerado o epicentro do direito de família, uma vez 

que o Estado só viria a dar proteção as famílias constituídas pelo casamento de vínculo 

indissolúvel. 21 

                                                           
18 Artigo 219, IV do Código Civil de 1916: Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: o 

defloramento da mulher, ignorado pelo marido. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Artigo 220 do 

Código Civil de 1916: A anulação do casamento, nos casos do artigo antecedente, nºs I, II e III, só poderá 

demandar o outro cônjuge e, no caso do nº IV, só o marido. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). 
19 Artigo 1744, III do Código Civil de 1916: Além das causas mencionadas no art. 1.595, autorizam a 

deserdação dos descendentes por seus ascendentes: Desonestidade da filha que vive na casa paterna. 

(Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). 
20 Artigo 186 do Código Civil de 1916: Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, 

sendo o casal separado, divorciado ou tiver sido o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge, com 

quem estiverem os filhos. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). 
21 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 10. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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Para corroborar o parágrafo acima, assim diz Roberto de Ruggiero:22 

 

O instituto fundamental de todo o direito familiar é o casamento, visto 

que o próprio conceito de família repousa nele, como e pressuposto 

necessário. É dele que derivam todas as relações, direitos poderes, e 

quando falta, só por benigna concessão tais relações, direitos e 

poderes se podem ter, mas, mesmo assim, de ordem inferior e apenas 

assimilados aqueles que o casamento gera. A união entre o homem e 

a mulher, sem casamento, é reprovada pelo direito, degenerando em 

concubinato, quando por ventura não seja adultério ou incesto; o 

filho nascido fora das justas núpcias é ilegítimo, o poder do pai sobre 

o filho natural não é pátrio poder e fora do casamento não há 

parentesco, nem afinidade, nem sucessão hereditária, exceto entre pai 

e filho. 

 

De acordo, ainda, com o mesmo autor:23 

 

[...]o conceito mais adequado de casamento é dado pela idéia de 

“sociedade conjugal”: uma união que não é apenas de corpos, mas 

de espíritos, que tem caráter de permanência e de perpetuidade, visto 

o vinculo durar toda a vida; que se baseia no amor e se consolida 

pela afeição serena fora de toda a paixão ou excitação dos sentidos; 

que tem por fim não só a procriação dos filhos e a perpetuação da 

espécie, mas também a assistência recíproca e a prosperidade 

econômica; que cria uma comunhão indissolúvel de vida; que gera 

deveres recíprocos entre os esposos e de ambos para com a prole . 

 

As relações mantidas fora do casamento no Código Civil de 1916 eram 

consideradas adulterinas, e os filhos concebidos das relações extraconjugais eram 

considerados ilegítimos, portanto, eram considerados diferentes dos filhos concebidos 

na constância do casamento. Insta salientar que na constância do Código Civil de 1916, 

o reconhecimento do filho ilegítimo era voluntário e poderia ser feito no próprio termo 

de nascimento, mediante escritura pública ou testamento, além do mais, o 

reconhecimento poderia preceder o nascimento ou suceder-lhe ao falecimento, caso 

deixasse descendentes.24 Ademais, eram considerados filhos legítimos somente aqueles 

que foram concebidos durante a vigência do casamento.25 

                                                           
22 RUGGIERO, Roberto. Instituições de direito civil: volume II, direitos de família direitos reais e posse. 

6. ed. São Paulo: saraiva 1958, p. 74. 
23 RUGGIERO, Roberto, op. cit. pp. 74 e 75. 
24 Artigo 357, caput e parágrafo único do Código Civil de 1916: O reconhecimento voluntário do filho 

ilegítimo pode fazer-se ou no próprio termo de nascimento, ou mediante escritura pública, ou por 

testamento (art. 184, parágrafo único.). Parágrafo único: O reconhecimento pode preceder o nascimento 

do filho, ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. 
25 Artigo 217 do Código Civil de 1916: anulação do casamento não opta à legitimidade do filho 

concebido ou havido antes ou na constância dele. 
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Com a evolução jurídica criou-se a Lei 6.515 de 1977, que regula a dissolução 

da sociedade conjugal e do casamento, e que acabou revogando os artigos 315 a 328 do 

Código Civil de 1916.26 Esta lei diz que a sociedade conjugal ou casamento pode ser 

desfeito por quatro formas: pela morte de um dos cônjuges; pela nulidade ou anulação 

do casamento; pela separação judicial ou pelo divórcio.27  

Outro grande marco relativo a evolução pela qual passou a família foi o 

Estatuto da Mulher Casada – Lei 4.121/62 – que devolveu a plena capacidade à mulher 

                                                           
26 Art. 315. A sociedade conjugal termina: (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). I. Pela morte de um 

dos cônjuges. II. Pela nulidade ou anulação do casamento. III. Pelo desquite, amigável ou judicial. 

Parágrafo único. O casamento valido só se dissolve pela morte de um dos conjugues, não se lhe aplicando 

a preempção estabelecida neste Código, art. 10, Segunda parte. Art. 316. A ação de desquite será 

ordinária e somente competira aos cônjuges. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Parágrafo único. Se, 

porém, o cônjuge for incapaz de exercê-la, poderá ser representado por qualquer ascendente, ou irmão. 

Art. 317. A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes motivos:(Revogado pela Lei nº 

6.515, de 1977). I. Adultério. II. Tentativa de morte. III. Sevicia, ou injuria grave. IV. Abandono 

voluntário do lar conjugal, durante dois anos contínuos. Art. 318. Dar-se-á também o desquite por mutuo 

consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de dois anos, manifestado perante o juiz e 

devidamente homologado. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 319. O adultério deixará de ser 

motivo para desquite: (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). I. Se o autor houver concorrido para que o 

réu o cometesse. (Vide Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 1919). II. Se o cônjuge inocente lhe 

houver perdoado. Parágrafo único. Presume-se perdoado o adultério, quando o cônjuge inocente, 

conhecendo-o, coabitar com o culpado. Art. 320. No desquite judicial, sendo a mulher inocente e pobre, 

prestar-lhe-á o marido a pensão alimentícia, que o juiz fixar.(Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 

321. O juiz fixará também a quota com que, para criação e educação dos filhos, deve concorrer o 

conjugue culpado, ou ambos, se um e outro o forem. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 322. A 

sentença do desquite autoriza a separação dos conjugues, e põe termo ao regime matrimonial dos bens, 

como se o casamento fosse anulado (art. 267, n. III).(Vide Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 

1919). (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 323. Seja qual for a causa do desquite, e o modo como 

este se faça, é licito aos conjugues restabelecer a todo o tempo a sociedade conjugal, nos termos em que 

fora constituída, contanto que façam, por ato regular, no juízo competente. Parágrafo único. A 

reconciliação em nada prejudicará os direitos de terceiros, adquiridos antes e durante o desquite, seja qual 

for o regime dos bens. Art. 324. A mulher condenada na ação de desquite perde o direito a usar o nome 

do marido (art. 240).  (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 325. No caso de dissolução da 

sociedade conjugal por desquite amigável, observar-se-á o que os conjugues acordarem sobre a guarda 

dos filhos. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Art. 326. Sendo o desquite judicial, ficarão os filhos 

menores com o conjugue inocente.  § 1º Se ambos forem culpados, a mãe terá direito de conservar em sua 

companhia as filhas, enquanto menores, e os filhos até a idade de seis anos. § 2º Os filhos maiores de seis 

anos serão entregues à guarda do pai. Art. 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores com o 

cônjuge inocente. (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 1962). (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). § 1º 

Se ambos os cônjuges forem culpados ficarão em poder da mãe os filhos menores, salvo se o juiz verificar 

que de tal solução possa advir prejuízo de ordem moral para êles. (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 

1962). § 2º Verificado que não devem os filhos permanecer em poder da mãe nem do pai deferirá o juiz a 

sua guarda a pessoa notòriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges ainda que não mantenha 

relações sociais com o outro a quem, entretanto, será assegurado o direito de visita. (Redação dada pela 

Lei nº 4.121, de 1962).Art. 327. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos 

filhos, regular por maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores a situação deles para com os 

pais. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). Parágrafo único. Se todos os filhos couberem a um só 

conjugue, fixará o juiz a contribuição com que, para o sustento deles, haja de concorrer o outro. Art. 328. 

No caso de anulação do casamento, havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto nos arts. 326 e 

327.(Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). 
27 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 17 São Paulo: Saraiva, 

1978, pág. 193. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3725.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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casada e ainda deferiu à ela bens reservados, para assim, assegurar-lhe a propriedade 

exclusiva dos bens adquiridos com o fruto de seu trabalho.28 

Na constância do Código Civil de 1916, o casamento era o meio legal de se 

constituir uma família legítima e sua finalidade era ter um convívio sexual, procriar, 

educar os filhos e a existência de um auxílio mútuo e recíproco. No entanto, o referido 

ordenamento jurídico estipulava que o marido deveria sustentar a sua família, com o 

fruto do seu trabalho e dos seus bens.29 

A grande mudança desse paradigma ocorreu com o advento da Constituição 

Federal de 1988, que introduziu relevantes alterações no conceito de família, como 

também no tratamento deste instituto. Essas inovações produziram grande impacto no 

texto do Código de 1916, tornando letra morta muito de seus dispositivos e sendo 

alguns revogados expressamente, como o desquite. Outros subsistem no texto escrito 

como simples referência bibliográfica, uma vez que não foram recepcionados pela 

Constituição de 1988, como por exemplo, a discriminação entre filhos legítimos, não 

legítimos, adotados e naturais. 

Como diz Zeno Veloso30, a Constituição Federal de 1988, em um único 

dispositivo espancou séculos de hipocrisia e preconceito, porque instaurou a igualdade 

entre homem e mulher, além de ter esgarçado o conceito de família, uma vez que passou 

a proteger de forma igualitária todos os seus membros, além de estender proteção a 

família constituída pelo casamento, união estável, a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes, conhecida como família monoparental.  

Outrossim, a Emenda Constitucional de 66 eliminou o instituto da separação e 

consagrou o divórcio como a única forma de acabar com o matrimônio, não havendo 

prazos e nem a necessidade de identificar causas para se dissolver o vínculo 

matrimonial.31 

Cabe salientar que para alguns autores a alteração do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal não eliminou o instituto da separação judicial, bem como os 

requisitos para a obtenção do divórcio, haja vista que, não obstante a supressão do 

termo do texto constitucional, foi mantido o verbo “pode”, persistindo a possibilidade 

dos cônjuges pleitearem a separação, estando plenamente em vigor os dispositivos do 

Código Civil Brasileiro acerca da matéria. 

                                                           
28 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 36. 
29 WALD, Arnoldo. Direito de Família. 7° ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 1990, pág. 48. 
30 VELOSO, Zeno. Homossexualidade e direito, 3. 
31 DIAS, Maria Berenice, op. cit. pp. 36 e 37. 
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Destarte, a manutenção da separação decorre do respeito aos direitos 

fundamentais, dentre os quais se destaca a liberdade na escolha na espécie dissolutória 

do casamento - art. 5º caput da CRFB/88.32 Dissolvida a sociedade conjugal pela 

separação, pode ser restabelecido o mesmo casamento – art. 1.577 do CC - 33 o que não 

ocorre no divórcio, que dissolve o vínculo conjugal, devendo ser preservada a liberdade 

dos cônjuges na escolha dessa espécie dissolutória. E, exatamente por ser o Brasil um 

Estado laico, é inviolável a liberdade de consciência, de crença e de exercício de direitos 

em razão de crença - art. 5º VI e VIII da CRFB/88 - 34 a supressão da separação violaria 

a liberdade no exercício do direito de regularização do estado civil dos que têm crença 

que não admite o divórcio, já que deveriam manter-se separados somente de fato e não 

de direito, o que, além disso, acarretaria insegurança jurídica pela zona cinzenta da 

separação de fato.35 

Para Elpidio Donizetti, o fato de a Carta Constitucional não mais fazer menção 

à separação de direito não implica na invalidade das disposições constantes da 

legislação ordinária, mesmo que tal instituto tenha deixado de ser obrigatório como 

procedimento prévio ao divórcio. Argumenta, ainda, que em uma sociedade pluralista 

como a brasileira, não existem razões para suprimir do ordenamento o instituto da 

separação jurídica, que pode ser utilizado como instrumento facultativo quando o desejo 

seja apenas a dissolução da sociedade conjugal, sem a extinção do casamento.36 

A resistência da corrente minoritária reside, também, no fato de que a 

facilitação do divórcio importaria na fragilização da família e banalização do 

casamento, sendo a manutenção da separação jurídica uma forma de possibilitar aos 

                                                           
32 Art. 5º da CRFB/88: 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 (...). 
33 Art. 1.577 do CC/02: Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito 

aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo. 

Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante o 

estado de separado, seja qual for o regime de bens. 
34 Art. 5º da CRFB/88: 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; VIII - ninguém 

será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei. 
35 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Ec 66 não extinguiu separação judicial e extrajudicial. Disponível 

em: < http://www.conjur.com.br/2011-nov-12/ec-662010-nao-extinguiu-separacao-judicial-extrajudicial 

> acesso em 08/07/2016. 
36 DONIZETTI, Elpidio. A Emenda do Divórcio não fez o réquiem da separação de direito. Jornal Estado 

de Direito, ano V, n. 28, p. 9, 2010. 
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cônjuges um prazo de reflexão para decidirem se realmente querem dissolver a união e, 

em caso de arrependimento, a possibilidade de restabelecerem a sociedade conjugal. 

Neste diapasão, em 2002, entrou em vigor um novo Código Civil, que teve seu 

projeto original do ano de 1975, portanto, é uma legislação que entrou em vigor não 

atendendo mais todas as expectativas que deveria, tanto que o projeto original sofreu 

inúmeras modificações no decorrer dos anos, para assim atender da melhor forma 

possível as demandas da população brasileira.37 O Código Civil de 2002 refere-se ao 

direito de família dividindo-o em quatro assuntos: direito pessoal, direito patrimonial, 

união estável, tutela e curatela. 

Sílvio de Salvo Venosa afirma que o atual Código Civil não acarretou 

mudanças significativas para o direito de família, visto que as mudanças vieram com a 

Constituição de 1988.38 

 

Para Maria Berenice Dias:39 

 

Talvez o grande ganho tenha sido excluir expressões e conceitos que 

causavam grande mal-estar e não mais podiam conviver com a nova 

estrutura jurídica e a moderna conformação da sociedade. Foram 

sepultados dispositivos que já eram letra morta e que retratavam 

ranços e preconceitos, como as diferenças desigualitárias entre 

homem e mulher, as adjetivações da filiação, o regime dotal etc. 

 

 

No mais, com o Código Civil de 2002, o regime de bens do casamento passou 

de imutável para mutável, tendo em vista que a alteração do regime passou a ser 

permitida, desde que o regime de casamento não seja obrigatório e a mutabilidade seja 

feita mediante autorização judicial e pedido motivado de ambos os cônjuges.40 Por fim, 

o Código Civil de 2002 confere mais autonomia aos cônjuges para estipularem outros 

regimes de bens além daqueles previstos em Lei. 

                                                           
37 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 31. 
38 VÊNOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de família. 9. ed. São Paulo: Atlas,2009, p. 07. 
39 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 37. 
40 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume VI. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

394. 
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1.3 – PODER FAMILIAR: 

 

O Código Civil de 2002 adotou a expressão poder familiar, que corresponde ao 

pátrio poder do Código Civil de 1916. Como pátrio poder tem uma conotação machista, 

dando a ideia do poder do pai sobre o filho, o movimento feminista reagiu, como 

também o tratamento isonômico dos filhos deram ensejo a mudança de expressão, 

resultando em poder familiar. O Código Civil de 1916 assegurava o pátrio poder 

exclusivamente ao marido, somente na sua falta ou impedimento é que a mulher passava 

a chefiar a sociedade conjugal.41 Insta salientar que o Estatuto da Mulher Casada, 

alterou o Código de 1916, assegurando o pátrio poder a ambos os pais, porém, no caso 

de divergência dos pais, a vontade paterna prevaleceria, no entanto, poderia a mãe se 

socorrer a justiça.  

Com a Constituição Federal de 1988 é que vieram grandes mudanças, como 

por exemplo: a garantia de direitos e deveres iguais na sociedade conjugal. Faz-se 

mister salientar que a expressão poder familiar não agradou aos anseios de atendimento 

a igualdade entre homem e mulher, sendo a expressão preferida da doutrina: autoridade 

parental, uma vez que reflete a consagração do princípio da proteção integral de 

crianças, adolescentes e jovens, elencado no artigo 227 da CRFB. 

Com o advento da expressão poder familiar, o filho passou de objeto de poder, 

a sujeito de direito.42 Portanto, não se trata do exercício de uma autoridade, mas sim de 

um encargo imposto por lei aos pais. Corroborando essa afirmativa, Caio Mário ensina 

que o Estado fixa limites de atuação aos titulares do poder familiar.43 Sendo assim, a 

autonomia familiar não é absoluta, sendo cabível a intervenção subsidiária do Estado. 

Paulo Lôbo conceitua poder familiar como:44 

 

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, 

                                                           
41 Artigo 380 do Código Civil de 1916: Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe 

da família (art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher. (Revogado pela Lei nº 6.515, de 1977). 
42 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 457. 
43 PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Ver e atual. Tânia da Silva Pereira. 18 ed. 

Rio de Janeiro: Forense/Gen, 2010, vol. 5, p. 222. 
44 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 4° edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6515.htm#art54
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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. 

 

Ainda de acordo com o referido autor, a denominação poder familiar ainda não 

é a mais adequada, uma vez que mantém a ênfase no poder. No entanto, a expressão 

poder familiar é melhor que pátrio poder. Com a implosão, social e jurídica, da família 

patriarcal, não faz sentido que seja reconstruído o instituto apenas deslocando o poder 

do pai (pátrio) para o poder compartilhado dos pais (familiar), visto que a mudança foi 

muito mais intensa, na medida em que o interesse dos pais está condicionado ao 

interesse do filho, ou melhor, no interesse de sua realização como pessoa em formação. 

Infelizmente, o Código Civil de 2002 não aprendeu a natureza transformadora do 

instituto, mantendo praticamente intacta a disciplina normativa do Código de 1916, com 

adaptações tópicas.45 

Para Paulo Lôbo, ainda com relação a terminologia, as legislações estrangeiras 

mais recentes optaram pela expressão "autoridade parental", como por exemplo a 

França, que utiliza essa expressão desde a legislação de 1970. Segundo o autor, o 

conceito de autoridade, nas relações privadas, traduz melhor o exercício de função ou 

de múnus, em espaço delimitado, fundado na legitimidade e no interesse do outro. 

"Parental" destaca melhor a relação de parentesco por excelência que há entre pais e 

filhos, o grupo familiar, de onde deve ser haurida a legitimidade que fundamenta a 

autoridade. O termo "paternal" sofreria a mesma inadequação do termo tradicional.46 

Doravante, o poder familiar é impregnado de deveres, tanto no campo material, 

quanto no campo existencial. E este poder é irrenunciável, intransferível, inalienável e 

imprescritível. Sua decorrência se dá na paternidade natural, como também da filiação 

legal e da socioafetiva. E as obrigações decorrentes da autoridade parental são 

personalíssimas. 

É imperioso dizer que todos os filhos menores de 18 anos estão sujeitos ao 

poder familiar, que é sempre compartilhado pelos genitores. Desconhecidos ou falecidos 

ambos os genitores, os filhos ficam sob tutela, de acordo com o artigo 1.728, I do 

                                                           
45 LÔBO, Paulo. Do poder familiar. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1057, 24 maio 2006. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/8371>. Acesso em: 8 jun. 2016. 
46 ibid. 

https://jus.com.br/artigos/8371/do-poder-familiar
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/5/24
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/5/24
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/5
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006
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Código Civil. Já o filho maior e incapaz fica sujeito a curatela, conforme dispõe o artigo 

1.775 do Código Civil. 

O artigo 1.634 do Código Civil elenca as obrigações dos pais para com os 

filhos menores, não fazendo referência nem a afetividade responsável, como também 

aos deveres impostos aos genitores na Constituição em seus artigos 227 e 229 e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, o ensino é um direito público subjetivo, 

sendo dever do Estado e da família provê-lo.   

É importante dizer que a dissolução da sociedade conjugal em nada interfere no 

poder familiar, como dispõe o art. 1.632 do CC. Como o convívio com os pais não é 

requisito para a sua titularidade, o poder familiar compete aos genitores, mesmo 

separados.  

Cabe salientar que a guarda unilateral só é deferida a um dos genitores, quando 

o outro diz expressamente que não quer exercer a guarda, art. 1.584, parágrafo 2° do 

CC, e mesmo assim, o que renunciou a guarda não perde o poder familiar. Somente na 

falta ou impedimento de um dos genitores que o exercício do poder familiar é realizado 

de forma exclusiva por um dos genitores.  

Já a guarda compartilhada, de acordo com o parágrafo 2° do art. 1583 do CC, é 

aquela onde “o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada 

com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos.” A guarda compartilhada assegura maior aproximação física e imediata com 

ambos os genitores. É a modalidade de convivência que garante, de forma efetiva, a 

corresponsabilidade parental, a permanência da vinculação mais estrita e a ampla 

participação de ambos os pais na formação e educação do filho, o que a simples 

visitação não dá espaço.47 

Já a guarda alternada, como a própria designação indica, caracteriza-se pelo 

exercício exclusivo alternado da guarda, segundo um período de tempo pré-

determinado, que tanto pode ser anual, semestral, mensal, findo o qual os papéis dos 

detentores se invertem, alternadamente. De certo modo, a guarda alternada é também 

unilateral porque só um dos pais num curto espaço de tempo detém a guarda. 48 Esse 

tipo de guarda é uma criação doutrinária e jurisprudencial, visto que não há previsão 

                                                           
47  DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 516. 
48 BELLO, Roberta Alves. Guarda alternada versus guarda compartilhada: vantagens e desvantagens 

nos processos judicializados de continuidade dos laços familiares. Disponível em: < http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11387 > Acesso em 08/07/2016. 
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desse instituto no Código Civil, que prevê apenas a guarda unilateral ou a guarda 

compartilhada. 

Ademais, tanto a guarda unilateral, quanto a compartilhada pode ser requerida, 

por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles. Ou poderá ser decretada pelo 

juiz, tendo em vista as necessidades do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio do menor com o pai ou com a mãe – art. 1584, I e II do CC. 

Nem mesmo quando é deferida a guarda do filho a terceiros, ou quando é 

colocado em família substituta, ou até mesmo quando há a suspensão do poder familiar, 

se extingue o poder familiar dos pais, uma vez que os mesmos ainda possuem a 

obrigação de prestar alimentos.  

Por fim, um novo casamento ou a união estável do genitor que detém a guarda, 

não acarreta a perda do poder familiar, e devido ao princípio da incomunicabilidade, 

não há a transferência do poder familiar ao novo cônjuge. Contudo, em face do prestígio 

da filiação afetiva, a tendência é reconhecer direitos e deveres entre enteados e 

padrastos.49 

O Estado, com a finalidade de proteger o menor, possui o direito de fiscalizar o 

exercício do poder familiar, e caso haja inadimplemento, pode suspendê-lo ou até 

mesmo excluí-lo. Segundo Maria Berenice Dias:50 

 

A suspensão e a destituição do poder familiar constituem sanções 

aplicadas aos genitores por infrações aos deveres que lhes são 

inerentes, ainda que não sirvam como pena ao pai faltoso. O instituto 

não é punitivo. Visa muito mais preservar o interesse dos filhos, 

afastando-os das influências nocivas. Em face das sequelas que a 

perda do poder familiar gera, deve somente ser decretada quando a 

mantença coloca em perigo a segurança ou a dignidade do filho. 

Assim, havendo possibilidade de recomposição dos laços de 

afetividade, preferível somente a suspensão do poder familiar. 

 

Destarte, a perda ou suspensão do poder familiar não retira dos pais o dever de 

alimentos, como também não rompe o vínculo de parentesco. Contudo, com a 

destituição do genitor do poder familiar, não dá para se admitir que o mesmo conserve o 

direito sucessório com relação ao filho. No entanto, o filho ainda deterá o direito a 

herança do pai. 

A suspensão do poder familiar está sujeita a revisão, pois é a medida menos 

grave. É uma medida facultativa, ou seja, o juiz não é obrigado a aplicá-la e pode ser 

                                                           
49 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 34. 
50 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 466. 
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imposta a somente um dos filhos e não a prole inteira. Superadas as causas que a 

provocaram, pode ser cancelada sempre que a convivência familiar atender aos 

interesses do filho. É uma medida cabível nas hipóteses de abuso de autoridade, artigo 

1.637 do CC. Ademais, não é justificativa nem para a suspensão, nem para a perda do 

poder familiar, o descumprimento do dever de sustento do genitor – ECA, art. 23.51 

A perda do poder familiar consiste em uma sanção imposta por sentença 

judicial, diferentemente da extinção que ocorre pela morte, extinção do sujeito passivo 

ou emancipação. A lei traz um rol não taxativo de causas que levam a exclusão do poder 

familiar – art. 1.635 do CC – e causas que levam a perda do poder familiar – art. 1.638 

do CC. A perda da autoridade parental por ato judicial, acarreta a extinção do poder 

familiar, contudo, a doutrina já vem admitindo a possibilidade de revogação dessa 

medida, portanto, os pais podem recuperar o poder familiar mediante a comprovação da 

cessação das causas que originaram a perda do mesmo. Para ratificar tal afirmativa, 

deve-se estar atento ao princípio da proteção integral dos interesses da criança, que é um 

imperativo constitucional. No mais, a revogação é imperativa e não facultativa, e 

diferentemente da suspensão, abrange toda a prole, uma vez que o reconhecimento 

judicial atesta que o titular do poder familiar não está capacitado para o seu exercício.52 

 

 

 

1.4 – A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 

 

A dignidade da pessoa humana se caracteriza por ser um valor fundamental 

convertido em princípio jurídico de estatura constitucional. Esse princípio serve tanto 

como justificativa moral, quanto como fundamento normativo para os direitos 

fundamentais. A dignidade da pessoa humana, segundo Luís Roberto Barroso, deve ser 

pensada como um conceito aberto, plástico e plural, uma vez que a pretensão de se 

produzir um conceito transnacional de dignidade precisa lidar com circunstâncias 

                                                           
51 DIAS, Maria Berenice, op. cit. pp. 467 e 468. 
52 DIAS, Maria Berenice, op. cit. pp. 468 e 469. 
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históricas, religiosas e políticas de diferentes países, dificultando assim a construção de 

uma concepção unitária.53 

Ingo Wolfgang Sarlet, analiticamente, define a dignidade da pessoa humana 

como:54 

 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser  humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 

da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

 

Embora reconhecendo a dificuldade na definição do conceito de dignidade, 

Ingo Sarlet diz que: "a dignidade é algo real, já que não se verifica maior dificuldade 

em identificar as situações em que é espezinhada e agredida”.55 Com efeito, a 

dignidade parece revelar-se com clareza em algumas situações concretas de violação. 

Outrossim, na medida em que a dignidade da pessoa humana se tornou uma 

categoria jurídica, se faz mister dotá-la de conteúdo mínimo que possa dar a ela unidade 

e objetividade à sua interpretação. Para isso ser possível, deve-se afastá-la de doutrinas 

abrangentes, totalizadoras, que expressem uma visão autoritária do mundo, como as das 

religiões. Tudo o que foi exposto acima precisa ocorrer para que os conteúdos básicos 

da dignidade da pessoa humana sejam universalizáveis, multiculturais, e também para 

que possam ser compartilhados por todas as famílias.56 

Destarte, a dignidade da pessoa humana, segundo Barroso,57 possui três 

elementos basilares, quais sejam: o valor intrínseco da pessoa humana, autonomia de 

vontade e valor comunitário. 

O valor intrínseco da pessoa humana, que é o elemento filosófico da dignidade, 

nada mais é que aquilo que é comum e inerente a todos os indivíduos, está ligado a 

natureza do ser.  

                                                           
53 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação (versão provisória para debate público). 

Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-

base_11dez2010.pdf > Acesso em: 18/05/2016. 
54 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2001. Pág. 60. 
55 SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit. p. 105. 
56 BARROSO, Luís Roberto, op. cit. 
57 ibid. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf
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O elemento ético da dignidade é a autonomia de vontade, que está ligada ao 

exercício de vontade na conformidade de determinadas normas. Para Barroso58, a 

dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de 

autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria vida e de 

desenvolver livremente sua personalidade.  

Já o terceiro elemento, o valor comunitário, tem cunho social e traduz uma 

concepção ligada a valores compartilhados pela comunidade. O que está em questão 

aqui não são as escolhas individuais, mas sim, as responsabilidades e deveres a elas 

associados. 

A dignidade é composta por um conjunto de direitos existenciais 

compartilhados por todos os homens, em igual proporção. Partindo dessa premissa, é 

refutável a idéia de que a dignidade humana encontre seu fundamento na autonomia da 

vontade. A titularidade dos direitos existenciais, independe até da capacidade da pessoa 

de se relacionar, expressar, comunicar, criar, sentir. Para Ingo Wolfgang Sarlet: “mesmo 

aquele que já perdeu a consciência da própria dignidade merece tê-la (sua dignidade) 

considerada e respeitada.”; portanto, dispensa a autoconsciência ou a compreensão da 

própria existência.59 

Com relação a esse assunto, Luís Roberto Barroso60 salienta ainda que há três 

observações relevantes a serem feitas. A primeira delas é a de que a dignidade da pessoa 

humana faz parte do conteúdo dos direitos materialmente fundamentais, mas não se 

confunde com qualquer deles. A dignidade também não é um direito fundamental, em 

si, ponderável como os demais, mas sim o parâmetro da ponderação em caso de 

ocorrência de conflitos entre os direitos fundamentais. 

A segunda observação a ser feita é a de que embora a dignidade da pessoa 

humana seja como um princípio ou valor fundamental, ela não possui caráter absoluto, 

ou seja, em determinados assuntos esse princípio/valor pode ter algum de seus aspectos 

sacrificados em prol de outros valores sociais ou individuais, como por exemplo, na 

proibição de certas formas de expressão ou na pena de prisão. A última observação a ser 

feita consiste no fato da dignidade da pessoa humana se aplicar tanto nas relações 

privadas, como nas relações entre indivíduo e Estado.  

                                                           
58 ibid. 
59 SARLET, Ingo Wolfgang, op cit. p. 50. 
60 BARROSO, Luís Roberto, op. cit. 
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Importante frisar que o princípio da dignidade da pessoa humana não é 

representativo de um “direito à dignidade”. A dignidade não é algo que alguém precise 

postular ou reivindicar, porque decorre da própria condição humana. O que se pode 

exigir não é a dignidade em si, mas respeito e proteção a ela. Com razão, portanto, Ingo 

Sarlet, ao observar que: “quando se fala – no nosso sentir equivocadamente – em 

direito à dignidade, se está, em verdade, a considerar o direito a reconhecimento, 

respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade, podendo 

inclusive falar-se de um direito a uma existência digna”.61 

Cabe frisar que o direito das famílias está ligado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, já que este princípio significa também igualdade para todas as famílias. 

Sendo assim, não é digno tratar de modo diferenciado as várias formas de filiação ou os 

vários tipos de constituição de família, já que todas as famílias possuem igualdade de 

direitos, ideal este que se consagrou com a CRFB/88 e com o Código Civil de 2002. 

Ademais, a dignidade da pessoa humana encontra na família o terreno 

apropriado para florescer, uma vez que o seio familiar preserva e desenvolve as 

qualidades mais relevantes entre os familiares, que são: o afeto, a solidariedade, a união, 

o respeito, a confiança, o amor, o projeto de vida em comum; o que permite o 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

No entanto, há um grande obstáculo a ser enfrentado atualmente, que seria a 

dificuldade de dar a segurança jurídica necessária à família, para assim mantê-la e 

proporcionar à ela a busca do desenvolvimento pessoal e social de cada indivíduo que 

compõe o núcleo familiar. Cabe ressaltar que, o que é necessário é a oferta de ensino,  

de informações,  de valores éticos e morais e não mais leis que resguardem a família, 

uma vez que na correria do dia a dia, o que se vê atualmente é cada um tendo tempo 

somente para si, esquecendo-se assim do outro e levando o instituto familiar a ter sérios 

problemas. 

O que se busca na prática é que todas as famílias tenham igualdade de 

condições de criar seus filhos, para assim todos os menores terem um crescimento 

saudável e com qualidade. Para isso acontecer, não basta só combater a hipossuficiência 

econômica, mas também a fragilidade da educação, por exemplo, que vem enfrentando 

grave crise atualmente. 

                                                           
61 SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit. p. 71. 
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Por fim, a dignidade da pessoa humana, por ser uma qualidade intrínseca e 

indissociável de todo e qualquer indivíduo, deve ser garantida e preservada no direito 

das famílias, como bem salienta Maria Berenice Dias:62 o respeito e proteção a 

dignidade da pessoa humana (de cada uma delas e de todas as pessoas) constituem (ou, 

ao menos, assim o deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado e do 

direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 DIAS. Berenice. Manual de Direito das Famílias – Princípios do Direito de Família. 5ª edição revista, 

atualizada e ampliada. 2ª tiragem. São Paulo Revista dos Tribunais, 2009. p. 63. 
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CAPÍTULO II: A INCAPACIDADE CIVIL. 

 

2.1- INCAPACIDADE CIVIL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 ANTES DA 

ENTRADA EM VIGOR DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 

LEI N° 13.146/2015: 

 

Por primeiro, cabe salientar que o legislador com a intenção de proteger, 

enumerou as pessoas que ainda não estão preparadas para a atuação na vida civil, 

classificando-as como absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. A grande 

diferença é que as pessoas absolutamente incapazes não podem atuar diretamente na 

vida civil, devendo ser representadas; já as pessoas relativamente incapazes podem 

praticar os atos da vida civil, necessitando apenas de assistência. O Código Civil de 

2002, assim como o Código Civil de 1916, destinou dois artigos para tratar da 

incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. 

O art. 3° do CC/02 elencava os indivíduos considerados absolutamente 

incapazes.63 No tocante aos menores de 16 anos, o legislador continuou com a mesma 

linha de pensamento expressada pelo Código Civil de 1916, ou seja, ratificou o 

entendimento de que o menor de 16 anos não tem discernimento necessário para 

praticar por si só os atos da vida civil, não possuindo capacidade de fato, somente 

capacidade de direito, que é aquela adquirida com o nascimento.  

Outrossim, a manutenção do limite de 16 anos para ser considerado menor 

absolutamente incapaz gerou questionamentos, uma vez que para alguns é notória a 

grande diferença de maturidade entre os indivíduos de 1916 com os indivíduos dos dias 

atuais. No entanto, em geral, os doutrinadores não discordam do limite etário 

estabelecido na lei, como é o caso de Sílvio Rodrigues:64 

 

O propósito do legislador brasileiro de fixar certa idade para a 

aquisição de uma capacidade relativa já se encontra noutras 

                                                           
63  Art. 3o do CC/02 (Revogado pela Lei n° 13.146 de 2015): São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos;  II - os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo 

por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
64 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Parte Geral. v. 1. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 43. 
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legislações, e merece aplauso, porque a lei não pode ser casuística, 

deferindo ao juiz prerrogativa para, examinando cada caso 

particular, decidir se determinado menor atingiu ou não uma relativa 

capacidade. A norma fixa em 16 anos a idade da maturidade relativa, 

e em 18 anos da maioridade, baseando-se naquilo que habitualmente 

acontece. 

As pessoas que por enfermidade ou doença mental não tivessem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, teriam seus atos nulos somente após 

a interdição, ou seja, os efeitos da sentença de interdição seriam somente para o futuro – 

ex nunc. 

 É cediço que a interdição é um ato judicial declaratório da incapacidade real e 

efetiva da pessoa maior para a prática de alguns atos da vida civil, na regência de si 

mesma e de seus bens. Vale dizer que, a sentença que declara a incapacidade é 

constitutiva e gera efeitos ex nunc, portanto, não retroagirão.  

Cabe ressaltar que alguns doutrinadores, como Pontes de Miranda, entendem 

que a sentença de interdição é um ato declaratório e surtirá efeitos ex tunc, ou seja, 

retroagirão. Já para outros, como Moacyr Amaral Santos, é considerada constitutiva e 

surtirá efeitos ex nunc, portanto, os efeitos da tutela de interdição serão apenas para o 

futuro, preservando assim a segurança jurídica dos atos praticados pelo indivíduo antes 

de sua interdição, respeitando assim direito de terceiro de boa-fé, ou seja, aquele que 

contrata com o privado de discernimento sem saber de suas deficiências psíquicas. 

Somente se admitindo a nulidade se era notório o estado de loucura. 

Moacyr Amaral Santos afirma que:65 

 

Sentenças Constitutivas. Assim, por exemplo, (...), as de 

interdição (Cód. Civil, art. 453). 

As sentenças constitutivas, como regra, têm efeito ex nunc, isto 

é, para o futuro, seus efeitos produzem-se a partir da sentença 

transitada em julgado. (...) Outras sentenças constitutivas têm 

efeitos especiais, como por exemplo, a sentença de interdição, 

cujos efeitos são ex nunc, a partir da sentença, ainda que não 

transitada em julgado (Cód. Civil, art. 452). 

 

E se o juiz fizer constar na sentença de interdição uma data para a fixação da 

incapacidade, determinando a retroação de seu efeitos, qual seria a validade dessa 

retroação? Sobre essa questão já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:66 

                                                           
65 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3° Volume. 14° ed. 

Atualizada. São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 33 e 34. 
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“Interdição - Doença Mental – Sentença de natureza constitutiva, e 

não declaratória, de uma situação nova, a sujeição ao regime jurídico 

de curatela, e que tem como causa a anomalia psíquica – Embora 

usual a fixação da data da incapacidade, até com retroação, A 

PROVIDÊNCIA É INÓCUA, desde que não faz coisa julgada e nem 

tem retroeficácia para alcançar atos anteriores praticados pelo 

interdito, cuja invalidade reclama comprovação exaustiva de 

incapacidade em cada ação autônoma – Apela não provida.” LEX 

JTJ – 212/104 

 

Ainda, do teor do mencionado acórdão se destaca: 

 

“Quando o Juiz deixa preciso, na sentença o tempo em que começou a 

incapacidade, o efeito declarativo de modo nenhum é inerente à 

sentença (pode omiti-lo, como é freqüente), é o efeito declarativo da 

parte da sentença que a essa data se refere, tanto que pode esbarrar 

com a coisa julgada material de alguma sentença anterior e ação 

diferente, ou sobre a alegação, ou defesa, com elemento declarativo.”  

 

“Nem vale replicar que a retroeficácia de que se cogita precisamente 

consistiria na invalidação de atos praticados, antes da interdição, 

pelo incapaz. O argumento é tecnicamente falso, porque confunde o 

efeito da interdição com o efeito da alienação mental.”  

 

E por fim, conclui: 

 

“... De maneira alguma estariam sujeitos a ela terceiros estranhos ao 

processo de interdição, em face dos quais se viesse a discutir a 

validade de atos praticados anteriormente pelo interdito.” 

 

Outro questionamento que surge é o seguinte: Teria o interditado como 

pretender a anulação do ato que tenha praticado anteriormente à sentença de interdição? 

Pontes de Miranda diz que: “Quanto ao passado (o momento em que começou 

a anomalia psíquica), não tem eficácia a sentença de interdição, a despeito do elemento 

declarativo junto à força constitutiva. Isso não impede que em ação que não é a de 

interdição se alegue, por exemplo, que a pessoa estava louca quando assinou um 

cheque ou uma escritura particular ou mesmo pública.”67 

Sendo assim, para a anulação de um ato praticado antes da sentença de 

interdição, o interditado deverá ingressar com ação específica pra tal finalidade, onde 

                                                                                                                                                                          
66 LEX JTJ – 212/104 – TJSP – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 54.115-4 – Bebedouro 

– Relator Desembargador J. Roberto Bedran, Voto nº 9276, julgado em 12 de maio de 1998. 
67 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XVI, 

1° ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 393. 
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todos os envolvidos no contrato em questão figurarão como partes, respeitando-se o 

litisconsórcio necessário. 

Desta forma já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:68 

 

EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO 

EVIDENCIADA QUALQUER NULIDADE PREVISTA NO ART. 618 

DO CPC - DECRETO DE INTERDIÇÃO QUE OPERA EFEITO EX 

NUNC, SEM ATINGIR ATOS E NEGÓCIOS PRATICADOS 

ANTERIORMENTE - INVALIDAÇÃO DO QUESTIONADO 

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER 

POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA- INEXISTÊNCIA DE 

DUPLICIDADE DE GARANTIAS OU AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA 

CONSTRIÇÃO JUDICIAL - DESCABIDA APLICAÇÃO DE MULTA 

POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – 

31ª Câmara de Direito Privado – Agrav. Instr. Nº 1.121.041-0/0 - Rel. 

Francisco Casconi – Voto nº 14.148 – julg. 19/02/2008)  

 

Ademais, importante salientar que para se anular qualquer contrato mostra-se 

necessário, de início, a participação de todos os contratantes, por tratar-se de 

litisconsórcio necessário, o que poderia, inclusive, tumultuar o próprio procedimento de 

interdição que deve se dedicar inteiramente ao seu objeto, inclusive, por ter rito 

especial. Não sendo observadas as questões quanto ao litisconsórcio necessário haverá 

afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que poderia, 

inclusive, gerar a nulidade daquele feito. 

Em que pese verificar-se a divergência sobre o tema, é majoritário o 

entendimento de que os efeitos de tais sentenças são “ex nunc”. 

Insta salientar que a nossa lei não admite os chamados intervalos lúcidos, que 

são aqueles intervalos que podem existir entre os surtos de uma eventual doença. Assim, 

se declarado incapaz, os atos praticados pelo privado de discernimento serão nulos, não 

se aceitando a tentativa de demonstração de lucidez naquele momento, uma vez que a 

incapacidade mental é considerada um estado permanente e contínuo. 

De acordo com o art. 9°, III do CC, a sentença constitutiva de interdição deve 

ser levada a registro público, e isto é condição sine qua non para que ela possua eficácia 

erga omnes. Ainda nessa linha de raciocínio, o art. 92 da Lei de Registro Públicos, diz 

que deve haver publicação desta sentença por três vezes na imprensa local e na oficial. 

Ademais, há entendimento de que é possível a invalidação de atos praticados antes da 

                                                           
68 TJSP – 31ª Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento nº 1.121.041-0/0 - Relator 

Desembargador Francisco Casconi – Voto nº 14.148 – julgado em 19/02/2008. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10667514/artigo-618-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
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interdição, no entanto, deve-se comprovar que quando o ato foi praticado, o indivíduo já 

era incapaz.  

O art. 1768 do CC enumerava as pessoas legitimadas para propor o 

procedimento da interdição, eram elas: os pais ou tutores; cônjuge ou qualquer parente; 

o Ministério Público, que estava adstrito às hipóteses previstas nos incisos do art. 1769 

do CC.  

Já o art. 4° do CC se referia aos relativamente incapazes sendo os: maiores de 

16 e menores de 18 anos; ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que por 

deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo; e os pródigos. 

Cabe salientar que há situações em que a lei possibilita ao maior de 16 anos 

praticar certos atos sem a necessidade de assistência, como por exemplo: ser testemunha 

de ato de ato jurídico - art. 228, I do CC - aceitar mandato - art. 666 do CC - casar 

mediante autorização - art. 1517 do CC - fazer testamento - art. 1860 do CC.  

Outrossim, os que por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o 

necessário discernimento para a prática dos atos civis, precisavam ser representados por 

não terem condições de agir por si só. Já os que por deficiência mental tivessem o 

discernimento reduzido, precisavam apenas da assistência dos responsáveis por eles. O 

inciso II do art. 4° elencava também como relativamente incapazes os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos com discernimento reduzido. No tocante a essa questão, o 

legislador acompanhou a doutrina já existente, que em virtude da disposição do decreto 

n° 891/1938, já os entendia como relativamente incapazes.  

Já os pródigos são pessoas que desordenadamente dilapidam os seus bens ou 

patrimônio, fazendo gastos excessivos e por isso têm sua capacidade limitada aos atos 

que possam comprometer seu patrimônio. Insta salientar que a incapacidade do pródigo 

é estabelecida com a finalidade de protegê-lo e não apenas para proteger seus familiares. 

A incapacidade cessa com a maioridade civil, ou seja, quando o indivíduo 

atinge os 18 anos, pela emancipação ou quando as causas que determinaram a 

incapacidade desaparecem. A emancipação ocorre por ato de vontade ou por certos 

eventos. A primeira ocorre com a concessão dos pais e essa concessão deve observar 

alguns requisitos, quais sejam: o menor deve ter 16 anos completos; o instrumento 

público é indispensável; independe de homologação judicial; é irrevogável e somente 

produz efeitos após o registro. Ou a emancipação por ato de vontade ocorre através de 

sentença do juiz, após a oitiva do tutor - esta hipótese só é aplicada ao menor sob tutela, 
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onde o tutelado deve ter 16 anos completos; é irrevogável e somente produz efeitos após 

o registro. 

O art. 5° do CC elenca os eventos que ensejam a emancipação do menor: o 

casamento; o exercício de emprego público efetivo; a colação de grau em curso de nível 

superior; pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de 

emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia 

própria.  

 

2.2 – A INCAPACIDADE CIVIL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 COM O 

ADVENTO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI N° 

13.146/2015: 

 

A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CDPD – 

consagrou uma inovadora visão jurídica no que diz respeito a pessoa com deficiência, 

sob o prisma dos Direitos Humanos, adotando um modelo social cujo objetivo é incluir 

o deficiente na comunidade e também garantir a ele uma vida independente, juntamente 

com o exercício da sua capacidade jurídica em igualdade de condições com as demais 

pessoas. 

Seguindo a linha de pensamento dessa Convenção, em 07 de Julho de 2015 foi 

promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015 (EPD), visando 

propiciar à pessoa deficiente sua inclusão social e cidadania plena e de modo efetivo, 

uma vez que de acordo com o art. 76 do EPD, o Poder Público deverá garantir à pessoa 

com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade 

de condições com as demais pessoas, assegurando-lhe não só acessibilidade aos locais 

de votação, mas, essencialmente, o direito de votar e ser votada.  Traduzindo assim uma 

verdadeira conquista social, uma vez que esse Estatuto é um sistema normativo 

inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Em seu art. 2°, o Estatuto define a pessoa deficiente como sendo: "aquele que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas." 
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou significativas mudanças na 

legislação brasileira. Totalizando, são 15 artigos do CC/02 que foram abordados pelo 

EPD. Uns foram criados, outros tiveram seu conteúdo revogado ou modificado. Os 

dispositivos são os seguintes: 3°, 4°, 228, 1518, 1548, 1550, 1557, 1767, 1768, 1769, 

1771, 1772, 1775-A, 1777 e 1783-A. 

Insta salientar que o Estatuto revogou todos os incisos do art. 3° do CC e 

alterou seu caput, que agora possui a seguinte redação: são absolutamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, com essa 

modificação inexiste pessoa maior absolutamente incapaz. 

O Estatuto também modificou o art. 4° do CC. Foi retirada do inciso II a 

referência às “pessoas com discernimento reduzido”, que não mais são consideradas 

relativamente incapazes. Foi excluído também o trecho “excepcionais sem 

desenvolvimento completo” do inciso III, que agora possui a seguinte redação: aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade – cabe 

dizer que esta hipótese estava prevista no inciso III do art. 3°.  

Com esse deslocamento, deve-se atentar que, a validade do negócio jurídico, 

nessa hipótese de incapacidade de manifestação de vontade, enseja a assistência do 

curador. Sendo assim, o curatelado deve se manifestar, junto com o seu curador, sobre 

seus interesses. No entanto, se o interditado não possuir qualquer possibilidade de 

manifestação de vontade, a nova legislação o colocou diante de um impasse, uma vez 

que seu curador não pode representá-lo, visto que ele não é absolutamente incapaz, 

como também não poderá praticar qualquer ato da vida civil, pois não conseguirá 

externar seus interesses para quem o assista. Diante desse impasse, seria interessante a 

hibridização dos institutos, permitindo assim a existência da incapacidade relativa, onde 

o curador representa o incapaz e não o assiste. 

Outrossim, segundo Paulo Lôbo69, com o advento do EPD a pessoa com 

deficiência mental ou intelectual poderá ser submetida a curatela, caso este seja seu 

interesse exclusivo e não a vontade de parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário 

da anterior que era de interdição total, deve ser de acordo com o art. 84 do EPD, sendo 

proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo 

                                                           
69 LÔBO, Paulo. Processo familiar: Com avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais 

incapazes. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-pessoas 

deficiencia-mental-nao-sao-incapazes> Acessado em 09/06/2016. 
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possível. Portanto, a curatela agora tem natureza de medida protetiva e não de interdição 

de exercício de direitos.  

Ainda segundo o referido autor70, a curatela apenas afetará os negócios 

jurídicos relacionados aos direitos de natureza patrimonial. Cabe ressaltar que a curatela 

não alcança e nem restringe os direitos de família, como por exemplo, o direito de se 

casar, de ter filhos e exercer os direitos da parentalidade; como também não restringe os 

direitos do trabalho e eleitoral, nem impede de ser testemunha e obter documentos 

oficiais de interesse da pessoa com deficiência. O caráter de excepcionalidade impõe ao 

juiz a obrigatoriedade de fazer constar da sentença as razões e motivações para a 

curatela específica e seu tempo de duração. 

Sendo assim, não há mais que se falar em interdição como o único recurso na 

tutela do incapaz, que no ordenamento jurídico brasileiro sempre teve por finalidade 

vedar o exercício, pela pessoa com a deficiência intelectual ou mental, de todos os atos 

da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuida-se agora apenas de curatela 

específica, ou seja, para determinados atos.71 

Diante desse quadro, observa-se que o portador de transtorno mental que 

sempre foi tratado como incapaz, agora será plenamente capaz para praticar os atos da 

vida civil. Os arts. 6°, que elenca as situações existenciais, e 84 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência corroboram essa afirmação, uma vez que dizem que: 

 

Art. 6o  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para:  

I - casar-se e constituir união estável;  

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;  

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 

acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 

familiar;  

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória;  

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; 

e  

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

 

                                                           
70 ibid.  
71 ibid. 
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Outrossim, no campo do direito dos contratos, o deficiente, o enfermo ou o 

excepcional sendo pessoa plenamente capaz, terá de exprimir sua vontade para receber 

doação; o que não era necessário quando essas pessoas eram consideradas 

absolutamente incapazes - art. 543 do CC. 

Outro efeito da plena capacidade das pessoas com deficiência recaiu sobre a 

responsabilidade, pois para eles agora não será mais subsidiária. Sendo assim, a regra 

prevista no art. 928 do CC, que afirma que o patrimônio do incapaz só será atingido se 

as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 

meios suficientes, permanece intocada quanto ao incapaz. No entanto, deve-se frisar que  

o deficiente não faz mais parte desse grupo, passando assim a responder com seus bens 

pelos seus atos.72 

No tocante às provas, esse Estatuto extinguiu os incisos II e III e adicionou o 

parágrafo 2° ao art. 228 do CC. Insta salientar que essa alteração permitirá a quem tiver 

retardo mental, aos enfermos, aos cegos e aos surdos depor como testemunhas em um 

processo em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Destarte, o Código Civil de 2002, no que concerne a capacidade para o 

casamento, prevê a idade núbil aos 16 anos. Entretanto, deve-se frisar que a liberalidade 

legislativa é restringida pela exigência de uma autorização a ser concedida pelos 

representantes legais do menor. Essa restrição é tamanha que o art. 1518 do CC faculta 

aos pais, tutores e curadores revogarem até a data do casamento a autorização 

consentida. No entanto, o EPD retirou desse rol do art. 1518 a figura do curador, uma 

vez que a curatela é destinada a proteger os direitos de natureza patrimonial e negocial, 

sendo assim, não pode o curador dispor sobre os direitos como ao corpo, ao matrimônio, 

à sexualidade do curatelado, conforme o art. 85, parágrafo 1° do EPD. 

Ademais, o EPD revogou o inciso I do art. 1548 do CC, uma vez que não há 

lógica na nulidade do casamento do enfermo mental sem o necessário discernimento 

para os atos da vida civil, uma vez que ele não é mais considerado como absolutamente 

incapaz.  Esse Estatuto também acrescentou o parágrafo 2° ao art. 1550 do CC, cujo 

texto é o seguinte: A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil 

poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu 

responsável ou curador.  

                                                           
72 SANTOS. Ivana Assis Cruz dos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e as Alterações no Código 

Civil de 2002. Revista de D. Civil. 
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Ainda no tocante ao capítulo do Código Civil destinado a invalidade do 

casamento, a última reforma com o advento do EPD incidiu no art. 1557, precisamente 

em seu inciso III, onde houve uma mudança para não mais consentir a anulação 

decorrente de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge a quem ignorava, antes do 

casamento, uma deficiência ou moléstia grave e transmissível. No mais, o inciso IV teve 

seu conteúdo cancelado, uma vez que ninguém mais pode alegar erro quanto ao outro 

consorte por doença mental, já que este agora é capaz. 

Ademais, a curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária 

a ser adotada somente quando for necessária – art. 85 do EPD. Para tanto, foram 

revogados os incisos I, II e IV do art. 1767 do CC, que afirmavam que os portadores de 

transtorno mental estariam sujeitos a curatela. Os outros artigos referentes a esse 

assunto que foram revogados são: 1771 e 1772 do CC. 

A principal novidade, no que diz respeito a curatela, foi a inclusão do parágrafo 

único no art. 1772, que privilegia a vontade da pessoa para a escolha de seu curador. 

Assim, de acordo com o art. 1783 – A do CC, inserido pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, passará a existir o processo de “tomada de decisão apoiada”, que consiste 

em ser o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas 

idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-

lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os 

elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Cabe 

salientar que a tomada de decisão apoiada depende de autorização judicial, não se 

confunde com a curatela e tem por objetivo, principalmente, o apoio para celebração de 

determinados negócios jurídicos. Caso haja divergência entre os apoiadores e a pessoa 

apoiada, caberá ao juiz decidir. 

Insta salientar que a tomada de decisão apoiada é um modelo jurídico que se 

distingue dos institutos protetivos clássicos, tanto na estrutura, quanto na função. Este 

modelo é contemplado pelo art. 116 da Lei n° 13.146/15 que ingressou no Título IV do 

livro IV da Parte Especial do Código Civil, que passa a vigorar acrescido do Capítulo 

III. O novo art. 1783-A diz que: "A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 

pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 

mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 

decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 

necessários para que possa exercer a sua capacidade." 
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Segundo Nelson Rosenvald73, na tomada de decisão apoiada o beneficiário 

conservará a capacidade de fato. Portanto, mesmo nos específicos atos em que seja 

coadjuvado pelos apoiadores, a pessoa com deficiência não sofrerá restrição em seu 

estado de plena capacidade civil, apenas será privada de legitimidade para praticar 

atos episódicos de sua vida civil. Ainda segundo o referido autor, trata-se de figura bem 

mais elástica do que a tutela e a curatela, pois há o estímulo a capacidade de agir e a 

autodeterminação da pessoa beneficiária do apoio, sem que sofra o estigma social da 

curatela.  

Cabe ressaltar que esse novo instituto não se refere a um modelo limitador da 

capacidade de agir, mas sim de um remédio personalizado para as necessidades 

existenciais da pessoa, onde as medidas de cunho patrimonial surgem em caráter 

acessório, prevalecendo o cuidado assistencial e vital ao ser humano. Para Nelson 

Rosenvald74, enquanto a curatela e a incapacidade relativa parecem atender 

preferentemente à sociedade (isolando os incapazes) e à família (impedindo que 

dilapide o seu patrimônio), em detrimento do próprio interdito, a tomada de decisão 

apoiada objetiva resguardar a liberdade e dignidade da pessoa com deficiência, sem 

amputar ou restringir indiscriminadamente seus desejos e anseios vitais. 

O art. 1783-A, parágrafo 1° do CC diz que: “Para formular pedido de tomada 

de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo 

em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, 

inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos 

interesses da pessoa que devem apoiar.” Esse artigo visa fornecer qualidade de vida à 

pessoa com deficiência, cabendo aos dois apoiadores seguir exatamente o termo levado 

a juízo, uma vez que o beneficiário do apoio conservará a sua autodeterminação em 

todos os atos que não estejam incluídos no acordo. Sendo assim, para a satisfação dos 

atos do cotidiano, o beneficiário não necessitará do auxílio dos apoiadores. 

Portanto, a pessoa deficiente que possua qualquer dificuldade prática na 

condução da sua vida civil poderá optar pela curatela, seja pela incapacidade relativa ou 

pela “tomada de decisão apoiada”. Importante salientar que as pessoas que tenham 

deficiência mental em grau severo continuam sujeitas à interdição quando relativamente 

incapazes. A alteração legislativa do art. 4° do CC, que excluiu a expressão “deficiência 

                                                           
73 ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão apoiada. Disponível em 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-tomada-da-decisao-apoiada/15956> Acesso em 

09/06/2016. 
74 ibid. 
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mental”, não veda a interdição quando o deficiente não possa, por causa transitória ou 

permanente, manifestar sua vontade. Ademais, a manutenção da legitimidade ativa do 

Ministério Público para requerer a interdição nos casos de deficiência mental ou 

intelectual – art. 1769 do CC – ratifica a possibilidade de interdição dos deficientes que 

não consigam expressar sua vontade. 

Uma questão relevante surge diante de tantas modificações. Aquelas pessoas 

que hoje, tendo deficiência mental ou intelectual, se encontram sob interdição por 

incapacidade absoluta passarão automaticamente a serem consideradas capazes? 

Segundo Atalá Correia:75 

 

A tradicional exegese da regra intertemporal, nessas situações, indica 

a eficácia imediata da lei nova. Não haveria por que manter toda uma 

classe de pessoas sob um regime jurídico mais restritivo quando ele 

foi abolido. Não há razão para que existam deficientes capazes e 

absolutamente incapazes sem distinção fática a justificar o tratamento 

diverso. Por outro lado, pode a lei nova desconstituir 

automaticamente a coisa julgada já estabelecida? Cremos que, dada 

a natureza constitutiva da sentença, o mais razoável é que, por 

iniciativa das partes ou do Ministério Público, haja uma revisão da 

situação que os interditados se encontram, para que possam migrar 

para um regime de incapacidade relativa ou de tomada de decisão 

apoiada, conforme for o caso. 
 

 

Sendo assim, a melhor solução para as pessoas que se encontram sob interdição 

por incapacidade absoluta seria uma avaliação caso a caso, ou seja, por iniciativa das 

partes ou do Ministério Público, haveria uma revisão da situação das pessoas 

interditadas para saber se as mesmas têm condições ou não de migrar para o regime de 

incapacidade relativa ou tomada de decisão apoiada. Essa é a maneira mais justa de 

resolver essa problemática, uma vez que o EPD modificou os critérios para os 

indivíduos serem considerados absolutamente incapazes, sendo assim, não seria 

razoável manter pessoas com a mesma situação fática sob regimes diferentes, não seria, 

portanto, isonômico. No entanto, deve-se frisar que deve ser realizada uma análise caso 

a caso, para constatar se a pessoa é realmente absolutamente incapaz ou não. 

Destarte, não sendo o caso de se converter o procedimento de interdição em 

rito de tomada de decisão apoiada, a interdição em curso poderá seguir o seu caminho, 

observados os limites impostos pelo Estatuto, especialmente no que toca ao termo de 

curatela, que deverá expressamente consignar os limites de atuação do curador, o qual 

                                                           
75 CORREIA, Atalá. Estatuto da Pessoa com Deficiência traz inovações e dúvidas. Revista de D. Civil. 
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auxiliará a pessoa com deficiência apenas no que toca à pratica de atos com conteúdo 

negocial ou econômico. O mesmo raciocínio deve ser aplicado nos casos de interdições 

já concluídas. Ademais, seria temerário, com sério risco à segurança jurídica e social, 

considerar, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, “automaticamente” inválidos 

e ineficazes os milhares de termos de curatela existentes no Brasil.76 

Com relação à tutela, de acordo com os arts. 89 a 91 do EPD, todos os delitos 

cometidos contra pessoas com deficiência pelo seu tutor ensejam a majoração de um 

terço da pena. 

 

2.3 - INSTITUTO DA TUTELA: 

 
Primeiramente, cabe salientar que, de acordo com o art. 3° do CC, os 

indivíduos de até 16 anos são incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil; 

entre os 16 anos e 18 anos incompletos há limitação da capacidade, ou seja, ela é 

relativa à prática de determinados atos – art. 4°, I do CC. Nesse contexto, os 

absolutamente incapazes precisam ser representados e os relativamente capazes 

necessitam ser assistidos, de acordo com o art. 71 do CPC. Esse encargo de representar 

ou assistir é atribuído aos pais, visto serem os protetores naturais dos menores. Essa 

atribuição é conhecida como poder familiar – art. 1630 do CC – ressaltando que 

somente na ausência de um dos pais este poder é exercido com exclusividade (art. 1631 

do CC), uma vez que é um ônus que compete a ambos os pais, mesmo que não 

mantenham vida em comum.77 

Se o menor deixa de estar sob o poder familiar de seus genitores, surge a 

necessidade de alguém se responsabilizar por ele, essa pessoa é conhecida como tutor. 

A tutela ocorre no caso de morte dos pais, perda ou suspensão do poder familiar ou pela 

declaração de ausência dos genitores. Esse instituto é um múnus público, onde há a 

preferência na nomeação de parentes para zelar pelo menor de idade, como também 

administrar seus bens. Insta salientar que o tutor detém a responsabilidade pela 

                                                           
76 TARTUCE, Flávio. ´´É o fim da interdição? Artigo de Pablo Stolze Gagliano. Disponível em: < 

http://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/304255875/e-o-fim-da-interdicao-artigo-de-pablo-stolze-

gagliano> Acesso em 09/07/2016. 
77 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 657. 
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educação do menor, como também pelo seu aperfeiçoamento. No mais, esse encargo só 

pode ser exercido por pessoa física, no entanto, o protutor pode ser pessoa jurídica, 

como diz o art. 1743 do CC. 

Outrossim, o tutor recebe a titularidade de um poder-dever sobre o menor e 

seus bens. Este poder-dever é mais limitado que o poder familiar, um exemplo dessa 

limitação é o que está disposto no art. 1689, I do CC, que diz que os pais são 

usufrutuários dos bens dos filhos, condição que o tutor não desfruta. Por entender o 

legislador que os pais têm um compromisso maior para com os filhos, em decorrência 

do próprio vínculo da filiação, há uma regulamentação de forma minuciosa dos  

encargos, deveres e obrigações do tutor, gerando responsabilidade civil e penal a quem 

não cumpre o encargo que lhe foi deferido. Destarte, os encargos do tutor são, 

praticamente, apenas de ordem patrimonial e para Maria Berenice Dias78, não há um 

comprometimento maior com o caráter protetivo ditado pela CRFB/88 e pelo ECA. Para 

a autora, a única preocupação com os aspectos psicológicos do menor é a determinação 

de dar aos irmãos órfãos um só tutor – art. 1733 do CC, buscando assim manter a união 

familiar. No entanto, o juiz pode nomear tutores diferentes para os irmãos com a 

finalidade do melhor interesse dos mesmos. 

O tutor não deve ou não deveria ser mero administrador de bens, deveria 

também assumir outras responsabilidades. No entanto, são poucos os ônus atribuídos ao 

tutor de caráter assistencial ou protetivo. Destarte, comprovada a dependência 

econômica, o tutelado tem direito a pensão previdenciária do tutor se dele era 

dependente.79 

Com a cessação da tutela, o autor presta contas de sua gestão, a partir desse 

momento, não subsistirá mais nenhuma responsabilidade ou compromisso entre ambos. 

Com o fim deste instituto há a possibilidade do tutor adotar o pupilo (art. 44 do ECA). 

Segundo Maria Berenice Dias:80  

 

(...) Quando se confrontam institutos disciplinados na lei civil e no 

ECA, há o surgimento da questão da competência, estando a criança 

ou o adolescente, ainda que órfão, vivendo no âmbito de uma família, 

a competência será do juízo das varas de família. Mas quando se 

tratar de nomeação de tutor para quem está em situação de risco 

                                                           
78 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 658. 
79Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob tutela. Dependente legal do tutor para fins previdenciários. 

Art. 16 parágrafos 2° e 4° da Lei 8.213/91. Comprovação de dependência econômica. Inexigência de 

exclusividade. (...) (STJ, AgRg no REsp 1.232.369/PR (2011/0016952-0), 5°. T., Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, j. 21/06/2012). 
80 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 660. 
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(ECA 98), a competência é da justiça da infância e da juventude. 

Dispõe o Ministério Público de legitimidade para propor a ação de 

nomeação de tutor, bem como para pleitear a prestação de contas 

(ECA 201, III e IV). Além da tutoria, abre o ECA possibilidades 

protetivas a crianças e adolescentes afastados do poder familiar: 

colocação em família substituta (ECA 28). 

 

De acordo com art. 1733, parágrafo 1° do CC, sendo nomeado mais de um 

tutor, sem indicação de preferência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro, 

portanto, não parece ser possível a nomeação de duas pessoas como tutores, o que não é 

verdade, pois o legislador não impôs qualquer restrição a nomeação duas pessoas para o 

desempenho do encargo, sempre com a finalidade de atender o melhor interesse da 

criança e do adolescente. Sendo assim, em alguns casos, melhor atende ao interesse do 

tutelado passar a conviver com um casal, sejam casados ou que vivam em união estável 

hétero ou homoafetiva. 

Maria Berenice Dias81 frisa que a nomeação do tutor é um negócio jurídico 

unilateral e deve obedecer a forma especial, sob pena de nulidade – arts. 107 e 166, IV 

do CC. A tutela pode ser documental, testamentária, legítima ou dativa. 

A espécie documental nada mais é que a feita através de documento autêntico, 

firmado por um ou ambos ou pais, em conjunto (art. 1729 do CC) ou separadamente.     

Cabe frisar que vale qualquer escrito que deixe clara a nomeação, como 

também a identidade da pessoa nomeada. A explicação para o cabimento de 

documentos não formais é simples, visto que o juiz poderá não atender à nomeação, 

sempre visando o melhor interesse do menor. No mais, o art. 1730 do CC diz que é nula 

a nomeação feita pelo genitor que, ao tempo de sua morte, não esteja no exercício do 

poder familiar. Contudo, não há como retirar a eficácia da nomeação, se a designação 

foi feita antes da perda da autoridade parental. 

A tutela pode ser instituída por meio de testamento e pode ser realizada por 

qualquer dos pais. O testamento em conjunto é vedado pelo art. 1863 do CC, portanto, 

cada um dos genitores deve indicar o tutor em instrumentos distintos. Se cada um 

indicar tutores distintos, a decisão desse impasse competirá ao juiz que, de acordo com 

o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, decidirá o que for mais 

conveniente para o tutelado. No mais, a tutela só será concedida à pessoa indicada, se 

comprovada que a medida é vantajosa ao tutelado e que não existe outra pessoa em 

condições melhores de assumi-la – art. 37, parágrafo único, ECA. Ademais, os pais 

                                                           
81 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 660. 
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podem expressamente excluir alguma pessoa para o exercício da tutela – art. 1735, III 

do CC. O exercício da tutela depende de chancela judicial, ainda que a indicação do 

tutor possa ser feita pelos pais, conforme art. 749 do CPC. 

A tutela legítima ocorre quando não houver nomeação feita pelos pais, nesse 

caso, são convocados os parentes consanguíneos, essa convocação ocorrerá de acordo 

com o grau de proximidade de parentesco – art. 1731 do CC. Contudo, sempre visando 

atender ao melhor interesse do infante, o juiz poderá nomear quem já tiver alguma 

afinidade com o menor, mesmo que não esteja o juiz de acordo com o art. 1731do CC. 

A chamada tutela dativa ocorre quando há falta ou exclusão de tutor legítimo, 

como também na ausência de parentes em condições de exercer a tutela, nesse caso, 

caberá ao juiz conferir a tutela a uma pessoa estranha. De acordo com o art. 1732 do 

CC, a nomeação deverá recair em pessoa idônea e que resida no domicílio do menor. 

Dispõe também o art. 1734 do CC que em se tratando de crianças e adolescentes, cujos 

pais são desconhecidos, falecidos, ou foram suspensos ou destituídos do poder familiar, 

serão eles incluídos em programa de colocação familiar. Cabe frisar que, apesar do 

caráter subsidiário da tutela dativa, é possível a sua utilização, mesmo nos casos onde 

existe tutor legítimo. 

Para a escolha da pessoa que exercerá a função de tutor do menor, o legislador 

cercou-se de cuidados, uma vez que na tutela não há somente a entrega do patrimônio 

do menor, mas, principalmente, a concessão da guarda de uma criança ou adolescente 

que não tem ninguém para zelar por ele. Diante desse contexto, o art. 1735 do CC 

elenca quem não pode ser tutor e caso esteja exercendo a tutela, deve ser exonerado, são 

eles: pessoas que não detém a livre administração dos seus bens; aqueles que, no 

momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o 

menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou 

cônjuges tiverem demanda contra o menor; os inimigos do menor, ou de seus pais, ou 

que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela; os condenados por crime 

de furto, roubo, estelionato, falsidade, contra a família ou costumes, tenham ou não 

cumprido pena; as pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas 

de abuso em tutorias anteriores; aqueles que exercerem função pública incompatível 

com a boa administração da tutela. 

O tutor só pode recusar a nomeação nas hipóteses elencadas no art. 1736 do 

CC: mulheres casadas; maiores de sessenta anos; aqueles que tiverem sob sua 

autoridade mais de três filhos; os impossibilitados por enfermidade; aqueles que 
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habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; aqueles que já exercerem a 

tutela ou curatela e militares em serviço. E para recusar, o indivíduo deverá apresentar 

um motivo dentro de um prazo. Com relação ao prazo para a apresentação do motivo 

para a recusa, há discrepância na lei, o CC prevê no seu artigo 1738 um prazo de 10 

dias, já o CPC no seu artigo 760 prevê um prazo de 05 dias. Devido a esse conflito de 

prazos, o juiz dificilmente negará o afastamento do tutor por intempestividade. Caso a 

recusa não seja admitida pelo juiz, o tutor exercerá a tutela até o julgamento do recurso, 

respondendo por eventuais perdas e danos – art. 1739 do CC. 

Cabe frisar que embora a lei diga que a tutela é obrigatória, não se deve atribuir 

o encargo a alguém que não quer assumi-lo, tendo em vista o caráter pessoal do munus. 

No mais, o período da tutela é de no mínimo 02 anos – art. 1765 do CC. 

O Código Civil não prevê a necessidade de colher a manifestação de vontade 

do tutelado no procedimento de nomeação de tutor. Mas como bem assevera Maria 

Berenice Dias82, mesmo na hipótese de ter havido a nomeação do tutor pelos genitores, 

ainda assim é aconselhável a oitiva de quem, afinal, já não tem pais por perto, mas lhe 

é garantido constitucionalmente, um grande número de direitos. 

De acordo com o art. 1747, I do CC, o tutor tem a obrigação de representar o 

seu pupilo até os 16 anos e prestar assistência dos 16 até os 18 anos, sendo também de 

competência do tutor dar a autorização para o casamento do menor. A lei também prevê 

a possibilidade do tutor casar-se com o tutelado, para que isso seja possível, é exigido 

que a tutela já esteja cessada e as contas saldadas – art. 1523, IV do CC. Caso não haja a 

prestação de contas, o regime do casamento será obrigatoriamente o de separação de 

bens – art. 1641, I do CC. Essa imposição pode ser afastada pelo juiz, se for 

comprovado que não haverá prejuízo para o tutelado, conforme dispõe o art. 1523, 

parágrafo único do CC.  

As obrigações do tutor quanto à pessoa do tutelado estão dispostas no art. 1740 

do CC e são elas: dirigir-lhe a educação, defende-lo e prestar-lhe alimentos, de acordo 

com suas condições; reclamar do juiz que providencie, como houver por bem, quando o 

menor haja mister correção. Além do mais, é de responsabilidade do tutor a 

administração do bem de família na hipótese de falecimento dos pais e caso não existam 

filhos maiores para assumir o encargo – art. 1720, parágrafo único do CC. 

                                                           
82 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 664. 
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É notável a preocupação do legislador em proteger o menor, principalmente no 

sentido da educação, defesa e sustento do mesmo ser provida diretamente pelo tutor, já 

que é o efetivo representante do menor. Em suma, é cabível ao tutor as obrigações 

naturais que seriam dos pais do infante. Cabe salientar que pelo tutor não ser pai nem 

mãe do tutelado, a legislação brasileira trata de modo diferente a figura do pai/mãe e a 

do tutor, diferença que pode ser notada pela análise das prerrogativas da tutela. Um 

exemplo seria o que está disposto no art. 1740, II, onde se depreende que o tutor não 

tem o poder de correção sobre o menor, no entanto, pode exigir do infante respeito e 

obediência. Cabe salientar que a atuação judicial é necessária, uma vez que a tutela é 

estabelecida para a proteção do menor e não para os desígnios e desejos do tutor. 

Ao receber os bens do pupilo, o tutor passa a administrá-los, porém não 

adquire a condição de usufrutuário. O tutor deverá agir com boa-fé e zelo no interesse 

do tutelado e para que isso se cumpra, há inspeção do juiz – art. 1741 do CC. O juiz 

poderá determinar também que o tutor preste caução, caso o patrimônio do menor seja 

de valor considerável, mas caso o tutor for pessoa de reconhecida idoneidade, a caução 

poderá ser dispensada, art. 1745, parágrafo único do CC. 

Além da inspeção do juiz, há a possibilidade de nomeação de um protutor para 

fiscalizar os atos do tutor, de acordo com o art. 1742 do CC. O art. 1743 do CC elenca 

as hipóteses onde incorrem a nomeação do protutor, quais sejam: quando os bens a 

serem administrados exijam conhecimento técnico, forem complexos ou estiverem 

localizados em lugar distante do domicílio do tutor. Ao protutor incube auxiliar o juiz a 

fiscalizar a atuação do tutor e prestar informações sobre qualquer descuido dos bens. 

Insta salientar que, a intervenção do juiz é de suma importância, tanto é que a lei gera 

sua responsabilidade direta e pessoal quando não houver nomeação do tutor, conforme 

dispõe o art. 1744, I do CC. O magistrado também possui responsabilidade subsidiária, 

caso não exija caução do tutor ou tenha deixado de remove-lo, a partir do momento em 

que o tutor tenha se tornado suspeito – art. 1744, II. 

Algumas atribuições só podem ser exercidas pelo tutor mediante autorização 

judicial, essas atribuições estão dispostas no art. 1748 do CC: pagar dívidas, aceitar 

heranças, legados e doações; transigir; vender bens móveis e imóveis e representar o 

tutelado em juízo. Outras atribuições podem ser exercidas pelo tutor sem autorização 

judicial, essas atribuições estão elencadas no art. 1747 do CC: representar e assistir o 

tutelado; receber rendas, pensões e créditos; atender às despesas com subsistência e 

educação, bem como de administração, conservação e melhoramento de seus bens; 
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alienar bens destinados à venda e promover o arrendamento dos bens imóveis. Ademais, 

praticados os atos sem prévia autorização ou sem posterior ratificação do magistrado, 

esses atos serão ineficazes – art. 1748, parágrafo único do CC. 

De acordo com o art. 1749 do CC, ao tutor é vedado, não por incapacidade, 

mas sim por falta de legitimação:  adquirir por si só ou por interposta pessoa, bens 

pertencentes ao menor; fazer doações; tornar-se credor ou cessionário do menor. No 

mais, ainda que o tutor obtenha autorização judicial, esses atos serão nulos. Consoante o 

disposto no art. 1752 do CC, o tutor responde civil e penalmente pelos prejuízos que, 

por culpa ou dolo, causar ao tutelado. 

Para ocorrer à venda de um imóvel que pertença ao menor tutelado, tem que 

ocorrer a expedição de alvará judicial, tal alvará só poderá ser expedido após a 

avaliação do bem e se for comprovada que haverá vantagem com a venda – art. 1750 do 

CC. 

O art. 1752 do CC diz que o tutor faz jus a remuneração proporcional a 

importância dos bens que administra. 

O tutor, por administrar bens alheios, deve submeter ao juiz, anualmente, um 

balanço – art. 1756 do CC. E a cada dois anos deve prestar contas de sua administração, 

mesmo quando os pais do menor, no tempo da indicação do tutor, tenham dispensado o 

mesmo deste encargo – art. 1755 do CC. A não apresentação da prestação de contas, 

ensejará a destituição do tutor.83 Outrossim, o tutor deverá prestar contas cada vez que o 

magistrado achar conveniente – art. 1757 do CC. Por força do artigo 201, IV do ECA, o 

Ministério Público Federal possui legitimidade para promover de ofício ou por 

solicitação dos interessados, a ação de prestação de contas. 

Com relação a cessação da tutela, esta por ter um caráter assistencial e 

protetivo, se encerra somente quando o tutelado não precisar mais de proteção. Portanto, 

a tutela só se extingue com a maioridade ou emancipação do tutelado.  

Insta salientar que alguns autores são favoráveis à responsabilização dos pais 

nos casos de emancipação voluntária, como, por exemplo, Carlos Roberto Gonçalves. 

                                                           
83 Determinação de prestação de contas pela tutora na forma mercantil, sob pena de remoção no prazo de 

10 dias, e depósito dos rendimentos da menor em conta judicial. Pedido de aceitação da prestação de 

contas na forma apresentada, de manutenção no exercício da tutela e de suspensão da determinação de 

depósito judicial. Prejudicada parte dos pedidos diante da aceitação em apresentar os cálculos na forma 

mercantil. Autorização apenas do levantamento de valores determinados para o pagamento de despesas 

mensais fixas e manutenção no exercício da tutela até que o MM. Juízo a quo entenda pela remoção. 

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJSP, AI 0115883-

78.2012.8.26.0000, 9° C., Dir. Priv., Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 18/09/2012). 
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De acordo com esses autores, não podem os pais se exonerar das obrigações que a lei 

lhes impõe. 

Carlos Roberto Gonçalves ainda diz que nos casos em que o menor for 

emancipado voluntariamente, a responsabilidade será solidária entre o menor de 18 anos 

e seus pais. Portanto, de acordo com esse pensamento, a emancipação voluntária não 

isenta os genitores da responsabilização pelos atos ilícitos dos filhos. Tal pensamento é 

corroborado pelo seguinte trecho do referido autor:84 

 

Se os pais emancipam o filho, voluntariamente, a emancipação 

produz todos os efeitos naturais do ato, menos o de isentar os 

primeiros da responsabilidade pelos atos ilícitos praticados pelo 

segundo, consoante proclama a jurisprudência. Tal não acontece 

quando a emancipação decorre do casamento ou das outras causas 

previstas no art. 5º, parágrafo único, do Código Civil.  

 

 

Insta salientar que a doutrina brasileira, como Sílvio Venosa, entende que, para 

que não ocorram situações de fraude, a emancipação voluntária não exclui a 

responsabilidade civil dos pais, por ato ilícito cometido por menor emancipado, ate que 

complete 16 anos. No entanto, parte da doutrina faz críticas a esse entendimento, já que 

ele parte do princípio que a emancipação foi feita de má-fé, e esta não pode ser 

presumida, somente demonstrada concretamente.85 

Há alguns doutrinadores que não concordam com a ideia de que a emancipação 

voluntária não isenta os genitores de uma possível responsabilização civil por atos 

ilícitos praticados pelos filhos, como é o caso de Rui Stoco, que pensa serem 

equivalentes todas as hipóteses de emancipação no sentido de fazer cessar a 

incapacidade, permitindo o pleno gerenciamento da vida e dos bens do emancipado:86 

 

Ora, se por concessão da mãe ou do pai; por sentença; pelo 

casamento; exercício de emprego público; colação de grau em curso 

superior; estabelecimento civil ou comercial, ou por existência de 

relação de emprego que permitam obter economia própria (CC, art. 

5º, parágrafo único, I a V), o menor, por ficção jurídica, é equiparado 

ao maior de 18 anos, para todos os fins e efeitos, nada justifica que 

por seus atos continuem a responder os pais, até porque a 

                                                           
84 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil . v. 4. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 23. 
85 Direito Direto BLOG. Direito Civil parte geral. Disponível em: < 

https://direitodiretoblog.wordpress.com/category/direito-civil-parte-geral/> Acesso em 09/07/2016. 
86  STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 952. 
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indignidade do filho no recebimento da outorga não tem o poder de 

anular ou reverter a concessão feita.  

 
Outrossim, no caso de um casamento arranjado de menores, ou seja, aquele em 

que a iniciativa de selar a união não parte dos noivos, e sim de seus pais, ou outra 

pessoa responsável, para que os pais continuem a responder pelos atos ilícitos 

praticados pelos filhos, a fraude no casamento deve ser provada, uma vez que, como já 

exposto acima, a má-fé não pode ser presumida, a má-fé deve ser demonstrada. 

Como se observa, há divergência doutrinária a respeito do assunto, mas a 

doutrina majoritária ainda prevalece no sentido da permanência da responsabilidade dos 

pais pelos atos ilícitos dos filhos menores emancipados voluntariamente. 

Outro fator determinante para o fim da tutela é o casamento do pupilo, visto 

que, de acordo com art. 5° parágrafo único, II do CC, o casamento do tutelado termina 

com a tutela. Outros exemplos que encerram a tutela são: adoção ou reconhecimento de 

filiação – art. 1763 do CC.  

O art. 1764 CC elenca as hipóteses onde ocorrerá a dispensa do tutor de suas 

funções, quais sejam: ao expirar o termo, em que era obrigado a servir, prazo este de 02 

anos, no mínimo – art. 1765 do CC; ao sobrevir escusa legítima e ao ser removido, por 

ser negligente, prevaricador ou por ter se tornado incapaz – art. 1766 do CC. 

É obrigação do tutor permanecer nessa função por 02 anos, no mínimo, e esse 

prazo pode ser prorrogado, segundo o art. 1765, parágrafo único do CC. No caso da 

tutela ser exercida por prazo determinado e se por ventura o tutor não solicitar sua 

exoneração,  o mesmo será reconduzido, segundo o art. 763, parágrafo 1° do CPC. 

Caso o tutor, injustificadamente, não atender ao dever de guarda, sustento e 

educação do infante, poderá ser destituído – art. 38 do ECA. O procedimento para 

remoção de tutor é regido pela lei processual civil, arts. 761 e 762, sendo aplicado 

supletivamente o procedimento de perda e suspensão do poder familiar previsto no 

ECA, art. 164. Segundo o art. 761 do CPC e o art. 101, parágrafo 9° do ECA, o 

Ministério Público, ou quem tenha legítimo interesse, pode pleitear a dispensa ou 

remoção do tutor. Se o caso for de extrema gravidade, o art. 762 do CPC diz que é 

possível a suspensão liminar do encargo, ficando o tutor responsável pelos prejuízos 

que, por dolo ou culpa, causar ao pupilo. O art. 249 do ECA ainda diz que o tutor que 

descumprir os deveres inerentes à tutela, dolosa ou culposamente, causando prejuízos ao 

tutelado, além de responder pelos danos, comete infração administrativa e se sujeita a 

pena de multa. 
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Insta salientar que para o tutor ser removido do seu cargo, não se faz necessária 

prova de sua ineficiência, basta somente suspeita para o juiz afastá-lo do cargo – art. 

1744, II do CC. O art. 92, II do CP diz que o tutor se sujeita à destituição do exercício 

da tutela na hipótese de cometer crime doloso contra o tutelado, sendo ainda punido 

com pena de reclusão. 
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CAPÍTULO III: O PODER FAMILIAR E A RESPONSABILIDADE 

CIVIL. 

 

3.1 – ALIENAÇÃO PARENTAL: 

 

Pode acontecer, quando da ruptura da vida conjugal, que um dos cônjuges, por 

não conseguir lidar bem com a separação, alimente um sentimento de vingança, que faz 

com que o indivíduo que não aceita a dissolução da vida conjugal, se utilize de seus 

filhos para atingir o ex-companheiro(a). O filho acaba sendo utilizado como instrumento 

da agressividade, sendo induzido a odiar o genitor alienado. Nesse caso, o alienador 

compromete a imagem que o filho tem do outro genitor, narrando até mesmo fatos que 

não ocorreram ou não aconteceram conforme descrito pelo alienador. Como bem 

explica Lenita Duarte:87 

 

Ao abusar do poder parental, o genitor busca persuadir os filhos a 

acreditar em suas crenças e opiniões. Ao conseguir impressioná-los, 

eles sentem-se amedrontados na presença do outro. Ao não verem 

mais o genitor, sem compreenderem a razão do seu afastamento, os 

filhos sentem-se traídos e rejeitados, não querendo mais vê-lo. Como 

consequência sentem-se desamparados e podem apresentar diversos 

sintomas. 

 

Diante desse quadro, os filhos se convencem aos poucos da versão passada 

pelo alienador, gerando a sensação de que os fatos narrados de fato aconteceram. Isso 

gera contradição de sentimentos, ocasionando a destruição do vínculo paterno-filial. 

Restando órfão do genitor alienado, acaba o filho se identificando com o genitor 

alienador, aceitando como verdadeiro tudo que lhe é informado.88  

Os resultados da alienação parental são gravíssimos. As pessoas submetidas à 

alienação mostram-se propensas a depressão, a atitudes antissociais, violentas ou até 

                                                           
87 DUARTE, Lenita Pacheco Lemos. A angústia das crianças diante dos desenlaces parentais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2012. P. 270. 
88 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 538. 
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mesmo criminosas. Quando essa pessoa atinge a maturidade há o remorso de ter 

alienado e desprezado o outro genitor ou parente. Segundo Caetano Lagrasta89, o 

indivíduo submetido à alienação parental padece de forma crônica de desvio de 

comportamento ou moléstia mental, por ambivalência de afetos. 

Cabe salientar que alguns doutrinadores, diferentemente de Maria Berenice 

Dias, acreditam que a síndrome de alienação parental não é sinônima de alienação 

parental, como diz a professora Priscila Fonseca:90 

 

A síndrome de alienação parental não se confunde, portanto, com a 

mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou 

seja, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos 

genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A 

síndrome da alienação parental, por seu turno, diz respeito às 

sequelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer a 

criança vítima daquele alijamento. Assim, enquanto a síndrome 

refere-se à conduta do filho que se recusa terminantemente e 

obstinadamente a ter contato com um dos progenitores, que já sofre 

as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação parental 

relaciona-se com o processo desencadeado pelo progenitor que 

intenta arredar o outro genitor da vida do filho.  

 

Portanto, para alguns autores, a alienação parental é o ato praticado por um 

genitor/alienador contra o outro genitor/alienado, ato este que visa afastar o filho do 

genitor/alienado. Já a síndrome da alienação se caracteriza pelas sequelas emocionais 

acarretadas pela alienação parental. Para Gardner91, a síndrome pode sim ser 

configurada e aceita como uma doença, uma vez que é imensurável o reconhecimento 

científico da doença tanto para os tribunais, quanto para os autores e vítimas da 

alienação parental, que necessitam de um correto tratamento. 

Ademais, a alienação parental pode incidir em qualquer um dos genitores e 

pode atingir também outros cuidadores, quais sejam: avós, padrinhos, tios e irmãos. A 

alienação parental pode ocorrer também quando o casal ainda convive sob o mesmo 

teto.  

                                                           
89 LAGRASTA NETO, Caetano. Guardar ou alienar – A síndrome da alienação parental. Revista 

Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: IBDFAM; Magister: Belo Horizonte, ano 

XIII, n.25, 2012, p. 34. 
90 FERREIRA, Iverson Kech. A alienação parental e suas consequências jurídicas: O ato de alienar o 

menor de seu genitor criando para isso falsas memórias, apagando o amor que possa existir entre os dois 

por via da mentira, da falsa acusação, em dificultar o encontro entre filho e pai (mãe) entre outros, é 

uma violência desproporcional. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9467/A-

alienacao-parental-e-suas-consequencias-juridicas>Acesso em: 05/06/2016. 
91 ibid. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9467/A-alienacao-parental-e-suas-consequencias-juridicas%3eAcesso
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9467/A-alienacao-parental-e-suas-consequencias-juridicas%3eAcesso
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A alienação parental levada ao Poder Judiciário gera situações das mais 

delicadas, segundo Maria Berenice Dias:92 

 

De um lado, há o dever do magistrado de tomar imediatamente uma 

atitude e, de outro, o receio de que, se a denúncia não for verdadeira, 

traumática a situação em que a criança estará envolvida, pois ficará 

privada do convívio com o genitor que, eventualmente, não lhe causou 

qualquer mal e com quem mantém excelente convívio. Mas, como o 

juiz tem a obrigação de assegurar proteção integral, de modo 

frequente reverte à guarda ou suspende as visitas, determinando a 

realização de estudos sociais e psicológicos. E, durante este período, 

cessa a convivência entre ambos. 

 

O que é mais prejudicial é o fato da série de entrevistas, avaliações e testes, que 

perduram até mesmo durante anos, não serem sempre conclusivas, pois é difícil a 

identificação da existência ou não dos episódios denunciados.  

Insta salientar que a acusação sendo falsa ou verdadeira faz com que a criança 

seja vítima de abuso. Sendo a acusação verdadeira ou falsa põe em risco o sadio 

desenvolvimento do menor. Como já dito acima, a criança, na fase adulta, enfrentará um 

sentimento de culpa por constatar que foi cúmplice de uma injustiça. 

A Lei 12.318/10 em seu art. 2° define alienação parental como: “interferência 

na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avôs ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.” Já o parágrafo único do 

referido artigo cita, de modo bastante exemplificativo e didático, diversas formas de 

ocorrência da alienação parental.  

Segundo o art. 4° da Lei 12.318/10 é possível a instauração de procedimento 

autônomo ou incidental, com tramitação prioritária, caso haja indícios da prática de 

alienação parental; devendo o juiz adotar as medidas necessárias à preservação da 

integridade psicológica do menor – art. 5° Lei 12.318/10. Outrossim, não somente os 

pais ou qualquer parente que se sinta vítima de alienação pode intentar a ação, como 

também o juiz pode agir de ofício e o Ministério Público dispõe de legitimidade para 

demandar.  

                                                           
92 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 540. 
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Destarte, tanto na inicial da ação, quanto na ocorrência do pedido de forma 

incidental, restando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela 

de urgência pode ser requerida, de acordo com o art. 300 do CPC. 

O ECA em seu art. 147, I e o CPC no seu art. 50 dispõe que o foro competente 

para a propositura da ação é determinada pelo domicílio dos pais. A Súmula 383 do STJ 

diz que: “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” 

Cabe salientar que nas disputas familiares é frequente a alteração de domicílio, 

não só para dificultar a convivência entre o filho e um dos pais, como também para 

provocar o deslocamento da competência. Neste caso a alteração é irrelevante para a 

determinação da competência, segundo os artigos 43 do CPC e 8° da Lei 12.318/10.  

Além do mais, a injustificada mudança de domicílio para local distante, de 

acordo com o art. 2°, parágrafo único, VII da Lei 12.318/10, é reconhecida como prática 

alienadora. É também admitida a fixação cautelar do domicílio, seja por requerimento 

da parte interessada ou de ofício – art. 6°, VI da Lei 12.318/10 – com a finalidade de 

inibir o distanciamento entre pai e filho, como também o deslocamento da competência. 

O art. 6°, parágrafo único da Lei 12.318/10 ainda diz que se caracterizada a mudança 

abusiva de endereço, o juiz pode inverter a obrigação de levar e buscar o filho da 

residência do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar.  

Caso seja determinada a realização de perícia psicológica ou biopsicossocial, o 

laudo deve ser apresentado em 90 dias – art. 5°, parágrafo 3° da Lei 12.318/10. Por fim, 

caso a alienação parental seja caracterizada, o juiz pode, além de declarar a ocorrência 

da alienação parental e advertir o alienador, adotar medidas, tais quais: ampliar o regime 

de convivência familiar; determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou 

sua inversão; estipular multa ou até suspender a autoridade parental. Cabe salientar que, 

essas medidas não impedem a responsabilização civil ou criminal do alienador. No 

mais, não há nada previsto em Lei quanto à matéria recursal, devendo ser aplicado o 

regime do CPC e não do ECA. 
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3.2 – ABANDONO AFETIVO – DANO AFETIVO: 

 

Um dos deveres decorrentes do poder familiar é o de exercer a guarda do filho, 

que pode ser unilateral, compartilhada ou alternada, outro dever seria o da criação e 

educação, conforme art. 1634, I e II do CC. Esses encargos são de competência de 

ambos os genitores, mesmo que separados – art. 1631 do CC. Insta salientar que quando 

a guarda unilateral é estabelecida, o direito de um deles de ter o filho em sua companhia 

fica limitado – art. 1632 do CC. No entanto, o direito de visitas é assegurado ao genitor 

que não possui a guarda, conforme o art. 1589 do CC. 

Destarte, o abandono afetivo geralmente ocorre após a separação dos genitores, 

onde a guarda é concedida a um dos pais e o outro genitor passa então a ausentar-se, 

deixando assim de cumprir seus deveres e obrigações em relação aos filhos. Cabe 

salientar que o dever do responsável que não ficou com a guarda, não se refere somente 

a prestar alimentos, mas o de auxiliar no desenvolvimento e na construção da 

personalidade do filho também. 

A psicologia explica que tanto o afastamento do genitor, quanto a carência de 

afeto nos laços familiares pode desenvolver nos filhos sintomas de rejeição, baixa auto-

estima, chegando a prejudicar seu desenvolvimento na escola, podendo resultar, ainda, 

em inúmeras consequências.93 

Outrossim, comprovado que a falta de convívio pode gerar danos capazes de 

comprometer o desenvolvimento pleno e saudável do menor, a omissão do genitor gera 

dano afetivo suscetível de indenização. Essa negligência inclusive enseja a perda do 

poder familiar, uma vez que se caracterizou o abandono – art. 1638, II do CC. Cabe 

salientar que a perda do poder familiar por si só não basta, uma vez que alguns 

indivíduos não a consideram como pena, mas sim como uma bonificação. 

Sobre a família e o afeto, Aline Biasuz diz que:94 

 

A família e afeto são dois personagens desse novo cenário. 

Contemporaneamente, o afeto é desenvolvido e fortalecido na família, 

sendo este, ao mesmo tempo, a expressão de união entre seus 

membros e a mola propulsora dos integrantes que buscam a sua 

realização pessoal através da sua exteriorização de forma autêntica. 

                                                           
93PEDROSO, Juliane. Abandono Afetivo frente o ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 

<http://juuliane.jusbrasil.com.br/artigos/137611283/abandono-afetivo-frente-ao-ordenamento-juridico-

brasileiro>Acessado em: 10/06/2016. 
94 KAROW, Aline Biasuz Suarez. Abandono afetivo. Ed. Juruá, 2012, p. 126 
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O princípio da afetividade não tem disposição legal, mas está presente na 

Constituição Federal em seus artigos 226, parágrafo 4°; 227, caput, parágrafos 5° e 6° e 

229.95 Segundo Maria Berenice Dias:96 

 

O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre os 

irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos 

fundamentais. O sentimento de solidariedade recíproca não pode ser 

perturbado pela preponderância de interesses patrimoniais. 

 

Outrossim, não há nenhum meio que justifique a existência da família senão a 

afetividade entre seus membros. São dos laços de afeto e solidariedade que deriva a 

convivência familiar, e não somente dos laços de sangue, uma vez que o afeto não é 

somente um laço que envolve o núcleo familiar, mas sim relações de afeto entre seus 

membros.97  

Destarte, esse princípio da afetividade decorre do princípio da dignidade da 

pessoa humana e do princípio da solidariedade familiar. Além do mais, tais princípios 

visam à efetivação dos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição 

Federal, portanto, não é apenas um direito, mas sim um princípio ético. Tanto é verdade 

que o afeto está presente em várias decisões dos tribunais.98  

Ademais, a lei responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com o filho, 

uma vez que a ausência de cuidados viola a integridade psicofísica dos menores, como 

também o princípio da solidariedade familiar. E esta violação configura dano moral e 

quem causa o dano deve indenizar. Nas palavras de Maria Berenice Dias:99 

 

                                                           
95 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 4º Entende-se, também, 

como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes; Art. 227. É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). § 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da 

lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.§ 6º Os filhos, havidos 

ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação; Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar 

e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 
96  DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 2° Ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 

2005, p. 66. 
97PEDROSO, Juliane. Abandono Afetivo frente o ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 

<http://juuliane.jusbrasil.com.br/artigos/137611283/abandono-afetivo-frente-ao-ordenamento-juridico-

brasileiro>Acessado em: 10/06/2016. 
98 Ibid. 
99 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 535. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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A indenização deve ser em valor suficiente para cobrir as despesas 

necessárias para que o filho possa amenizar as sequelas psicológicas. 

Não só o genitor que abandona o filho, mas também aquele que 

oculta do outro a existência do filho, impedindo o estabelecimento do 

vínculo de paternidade, deve ser responsabilizado. Tanto sofre dano o 

filho que não conheceu o pai, como este que, por não saber da 

existência do filho ou ter sido dele afastado, de forma a não conseguir 

conviver com ele. A genitora pode ser penalizada por sua postura, e 

ser condenada a indenizar o pai e o filho por ter ocasionado a ambos 

o dano afetivo. 

 

Sendo assim, a afetividade, como um dever jurídico, não se confunde com a 

existência real do afeto. Portanto, a afetividade é um dever imposto aos pais em relação 

aos filhos e destes em relação àqueles, mesmo que não haja amor. Ademais, a 

responsabilidade do pai advém do exercício destrutivo ou danoso do poder familiar, ou 

seja, quando o pai utiliza o poder familiar de maneira danosa, surge a sua 

responsabilidade. 

Para Maria Berenice Dias100, a indenização por abandono afetivo pode 

converter-se em instrumento de extrema relevância e importância para a configuração 

de um direito das famílias mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo 

desempenhar papel pedagógico no seio das relações familiares. Para a referida autora, 

mesmo que o pai só visite o filho para não ter que pagar indenização, é melhor que o 

sentimento de abandono que a não visitação acarretaria ao menor. Tal posicionamento é 

questionável, uma vez que não é saudável para o filho saber que seu responsável 

somente o visita para não pagar indenização. Dizer que essa obrigação de visita, sob 

pena de multa caso não seja realizada, é melhor que o abandono afetivo não é algo 

correto, visto que o desapego e a falta de afetividade estariam presentes tanto quanto no 

abandono afetivo. 

Para Rodrigo da Cunha Pereira101, o abandono parental deve ser entendido 

como uma lesão extra patrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por 

omissão do pai ou da mãe no cumprimento do exercício do poder familiar (art. 1634 do 

CC), o que configura um ilícito: fato gerador de obrigação indenizatória para as 

funções parentais. 

                                                           
100 DIAS, Maria Berenice, op. cit. p. 536. 
101 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade civil por abandono afetivo. Revista Brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões. Porto Alegre: IBDFAM; Magister: Belo Horizonte, ano XIII, 2012, p. 

11. 
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Nesse sentido, o STJ decidiu atribuir valor jurídico ao cuidado, identificando o 

abandono afetivo como ilícito civil, a ensejar o dever de indenizar.102 Ademais, a ação 

de indenização decorrente de abandono afetivo é da competência das varas de 

família103, sendo que o prazo prescricional é de 03 anos, a contar da maioridade do 

filho.104 

Por fim, ressalta-se que independentemente da paternidade ter ocorrido de 

forma voluntária ou não, o abandono afetivo por parte do pai ou da mãe gera 

indenização, uma vez que esta omissão causa na criança e no adolescente sequelas 

graves no desenvolvimento da personalidade, configurando um ato ilícito, visto que 

viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente disposto no art. 227 da 

CRFB/88, entre outros dispositivos do ECA, como também dos Tratados e convenções 

internacionais. 

 

 

 

                                                           
102 Abandono afetivo. Compensação por dano moral. Possibilidade. 1. Inexistem restrições legais à 

aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 

no Direito de Família. 2. O cuidado com o valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 

jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas 

desinências, como se observa no art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da 

prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência da ilicitude civil, sob a forma de omissão. 

Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 

criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, 

daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das 

inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à 

sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 

garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 

inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores 

atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na 

estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é 

possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-

se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Resp 1.159.242/SP, 3° T., Rel. 

Min. Nancy Andrighi, p. 24/04/2014). 
103 Ação de indenização por abandono material e afetivo. Conflito negativo de competência. Omissão 

legislativa. Responsabilidade civil. Causa de pedir. Improcedência. Competência da vara de família. 1. A 

falta de norma expressa do código de organização judiciária não desloca a competência da vara de família 

para a vara cível, se a matéria ventilada no processo tem pertinência com a relação familiar. 2. Doutrina e 

jurisprudência têm admitido a aplicabilidade das normas relativas a reparação de danos no direito de 

família ante a evidência de que a responsabilidade civil invade todos os domínios da ciência jurídica. 3. 

Se a causa de pedir define a competência e repousa em fatos relacionados ao dever familiar, a vara 

especializada é competente para julgar o feito. 4. Improcedência do conflito negativo. (TJPE, CC 

0228961-0, 1°. C. Cív., Rel. Des. Roberto da Silva Maia, j. 08/01/2012). 
104  Investigação de paternidade. Exame de DNA conclusivo. Reconhecimento do vínculo biológico. 

Danos morais. Abandono afetivo. Prescrição. Ocorrência. Art. 206, parágrafo 3°, V do CCB. 

Reconhecimento de ofício. Precedentes. A pretensão de reparação civil por abandono afetivo está 

fulminada pela pescrição, na forma do art.  206, parágrafo 3°, V do CCB . Apelação desprovida. (TJRS, 

AC 70056650260, 8° C. Cív., Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 24/04/2014). 
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3.3 – COBRANÇA EXCESSIVA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA: 

 
A violência psicológica pode ser constatada de várias maneiras, dentre elas: 

agressões verbais ou até mesmo através de gestos, visando colocar medo; rejeitar; 

negligenciar; humilhar; tirar a liberdade do infante ou ainda isolá-la do convívio social. 

Este tipo de violência é considerado um dos mais difíceis de ser identificado.  

Insta salientar que a violência psicológica é o tipo de violência mais comum no 

núcleo familiar. Estudos realizados105 com adolescentes demonstram que quase a 

metade deles já sofreu algum tipo de violência psicológica de pessoas que os mesmos 

consideram importantes em suas vidas. Esses infantes vivem, cotidianamente, em um 

clima emocional tenso em seus lares, onde são criticados, humilhados, cobrados 

excessivamente ou desvalorizados.  

Uma forma de rejeição é a prática de se comparar os filhos, mesmo que os 

genitores sintam afeto por ambos os filhos. Muitas vezes a rejeição é inconsciente, em 

outras ela é claramente notada. Outro tipo rejeição se caracteriza quando os casais se 

separam e o filho fica com um dos genitores, o genitor que não tem a guarda dos 

menores se casa novamente e os abandona afetivamente. 

Já o isolamento dos filhos se dá quando o contato deles com colegas ou 

familiares é impedido. Alguns responsáveis tomam essa atitude por pensar que estão 

visando o bem dos menores, no entanto, esse jeito de educar, mantido por muitos anos, 

faz com que os filhos não criem um sentimento de confiança nos outros e não aprendem 

a ser solidários, como por exemplo. 

A negligência se caracteriza quando os pais ignoram as necessidades dos 

filhos. Um caso clássico se verifica quando os filhos são cuidados por terceiros, 

portanto, os responsáveis não tomam conhecimento se os menores estão obtendo os 

cuidados necessários para se desenvolverem bem, como por exemplo, se alimentando 

bem, tendo um convívio sociável com os amigos e dormindo bem. Com o passar do 

tempo, essas crianças podem se sentir solitárias e não merecedoras de cuidados e afeto. 

Já o medo se caracteriza com a prática dos pais de aterrorizar os filhos. Por 

exemplo, em algumas famílias a educação se dá em um clima de medo, outros 

                                                           
105 VINHAS, Adozinda. A violência psicológica. Disponível em: <http://cuidarpediatria.com.br/artigos/a-

violencia-psicologica/>Acesso em 10/06/2016. 

 

http://cuidarpediatria.com.br/artigos/a-violencia-psicologica/%3eAcesso
http://cuidarpediatria.com.br/artigos/a-violencia-psicologica/%3eAcesso
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responsáveis humilham seus filhos ao reforçar os defeitos que eles julgam que os 

menores possuem, por exemplo, ao falar para o menor que eles cometeram um erro ou 

que estão mentindo, eles usam palavras inadequadas, como, “burros” e “fingidos”. Esta 

troca de palavras pode fazer com que o filho não aprenda que ele cometeu um erro, mas 

sim que ele é o erro. 

A cobrança excessiva dos filhos também pode ser uma forma de se praticar 

violência psicológica. Um exemplo seria aqueles responsáveis que exigem das crianças 

que não sujem mais as fraldas, coisa que muitas vezes é impossível, visto a idade 

biológica dos menores. Essa criança poderá ficar dividida entre o desejo de agradar seus 

genitores e suas necessidades. Outro exemplo seria aqueles pais que exigem que seus 

filhos sejam melhores em tudo, sem observar as limitações dos mesmos, como por 

exemplo, os pais que exigem que seus filhos sejam alunos nota dez, ou seja, cobram 

notas sempre altas, sem ao menos observar as dificuldades de seus filhos na escola, isso 

tudo para satisfazerem seus interesses pessoais, como também para mostrar para os 

outros como seus filhos são inteligentes. Essas limitações só podem ser percebidas 

quando os genitores observam seus filhos no dia a dia, assim poderão ajudá-los a 

superar seus limites, como também reforçar suas qualidades. Os responsáveis 

necessitam entender que não é através do medo que a criança aprende, mas sim através 

da confiança que cada filho estabelece em si mesmo e no mundo. 

Geralmente os filhos sofrem violência psicológica, porque seus pais na infância 

também sofreram. Para esses pais é difícil se relacionar com seus filhos de forma 

diferente daquela como foram criados. Devido a isso, é comum que a violência 

psicológica se prolongue por muitas gerações de uma família, com seus membros não se 

respeitando entre si. Vale frisar que à medida que os pais dão respostas destrutivas às 

necessidades dos filhos, praticam abuso psicológico e estimulam o aprendizado dessa 

forma de relacionamento. 

Pensando pelo lado que cada filho se constrói através de imagens e opiniões 

que os pais e os outros parentes possuem dele, a criança que sofreu violência 

psicológica pode ficar com uma visão distorcida de si mesmo. Portanto, deve-se ter em 

mente que as experiências vividas por cada filho são únicas e servem de molde para as 

opiniões que ele formará sobre si mesmo e sobre os valores que as pessoas atribuem a 

ele. É muito provável que um indivíduo que cresceu marcado por humilhações e críticas 

excessivas, se torne uma pessoa com uma visão negativa de si mesmo.  
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A auto-estima do infante também fica abalada quando ele sofre violência 

psicológica. A capacidade dos menores estabelecerem relações pessoais fica mitigada. 

Outro fator preocupante é o fato de que essas crianças que sofrem violência psicológica 

são mais propensas a sofrerem outros tipos de violência, como por exemplo, na escola. 

Verifica-se, portanto, que é um ciclo de violência repetitivo.  

Um estudo desenvolvido na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) 

da USP investigou a ocorrência da prática de violência psicológica entre estudantes de 

uma escola da rede pública. Tal estudo foi desenvolvido pela Luciana e orientado pela 

professora Zeyne Alves Pires Scherer, do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 

Ciências Humanas da EERP.106 

Durante 04 meses, as pesquisadoras coletaram dados por meio de dois 

instrumentos, quais sejam: a escala de violência psicológica (EVP) e um questionário 

que possibilitou a identificação dos perpetradores e local de ocorrência dessa 

modalidade de violência. Relata Luciana que:107  

 
A EVP tem como objetivo identificar violência psicológica cometida 

contra o adolescente por alguém importante em sua vida. A escala é 

composta por 18 perguntas, dentre elas: “Criticou você pela sua 

aparência ou pelo modo como se veste? Disse a você que não era tão 

bom quanto às outras pessoas? Chamou você de nomes desagradáveis 

como “doido”, “idiota” ou “burro? Gritou ou berrou com você sem 

nenhum motivo? Fez piada sobre você na frente de outras 

pessoas?”Os dados obtidos pelo EVP possibilitaram a classificação 

da exposição à violência psicológica sofrida pelos adolescentes em 

quatro categorias de exposição: leve, ausente, moderada e severa, 

segundo o sexo do aluno. 

 

 

As respostas foram analisadas estatisticamente e demonstraram que 96,3% dos 

estudantes sofreram violência psicológica, seguida de violência física (34,9%), sexual 

(7,3%) e negligência (2,8%). Mais de 90% dos adolescentes que sofreram violência 

física, sexual e negligência sofreram também violência psicológica na modalidade leve 

e moderada, o que, segundo a Luciana, demonstra a co-ocorrência da vitimização. Além 

do mais, 94,5% dos estudantes foram submetidos à violência psicológica na sua forma 

                                                           
106 BOEMER, Tauana. Estudo da EERP mostra que violência psicológica contra adolescentes é 

freqüente. Disponível em: <http://www5.usp.br/42765/estudo-da-errp-mostra-que-violencia-psicologica-

contra-adolescente-e-frequente/>Acesso em 10/06/2016. 
107 Ibid. 
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leve e moderada e 1,8% na forma severa e apenas 3,7% dos menores responderam 

nunca aos 18 itens de violência psicológica indagados na pesquisa.108  

No referido estudo, os perpetradores citados com mais frequência foram: os 

pais, seguidos dos irmãos, primos, padrastos/madrastas, avôs e tios, sendo a maior parte 

na casa dos alunos. Apontados por um número alto de estudantes, os colegas de classe e 

amigos foram responsáveis por agressões que ocorreram principalmente na escola. 

Luciana salienta que: “Apesar dos alunos terem indicado como os perpetradores mais 

frequentes seus colegas de classe e amigos, eles ainda atribuem aos professores a 

condição de perpetradores de atos de violência, principalmente a violência 

psicológica.” 109 

Esses dados demonstraram que a violência psicológica, tanto na modalidade 

leve quanto na moderada, é um comportamento presente na relação com pessoas 

importantes na vida da maioria dos infantes investigados. 

Outros estudos mostram que há dificuldade na identificação de violência 

psicológica, pois ela se apresenta diluída em atitudes aparentemente não relacionadas ao 

conceito de violência, mas sim consideradas medidas educativas. O perpetrador, em 

suas primeiras manifestações, não agride fisicamente, mas deprecia, humilha, ameaça e 

ridiculariza o adolescente. Para Zeyne: “Isso faz com que esse adolescente pense ser 

inferior aos demais, construa uma representação negativa de si mesmo, o que gera 

intenso sofrimento.” 110  

Ademais, a violência psicológica, quando praticada dentro de casa por pais, 

parentes ou responsável pelo menor, costuma acontecer por muito tempo, visto que a 

família, que é considerada o agente protetor da criança, tende a esconder este tipo de 

violência. 

 

                                                           
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 BOEMER, Tauana. Estudo da EERP mostra que violência psicológica contra adolescentes é 

freqüente. Disponível em: <http://www5.usp.br/42765/estudo-da-errp-mostra-que-violencia-psicologica-

contra-adolescente-e-frequente/>Acesso em 10/06/2016. 
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3.4 – RESPONSABILIDADE CIVIL PARENTAL FRENTE O MENOR 

INCAPAZ: 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que quando a ação decorrente de um ato 

unilateral constituir-se em uma violação a um dever moral e jurídico, produzindo, 

consequentemente, no sujeito passivo um prejuízo, surge o dever de indenizar. 

Américo Luís da Silva111 salienta que a vida em sociedade exige que os 

indivíduos respondam por seus atos, atitudes e reações ou por atos de terceiros a que 

possam estar ligados moralmente como seus auxiliares ou prepostos. Ele ainda diz que 

todo o indivíduo tem o dever de não praticar atos nocivos, danosos ou prejudiciais a 

outro indivíduo, dos quais resultam ou possam resultar-lhe prejuízo. 

Ademais, pode-se definir a responsabilidade civil como contratual, quando 

decorre de um negócio jurídico; ou extracontratual, quando o ato ou a omissão de uma 

pessoa extrapola a conduta do homem diligente, lesando o direito de outrem.112  

Ainda é necessária a verificação de quatro elementos para a configuração da 

responsabilidade civil, quais sejam: a ilicitude, a conduta do agente, o nexo causal e a 

comprovação do dano. 

Sendo assim, quando praticado por alguém um ato ilícito, deve-se analisar se a 

ação ou omissão do agente foi resultado de uma vontade livre e consciente – dolo – ou 

se ocorreu de negligência, imprudência ou imperícia – culpa. Insta salientar que a 

responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo ou culpa por 

parte do agente causador do dano. Desta forma, a obrigação de indenizar e o direito de 

ser indenizado surgem apenas se comprovado o dolo ou a culpa do agente causador do 

dano. Já a responsabilidade objetiva não depende da comprovação do dolo ou da culpa 

do agente causador do dano, apenas do nexo de causalidade entre a sua conduta e o 

dano causado à vítima, ou seja, mesmo que o agente causador não tenha agido com dolo 

ou culpa, deverá indenizar a vítima. 

Para Alvino Lima, culpa é um elemento distinto do ato ilícito, considerando-a 

como um desvio de conduta normal esperada do homem à vida social:113  

                                                           
111 SILVA, Américo Luís Martins da Silva. O dano moral e a sua reparação civil. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 13. 
112 LIMA, Alvino. Culpa e Risco. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 56. 



65 
 

 

Em face, pois, de um fato concreto violador do direito de outrem, uma 

vez verificados o dano e o laço da causalidade, surge, então, a 

indagação de se conhecer se o agente, ao praticar o ato, ao cometer a 

omissão, agiu atendendo às circunstâncias que o rodeavam, como 

todos nós agiríamos, como atuaria o homem normal, prudente, 

avisado. 

 

Insta salientar que a responsabilidade civil, em regra, é subjetiva, ou seja, faz 

se mister a verificação da culpa ou dolo do agente. No entanto, de forma excepcional, a 

responsabilidade pode ser aferida objetivamente, portanto, independente de culpa. Isto é 

aplicável as hipóteses previstas no artigo 927, parágrafo único do Código Civil e nos 

artigos 12, 14, 18 e 20 da Lei n° 8.078/90 (CDC).114 

                                                                                                                                                                          
113 LIMA, Alvino, op. cit. p.60. 
114 Art. 927 do CC: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem. Art. 12 do CDC: O fabricante, o produtor, o construtor, 

nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 1° O produto é 

defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração 

as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente 

dele se esperam;  III - a época em que foi colocado em circulação. § 2º O produto não é considerado 

defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. § 3° O fabricante, o 

construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:  I - que não colocou o 

produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14 do CDC: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:  I - o modo de seu 

fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi 

fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Art. 18 do CDC: Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Art. 20 do CDC: O fornecedor de 

serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução 

dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta 

e risco do fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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Assim afirma Carlos Roberto Gonçalves:115 

 

O Código Civil brasileiro, malgrado regule um grande número de 

casos especiais de responsabilidade objetiva, filiou-se como regra à 

teoria “subjetiva”. É o que se pode verificar no art. 186, que erigiu o 

dolo e a culpa como fundamentos para a obrigação de reparar o 

dano. 
 

Sendo assim, o ordenamento civil brasileiro compatibilizou ambos os sistemas, 

tendo conferido, contudo, prevalência à responsabilidade subjetiva que à objetiva. 

Já o nexo de causalidade é um elemento material da responsabilidade civil, 

uma vez que constitui o vínculo externo entre a ação ou omissão do agente e o dano 

sofrido pela pessoa.  

Insta salientar que entre as várias teorias que se destinam a explicar o 

fenômeno da multiplicidade de causas e a identificação, por conseguinte, da causa sem a 

qual resultado não teria ocorrido, temos as seguintes: Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes – não faz distinção entre a causa e condição, assim se várias concorrem 

para o mesmo resultado, a todas atribui-se o mesmo valor, pois que se equivalem. Toda 

e qualquer circunstância que haja concorrido para produzir o resultado danoso será 

considerada uma causa. É a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria sido 

produzido, sem distinção da maior ou menor relevância de cada uma.  

Teoria da Causalidade Adequada – causa é o antecedente potencialmente idôneo à 

produção concreta do resultado, de interferência decisiva, portanto nem todas as 

condições serão causas. Trata-se de um juízo de probabilidade. Doutrinadores como 

Aguiar Dias, Sergio Cavalieri e Caio Mário entendem que é esta a adotada pelo Código 

Civil brasileiro. Teoria da Causalidade Direta e Imediata ou da Interrupção do Nexo 

Causal ou da Causa Estranha (desenvolvida no Brasil pelo professor Agostinho Alvim 

em sua obra “Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências) – dentre as várias 

circunstâncias a que se reporta como causa é aquela necessária (termo utilizado por 

Tepedino “Teoria da Causalidade Necessária”) e mais próxima à ocorrência do 

resultado, o juízo é o de razoabilidade. Na doutrina, segundo Agostinho Alvim e Carlos 

Roberto Gonçalves e na jurisprudência (STJ Resp. 719738/RS) seria esta a teoria 

adotada pelo Código Civil reproduzida no art. 403.116 

                                                           
115 GONÇALVES, Carlos Roberto. Principais Inovações no Código Civil de 2002: Breves Comentários. 

São Paulo: Saraiva, 2002. p. 50. 
116  DAMIAN, Karine. Responsabilidade Civil - Nexo de Causalidade e Excludentes. Universo Jurídico, 

Juiz de Fora, ano XI, 22 de jul. de 2009. Disponível em: 
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Por fim, para que haja a responsabilização civil é necessária a ocorrência de um 

dano, portanto, a ação ou omissão do agente deve causar uma lesão sobre o patrimônio 

moral ou material da vítima.117  

No sentido jurídico, a palavra “dano” é de origem latina – damnum - e consiste 

na lesão que sofre uma pessoa em qualquer bem patrimonial ou moral, em decorrência 

de um evento que ocorreu contra a sua vontade.118  

Ademais, o ressarcimento do dano patrimonial pode ocorrer a título de danos 

emergentes ou lucros cessantes. Na primeira hipótese, os danos são medidos conforme a 

diminuição real causada no patrimônio do lesado. Já a segunda hipótese refere-se aos 

proventos que a vítima deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito, portanto, 

corresponde ao montante que seria ganho, caso não houvesse o evento danoso. 

Segundo Cleyton Reis, o dano moral causa um aviltamento no direito da 

pessoa de se realizar por meio de sua personalidade. Ainda, para o autor, a constatação 

da existência de um patrimônio moral e a consequente necessidade de sua reparação, 

(...), constituem marco importante no processo evolutivo das civilizações.119  

Doravante, por muitos anos, permaneceu a discussão acerca da reparabilidade 

do dano moral. Uma vez que se defendia que a dor não admitiria reparação pecuniária. 

Se contrapondo a esse pensamento, Cleyton Reis já afirmava que negar a reparação 

dos danos morais, sob os mais diversos fundamentos, é negar a existência de um 

patrimônio ideal das pessoas, ou, pelo menos, a não aceitação de que todos os seres 

humanos são detentores de valores espirituais.120  

Entretanto, a promulgação da Constituição Federal de 1988 encerrou tal 

divergência.121 E em relação à cumulação do dano material com o dano moral, 

decorrentes de um mesmo fato gerador, a Súmula 37 do STJ esclareceu ser possível a 

cumulação dos dois danos.122 

                                                                                                                                                                          
<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/6414/responsabilidade_civil__nexo_de_causalidade_e_excludente

s>. Acesso em: 10 de jul. de 2016. 
117  SILVA, Américo Luís Martins da Silva, op. cit. p. 25. 
118 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 2. p. 3. 
119 REIS, Clayton. Dano Moral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 7, 81. 
120 REIS, Clayton, op. cit. p.87. 
121 Art. 5º da CRFB/88: 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: V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação. 
122 Súmula 37 do STJ: São cumuláveis as indenizações por dano material e por dano moral oriundos do 

mesmo fato. 

http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/6414/responsabilidade_civil__nexo_de_causalidade_e_excludentes
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/6414/responsabilidade_civil__nexo_de_causalidade_e_excludentes
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A regulamentação do dano moral no Código Civil se deu de forma genérica no 

art. 186, como também nos artigos 953 e 954, onde são elencadas situações que dão 

ensejo à reparação extrapatrimonial. Insta salientar que o CDC, em seu art. 6°, VI e VII, 

também admitiu a reparação por danos patrimoniais e morais.123 

Verifica-se que a reparação do dano moral possui uma dupla função: é 

compensatória, pois não objetiva voltar ao status quo anterior à lesão, mas sim atenuar a 

dor, proporcionando ao ofendido uma vantagem que poderá ser destinada a bens 

materiais ou o que julgar pertinente. Por outro lado, o dano moral também é dotado de 

uma função punitiva ou expiatória, em decorrência de que busca aplicar uma pena ao 

ofensor, qual seja uma diminuição em seu patrimônio.124  

Insta salientar que não existem em nosso ordenamento jurídico critérios pré-

fixados para a apreciação do quantum devido a títulos de danos morais. Entretanto, Luís 

Antônio Rizzato Nunes, a partir de uma análise jurisprudencial, apontou alguns 

parâmetros a serem erguidos, como por exemplo: a natureza da ofensa sofrida e sua 

repercussão no meio social; a existência do dolo por parte do ofensor; a capacidade 

econômica deste; a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do ofendido e 

posição social do ofendido.125  

Já Maria Helena Diniz defende que para a fixação do valor a título de 

indenização por dano moral, o julgador deverá considerar a gravidade da lesão, baseado 

na conduta culposa ou dolosa do agente, a situação econômica do lesante, as 

circunstâncias do fato, a situação individual e social da vítima ou dos lesantes etc.126  

Diante de tudo que foi exposto a respeito da responsabilidade civil no 

ordenamento jurídico brasileiro, resta saber se tal instituto tem aplicação ou não no 

direito de família, sobretudo no exercício na parentalidade de forma responsável. 

                                                           
123 Art. 186 do CC: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 953 do CC: A 

indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao 

ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, 

eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Art. 954 do CC: A 

indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem 

ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo 

antecedente. Art. 6º do CDC: São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e 

administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 
124 SILVA, Américo Luís Martins da Silva, op. cit. p.41-63. 
125 NUNES, Antônio Luiz Rizzatto; CALDEIRA, Mirella D`Angelo. O dano moral e sua interpretação 

jurisprudencial. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 4. 
126 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 

2011, v. 7, p. 155. 
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No tocante a esse assunto, cabe dizer que a lesão ocasionada por um dos 

membros familiares em relação a outro causa um prejuízo maior do que a lesão 

provocada por um terceiro que não faz parte do núcleo familiar, uma vez que por existir 

afeto e solidariedade entre os entes familiares, a aplicação da teoria geral da 

responsabilidade civil no direito de família é justificada.127  

Sendo assim, como a responsabilidade civil pode ser aplicada nas relações 

familiares, a prática de um ato ilícito no núcleo familiar também é passível de reparação 

por danos morais, conforme diz Arnaldo Marmitt:128  

 

No Direito de Família abundam os valores imateriais indenizáveis. É 

terreno fértil da violência familiar, que por sua força e 

insuportabilidade já não mais permanece oculta aos olhos dos outros. 

Com freqüência exsurgem lesões graves dessa área do Direito. São os 

prejuízos morais resultantes de vulneração de virtudes da 

personalidade, dos atributos mais valiosos da pessoa, de sua riqueza 

interior, de sua paz jurídica, destruídas pelo parente, pelo esposo ou 

convivente. O patrimônio moral e familiar é algo muito precioso e de 

grande estimação, visto ser construído com carinho, afeto e 

sentimento em cada minuto da vida. A ofensa a esses bens superiores 

gera o dano moral ressarcível. 

 

Ademais, a partir do momento que a dignidade da pessoa humana, o afeto, o 

dever de solidariedade e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente não 

forem respeitados no âmbito familiar, os entes familiares que praticarem condutas 

incompatíveis com os princípios referidos devem ser responsabilizados. 

Sendo assim, quando os pais violarem direitos assegurados aos seus filhos no 

ordenamento jurídico brasileiro, em tratados e convenções internacionais, ou seja, 

quando os genitores não exercerem a parentalidade de forma responsável, devem ser 

responsabilizados pelos danos morais e materiais causados aos menores. 

Américo Luís Martins da Silva assevera que:129 

 

É evidente que a criança e o adolescente também podem ser vítimas 

de dores físicas e morais. Os sofrimentos e as angústias das crianças 

e dos adolescentes podem constituir danos espirituais injustos quando 

causado por ato ilícito. Além disso, a ofensa à dignidade, ao respeito 

e à liberdade da criança e do adolescente constitui dano injusto. 

 

                                                           
127  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano moral no Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 2012. 
128 MARMITT, Arnaldo. Dano moral. Rio de Janeiro: Aide, 1999. p. 113. 
129 SILVA, Américo Luís Martins da Silva, op. cit. p. 369. 
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Destarte, existe uma gama de ações ou omissões dos pais que violam direito da 

criança e do adolescente, tais quais: abandono, alienação parental, violência física e 

psicológica, dentre outras. 

Em 24 de abril de 2012, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

condenou um pai, por maioria de votos, a pagar indenização por danos morais 

decorrente de abandono afetivo em relação a uma de suas filhas. Trata-se do Recurso 

Especial n. 1159242, originário do Estado de São Paulo e de relatoria da Ministra 

Nancy Andrigui. Segue o teor da ementa:130 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 

1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 

responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 

no Direito de Família. 

2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no 

ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com 

locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se 

observa do art. 227 da CF/88. 

3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi 

descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, 

sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 

juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, 

educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da 

imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear 

compensação por danos morais por abandono psicológico. 

4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de 

pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 

núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero 

cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 

afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 

inserção social. 

5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes 

ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de 

matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita via 

do recurso especial. 

6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos 

morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a 

quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou 

exagerada. 

7. Recurso especial parcialmente provido. 

 

Trata-se do caso de Luciane Nunes de Oliveira Souza, a qual foi abandonada 

pelo pai, Antônio Carlos Jamas dos Santos, logo após o nascimento. O reconhecimento 

de paternidade ocorreu apenas por via judicial, sendo que durante todo o período de sua 

                                                           
130 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242/RJ; Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi; Terceira Turma; 24/04/2012; DJ 10/05/2012. 
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infância e adolescência, Luciane não recebeu do pai cuidados morais ou materiais. De 

outro lado, os três filhos de Antônio, havidos com outra mulher com quem se casou, 

sempre obtiveram do pai afeto e assistência material abastada. 

Em 1º grau, a ação indenizatória foi julgada improcedente, sob o fundamento 

de que a omissão afetiva de Antônio decorreu das atitudes agressivas da mãe de 

Luciane. Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, entendendo 

que houve a violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade entre os filhos, caracterizando, portanto, um abandono moral grave:131 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHA 

HAVIDA DE RELAÇÃO AMOROSA ANTERIOR. ABANDONO 

MORAL E MATERIAL. PATERNIDADE RECONHECIDA 

JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PENSÃO ARBITRADA EM 

DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ A MAIORIDADE. ALIMENTANTE 

ABASTADO E PRÓSPERO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

Inconformado, Antônio Carlos Jamas dos Santos recorreu, sem sucesso, ao 

Superior Tribunal de Justiça. No Recurso Especial, a Relatora Nancy Andrigui 

asseverou em seu voto que “não existem restrições legais à aplicação das regras 

relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar, no 

Direito de Família”. A Ministra fundamentou o seu voto no dever legal de cuidado que 

os pais devem ter em relação aos filhos. Se não é possível obrigar um ser humano a 

amar a outro, ainda que seja sua prole, cuidar destes é uma obrigação, e seu 

descumprimento implica na prática de um ato ilícito e, portanto, na responsabilidade 

civil por danos morais.132 

O Tribunal de Justiça de Paraná e do Rio de Janeiro também já acordaram pela 

responsabilização civil do genitor que abandona afetivamente um filho: 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. DANO MORAL. RELAÇÃO PAI E 

FILHO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. REJEIÇÃO 

AFETIVA MESMO APÓS O RECONHECIMENTO. FRIEZA E 

INDIFERENÇA PATERNA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

APLICAÇÃO DO ART. 227 CAPUT DA CF. DIREITO 

                                                           
131 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 361.389.4/2-00. Relatora: Daise Fajardo 

Nogueira Jacot. Data do Julgamento: 26/11/2008. 
132  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242/RJ; Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi; Terceira Turma; 24/04/2012; DJ 10/05/2012. 
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CONSTITUCIONAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.133 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO AFETIVO. GENITOR. DANOS 

MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. Inobstante as controvérsias 

existentes sobre o tema, inclusive no âmbito do STJ, o abandono 

afetivo por parte do genitor, capaz de gerar dor, vergonha e 

sofrimento, caracteriza dano moral passível de indenização. O valor 

arbitrado a título de indenização deve atender aos parâmetros do 

razoável e proporcional. Recursos aos quais se nega provimento.134 

  

Portanto, verifica-se que a justiça brasileira reconhece serem indenizáveis as 

situações de abandono afetivo. As indenizações visam reparar não somente as 

necessidades materiais dos que sofreram este tipo de abandono, como também a não 

afetividade desses responsáveis para com seus filhos. 

Outra decisão135 semelhante foi acometida em São Paulo: 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDENOU UM PAI A PAGAR 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À SUA FILHA POR 

ABANDONO. A par da ofensa à integridade física (e psíquica) 

decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o 

abandono afetivo apresenta também como ofensa à dignidade da 

pessoa humana, bem jurídico que a indenização do dano moral se 

destina a tutelar. Para que o réu seja condenado a indenizar o dano 

moral por ele causado à autora não seria necessário que se 

demonstrasse que o requerido é o único culpado pelos dramas e 

conflitos atuais da autora, embora afinal não haja prova de nenhuma 

outra explicação para o estado psicológico atual da requerente além 

do abandono afetivo de que foi vítima por culpa do réu. Basta que se 

constate, como se constatou, o abandono de responsabilidade do 

requerido. Os autos não contêm apenas demonstração de problemas 

psicológicos de uma filha. Mostram também uma atitude de 

alheamento de um pai, com o que o réu não está sendo condenado 

apenas porque sua filha tem problemas, e sim porque 

deliberadamente se esqueceu da filha. - Isto posto, julgo parcialmente 

procedente a ação, para condenar o réu a pagar à autora a quantia 

de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com atualização monetária a 

partir da data desta sentença e juros de mora desde a citação, para 

reparação do dano moral, e ao custeio do tratamento psicológico da 

autora, a ser apurado em liquidação. Condeno o réu ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da parte líquida da 

condenação, o que já leva em conta a sucumbência da requerente. 

 

                                                           
133 BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Processo: 768524-9 (Acórdão); Relator: Jorge de Oliveira 

Vargas; 8ª Câm. Cível; 26/01/2012; DJ: 807 22/02/2012. 
134 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível 0154617-61.2010.8.19.0001. Relator: 

Cherubin Helcias Schwartz. 12ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 03/05/2012. 
135 Juiz de Direito Luis Fernando Cirillo, no Processo n. 01.36747-0, da 31ª Vara Cível Central de São 

Paulo, decisão publicada em 26 de junho de 2004. 
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A sentença foi proveniente do Juiz de Primeiro Grau, Luís Fernando Cirillo, da 

31° Vara Cível da capital paulista, que condenou o pai a pagar à filha indenização de R$ 

50.000,00 por danos morais para custear tratamento psicológico, em decorrência de 

abandono sofrido. Foi constatado mediante perícia técnica que a filha apresentava 

conflitos de identidade em decorrência da rejeição do pai. A sentença do magistrado 

admitiu que a autora sofria de complexo de inferioridade e tinha problemas afetivos e 

psicológicos. O juiz ainda entendeu que: “a par da ofensa à integridade física e 

psíquica, decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o abandono 

afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa humana, bem jurídico 

que a indenização do dano moral se destina a tutelar.” 

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se posicionou de 

modo divergente, sob o fundamento de que “afeto não tem preço”:136 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO 

MATERIAL, MORAL E AFETIVO. ABALO EMOCIONAL PELA 

AUSÊNCIA DO PAI. O pedido de reparação por dano moral no 

Direito de Família exige a apuração criteriosa dos fatos e o mero 

distanciamento afetivo entre pais e filhos não constitui situação capaz 

de gerar dano moral, nem implica ofensa ao (já vulgarizado) 

princípio da dignidade da pessoa humana, sendo mero fato da vida. 

Embora se viva num mundo materialista, nem tudo pode ser resolvido 

pela solução simplista da indenização, pois afeto não tem preço, e 

valor econômico nenhum poderá restituir o valor de um abraço, de 

um beijo, enfim de um vínculo amoroso saudável entre pai e filho, 

sendo essa perda experimentada tanto por um quanto pelo outro. 

RECURSO DESPROVIDO. 

 

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está equivocada. A 

conduta de um homem que, mesmo sabendo que é pai de determinada criança, nega-se a 

reconhecê-la como filho ou filha, implica na prática de um ato ilícito, em decorrência de 

que revela a violação do princípio do exercício da paternidade responsável e todas as 

suas implicações legais. 

Com relação à alienação parental, deve-se frisar que a Lei 12.318/10 dispõe em 

seu artigo 6° as medidas a serem tomadas com a finalidade de coibir a alienação 

parental, sem qualquer prejuízo da responsabilidade civil. Cabe destacar que tanto a 

mãe, quanto o pai alienados sofrem danos morais, seja pela restrição de conviver com 

                                                           
136 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70045481207. Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro. 7ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 28/03/2012. 
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seu filho ou pela imagem denegrida, como também pela perda de afetividade do filho 

sem nenhuma justificativa. 

No entanto, o dano não se configura somente pelo responsável alienado, como 

também pelo filho que foi privado de conviver com um dos genitores e que teve sua 

integridade psíquica e moral atingidas, devido as influências de falsas memórias 

implantadas pelo responsável alienador, que formarão sua identidade e personalidade. 

O art. 15 do ECA cita alguns direitos da criança e do adolescente: “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.” 

A decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratifica o 

entendimento de ser possível a indenização por danos morais causados pela alienação 

parental do responsável alienador:137 

 

Indenização danos morais. Relação paterno-filial.Princípio da 

dignidade da pessoa humana. Princípio da afetividade. A dor sofrida 

pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à 

convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser 

indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. 

(...) a responsabilidade (pelo filho) não se pauta tão somente no dever 

de alimentar, mas se insere no dever de possibilitar desenvolvimento 

humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

Portanto, há o entendimento que na alienação parental, tanto o genitor alienado, 

quanto o menor, devem ser reavidos de seus direitos e indenizados pelo dano moral, 

uma vez que ambos sofreram consequências negativas, o primeiro por ter tido sua 

imagem desmoralizada e o segundo por ter sido induzido a nutrir ódio pelo genitor 

alienado. Nesse caso da alienação parental pode ser aplicada a tutela inibitória, ou tutela 

jurisdicional preventiva de natureza inibitória, podendo ser definida como uma atuação 

jurisdicional que tem como objetivo prevenir a prática do ilícito, entendido como ato 

contrário ao direito material. A tutela inibitória preventiva é uma alternativa preferida à 

tutela ressarcitória, cuja técnica é indenizar pelo equivalente, mais perdas e danos. Sua 

principal característica é a não exigência da ocorrência do dano. Para o cabimento da 

tutela inibitória basta a existência de uma ação ilícita. 

                                                           
137 FERREIRA, Victor Lucian Dantas. A alienação parental face a responsabilidade civil. Disponível 

em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/aliena%C3%A7%C3%A3o-parental-face-

responsabilidade-civil> Acesso em 13/06/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurisdi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADcito
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Insta salientar que a prática de qualquer forma de violência no âmbito do 

núcleo familiar será considerada uma prática ilícita, uma vez que transgredirá os direitos 

personalíssimos da criança e do adolescente. Ademais, o art. 12 do CC diz que a lesão 

aos direitos da personalidade pode resultar em perdas e danos, conclui-se, portanto, que 

não há cabimento negar esse direito ao infante que tenha violada sua intimidade, 

liberdade, dignidade e integridade psicofísica em decorrência de violência psicológica 

ou abandono, por exemplo. 

Segundo Maria Berenice Dias138, as condutas parentais que implicam em 

violação aos direitos do infante não podem ser monetarizadas, no entanto, acarretam 

inúmeros danos físicos, psíquicos ao menor, que se sente humilhado. A punição por 

dano moral arbitrada nessas circunstâncias, além de apresentar caráter pedagógico, 

também se prestará à responsabilização do agressor pelo pagamento das despesas de 

tratamento da vítima, como também para suprir as necessidades materiais. 

Ademais, para a apuração da responsabilidade civil do genitor não agressor, 

deve-se buscar saber se ele tinha ou não conhecimento dos abusos, se foi negligente, ou 

até mesmo consentiu com as violações. Vale dizer que essa apuração é uma tarefa 

árdua, visto que nem sempre o pai ou a mãe do filho agredido no núcleo familiar tem 

estrutura psicológica para perceber e delatar a violência. 

Outrossim, ainda que na fase intrauterina, os pais que não exercerem a 

parentalidade de forma responsável, causando danos materiais ou morais ao filho, 

praticam um ato ilícito, uma vez que violam o dever de cuidado, além do desrespeito 

aos direitos personalíssimos do infante. Sendo assim, devem ser responsabilizados 

civilmente pelas omissões ou ações que deram causa. 

Destarte, quanto à legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória, caso o 

filho que sofreu o dano já tenha atingido a maioridade civil o próprio poderá intentar a 

medida. No entanto, caso o infante ainda seja menor de idade, o mesmo deverá ser 

representado por um dos seus pais ou responsáveis, uma vez que não sejam os autores 

do ato ilícito, ou até mesmo pelo Ministério Público, conforme o art. 201 do ECA. 

Outrossim, caso haja qualquer tipo de violação aos direitos infantojuvenis no 

núcleo familiar, o instituto da responsabilidade civil deve ser aplicado, tanto na fixação 

de danos morais, quanto na fixação de danos materiais, visto que não houve o exercício 

da parentalidade de forma responsável. 

                                                           
138 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, p. 93. 
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Por fim, o direito à realização do planejamento familiar está consagrado no 

parágrafo 7º do art. 226 da Constituição Federal, embasado nos princípios da dignidade 

da pessoa humana e da paternidade responsável, bem como na utilização de recursos 

educacionais e científicos para sua realização. O planejamento familiar de origem 

governamental é dotado de natureza promocional, não coercitiva, orientado por ações 

preventivas e educativas na garantia do acesso igualitário a informações, meios, 

métodos e técnicas disponíveis para a regulamentação da fecundidade.  

A Lei n. 9.263, sancionada em 12 de janeiro de 1996, também regulamentou o 

planejamento familiar no Brasil, no mais, o planejamento familiar também foi abordado 

de maneira superficial pelo parágrafo 2º do art. 1.565 do Código Civil.139 

Ressalte-se, todavia, que o direito ao livre planejamento familiar deve estar 

atrelado ao exercício da parentalidade responsável, o qual pode ser conceituado como a 

obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual e material 

aos filhos, pois somente assim todos os princípios fundamentais, como a saúde, vida, 

filiação e dignidade da pessoa humana serão respeitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139  Art. 1.565 do CC/02: Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. § 2o O planejamento familiar é de livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício 

desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. 
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CONCLUSÃO: 

 

A criança e o adolescente possuem uma proteção integral garantida pela 

Constituição Federal, tratados e convenções internacionais, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), como também pelo ordenamento jurídico pátrio como um todo, 

com a finalidade de garantir aos menores uma vida com respeito, liberdade e dignidade. 

Essa proteção integral é garantida à criança e ao adolescente devido à sua condição de 

vulnerável, uma vez que se encontram em uma fase de desenvolvimento da 

personalidade. 

Ademais, é dever dos pais suprir as necessidades dos filhos, sejam elas morais, 

materiais ou afetivas. Esse dever dos pais advém do princípio da parentalidade 

responsável. Outrossim, sempre que houver desrespeito a tal princípio, acarretando a 

violação aos direitos fundamentais dos infantes, caberá responsabilização civil. 

Deve-se ressaltar que apesar de haver divergência de opiniões em alguns 

tribunais brasileiros, o instituto da responsabilidade civil é aplicado no direito das 

famílias, inclusive com a fixação de danos morais e materiais. Portanto, o Estado pode 

sim intervir na família, quando for constatada a existência de violação dos direitos do 

filho, com a consequente responsabilização dos culpados, objetivando assim proteger o 

menor, como também ressarcir os prejuízos morais e materiais causados por esse 

desequilíbrio familiar. 

Destarte, para ocorrer a responsabilização civil dos responsáveis, se faz 

necessária a demonstração da prática de um ato ilícito, o nexo causal entre a conduta do 

agente e o resultado, e por fim, a comprovação do dano. Sendo assim, a prática de 

qualquer violência no núcleo familiar, como o abandono afetivo, a alienação parental e 

a violência psicológica, podem implicar no ressarcimento material e moral em favor da 

criança e do adolescente. 

No que tange aos danos morais, insta salientar que o afeto, cuidado, amor, 

atenção são valores e ações que não possuem valor monetário. No entanto, deve-se 

considerar que o não exercício da autoridade parental de forma responsável acarreta 

danos morais e físicos ao infante, e, portanto, a responsabilização civil do responsável 
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pelo menor apresenta um caráter pedagógico e também ajudará a arcar as despesas com 

o tratamento psicológico do filho que sofreu o dano. 

Por fim, com a violação dos direitos fundamentais dos infantes, devido ao não 

exercício da autoridade parental de forma moderada, há a necessidade da 

responsabilização civil dos pais. Sendo assim, levando-se em conta a vulnerabilidade da 

criança e do adolescente, o ressarcimento moral e material do infante submetido a 

qualquer tipo de violência no seio familiar tem o condão de garantir a proteção integral 

desse menor, a fim de lhe garantir um desenvolvimento saudável de sua personalidade, 

prezando pela liberdade, dignidade e respeito. 
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