
O ilícito omissivo parental: as três travessias
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“Toda a pedagogia contemporânea que centra a vida na busca de ser amado é uma miséria que    

busca elogios. Ficamos presos nessa armadilha. Quando não pedimos mais para ser amados é que começamos a 

virar gente grande”.2 

 

1 Estado da arte. 

Especificamente nas relações parentais sempre houve maior resistência à 

imposição de uma obrigação de indenizar, pela necessidade de se outorgar ampla 

discricionariedade aos pais para disciplinar e controlar os filhos. Eventuais ilícitos eram 

sanados nos próprios limites do direito família (leia-se: guarda, visitação e alimentos) ou, em 

última instância, pelas normas de direito penal, sobremaneira quando o exercício patológico 

do “pátrio poder” culminava em lesões corporais.  

Porém, com a evolução do direito de família, convertida de instituição fechada - 

voltada à preservação de sua unidade -, para instrumento de proteção e promoção das 

situações existenciais de cada qual de seus membros e do afeto que os vincula, 

paulatinamente a responsabilidade civil foi encontrando espaços para sancionar os ilícitos 

danosos praticados contra a autonomia de seus membros. A cada dia se amplia o rol de 

eventos antes considerados inerentes à existência humana e ora transferidos ao autor do fato. 

Relativamente ao modelo jurídico da parentalidade, houve uma explosão das 

situações jurídicas consideradas como dignas de tutela, pois a dinâmica familiar passou a 

atribuir peso a princípios como a paternidade responsável e o melhor interesse da criança, 

transformando fatos da vida em ilícitos. Há uma inexorável tendência de se extrair o menor da 

categoria estática, abstrata e estigmatizante de “incapaz”, para a concretude e dinamicidade de 

sua situação jurídica de pessoa em desenvolvimento, o que implica uma postura parental 

dialética, com respeito à autonomia e direitos fundamentais dos filhos.  

Com o reconhecimento deste zeitgeist, a expansão das possibilidades de filhos se 

dirigirem contra os pais se deu de maneira acelerada. Atualmente, eles podem responsabilizar 

genitores por negativa de espontâneo reconhecimento ou identificação biológica do pai, 

alienação parental, omissão de cuidado, exercício abusivo da autoridade parental, com atos de 

violência psicofísica ou ofensa à sua intimidade, ou mesmo quando os pais lhe transmitiram 

alguma enfermidade genética.  

E para o futuro? Mantida esta toada, teremos tudo isto e muito mais, pois, 

somando a proliferação de novos danos tidos como merecedores de proteção jurídica com a 

flexibilidade concedida à admissão do nexo causal por nossos tribunais, já não existem filtros 

capazes de reter as demandas reparatórias derivadas de danos parentais.   

Este cenário gera insegurança jurídica e torna a família um lugar inóspito e 

perigoso para (con)viver. A complexidade do poder familiar é evidenciada por uma 

multiplicidade de decisões diárias com impacto na vida dos filhos, que demandam certa 

discricionariedade aos pais. Deliberações quanto ao colégio, religião, local de residência, 

decisões médicas (desde a escolha de um profissional até uma doação de medula óssea), 

mesmo que realizadas em favor do interesse da prole, nem sempre serão as melhores 
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escolhas. Mas não seria razoável converter todas estas “páginas da vida” em demandas 

reparatórias, sob pena de se converter a autoridade parental em atividade de risco inerente, a 

ponto de ser conduzida pela imputação objetiva (artigo 927, parágrafo único, CC). Por outro 

lado, igualmente censurável seria qualquer tentativa de retrocesso, pois a privacidade da 

família e a liberdade de atuação dos pais deve ser submetida a controles de legitimidade e a 

preservação de direitos fundamentais da prole.
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Como então encontrar um direcionamento adequado? Uma das grandes questões 

postas pela filosofia política é se uma sociedade justa deve promover a virtude de seus 

cidadãos, ou se a lei deve ser neutra quanto às concepções concernentes à virtude, deixando 

os indivíduos livres para escolher, por contra própria, a melhor forma de viver. 

Segundo uma ideia comumente aceita, MICHAEL SANDEL divide o 

pensamento político em antigo e moderno. Aristóteles ensina que a justiça significa dar às 

pessoas o que elas merecem. E para determinar quem merece o quê, devemos estabelecer 

quais virtudes são dignas de honra e recompensa. Para ele a lei não pode ser neutra no que 

tange à qualidade de vida. Em contrapartida, filósofos políticos modernos – de Kant, no 

século XVIII, a Rawls, no século XX – afirmam que os princípios de justiça que definem 

nossos direitos não devem basear-se em nenhuma concepção particular de virtude ou da 

melhor forma de vida. Ao contrário, uma sociedade justa respeita a liberdade de cada 

indivíduo para escolher a própria concepção do que seja uma vida boa.
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Fizemos aqui uma breve digressão a força moral do argumento da virtude para 

antecipar que a nossa posição no que concerne à responsabilidade civil na parentalidade é 

muito distinta daquela que defendemos para a aplicação do modelo da reparação de danos na 

conjugalidade. Ao tratarmos de ilícitos e danos injustos envolvendo conviventes 

demonstramos a nossa devoção ao pensamento de Kant e Rawls. Em matéria de afeto, os 

princípios de justiça que definem direitos e deveres devem ser neutros no que tange às 

diferentes concepções do que seja uma vida boa. Daí não se poder impor uma concepção 

única do bem e do bom, numa sociedade pluralista. Ultimamente, o ordenamento jurídico 

brasileiro tem sido sábio, partindo para a intervenção mínima em matéria de formação e 

dissolução de relações amorosas, demonstrando que não cabe ao legislador ou ao sistema 

judiciário definir com base em seus apegos e concepções particulares, o que seja bom ou ruim 

em matéria de sentimentos. Esses interesses e objetivos contingentes que possam definir uma 

espécie de “moralismo oficial devem ser abstraídos das questões relacionadas à subjetividade 

de um casal. Por conseguinte, a responsabilidade civil será um dado excepcional no ciclo de 

um relacionamento entre cônjuges e companheiros, apenas sendo legitimada quando a vida 

em comum se converter em um espaço patológico para a violação de interesses existenciais 

concretamente dignos de proteção. 

Porém, ao examinarmos o universo da parentalidade, passamos a conceber a 

justiça de acordo com o pensamento Aristotélico. Um dos propósitos de uma Constituição 

justa é formar bons cidadãos e cultivar um bom caráter. Naquilo que se compreende como 

autoridade parental, o ordenamento jurídico deseja induzir a virtude dos pais, para tanto 

funcionalizando os seus papeis no sentido de promover as situações existenciais dos filhos, 

dotando-os de estrutura psíquica.
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Esse dado virtuoso repercute no art. 227 da Constituição Federal, que 

consubstancia um comprometimento moral substancial dos pais perante os filhos: 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.   

No rol de direitos fundamentais especialmente consagrados a tutela 

qualitativamente diversa dessas pessoas presumidamente vulneráveis, especial destaque há de 

se deferir ao direito à convivência familiar. Essa é a chave para compreender os dois marcos 

de irrupção de responsabilidade civil da parentalidade, seja ela biológica ou sociológica: a 

omissão de cuidado e a alienação parental.  

2 A responsabilidade civil por omissão de cuidado 

2.1 A primeira travessia: do abandono afetivo ao ilícito de omissão de 

cuidado  

A responsabilidade civil decorrente da omissão de cuidado – apesar de não 

imune a críticas vindas de vários setores da sociedade – tem sido prestigiada pela doutrina de 

direito privado e jurisprudência, sobremaneira após a decisão do Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1.159.242, de Abril de 2012
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 que ofereceu bases jurídicas mais sólidas para o 

deslinde de colisões de direitos fundamentais envolvendo a liberdade do genitor e a 

solidariedade familiar.  

Em resumo, a Min. Relatora Nancy Andrighi salientou que, na hipótese, não se 

discute o amar – que é uma faculdade – mas sim a imposição biológica e constitucional de 

cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerar ou adotar filhos. 

Assim, considerou o cuidado como um valor jurídico objetivo, sendo que a omissão do 

genitor no dever de cuidar da prole atinge um bem juridicamente tutelado - no caso, o 

necessário dever de cuidado (dever de criação, educação e companhia) - importando em 

vulneração da imposição legal, gerando a possibilidade de pleitear compensação por danos 

morais por abandono afetivo. Acrescenta ainda que os pais assumem obrigações jurídicas em 

relação à sua prole que ultrapassam aquelas chamadas necessarium vitae. É consabido que, 

além do básico para a sua manutenção (alimento, abrigo e saúde), o ser humano precisa de 

outros elementos imateriais, igualmente necessários para a formação adequada (educação, 

lazer, regras de conduta etc.). O cuidado, vislumbrado em suas diversas manifestações 

psicológicas, é um fator indispensável à criação e à formação de um adulto que tenha 

integridade física e psicológica, capaz de conviver em sociedade, respeitando seus limites, 

buscando seus direitos, exercendo plenamente sua cidadania.  

Não temos dúvidas que o mérito da decisão consiste em oferecer parâmetros 

objetivos para a tensão entre os princípios da liberdade e solidariedade e isto se fez, no 

momento em que  o fundamento da ilicitude da conduta paterna migra da metafísica ofensa a 

um suposto “dever de amar”, ou mesmo da violação a etérea cláusula geral da dignidade da 

pessoa humana, para uma objetiva conduta antijurídica consistente na omissão do dever de 

cuidado assinalado nos incisos I e II do artigo 1634 do Código Civil, concretamente 

consubstanciados na violação dos deveres de criação, educação, companhia e guarda. A 

doutrina familiarista não pretende judicializar o amor, ou descobrir um pretenso princípio da 

felicidade.  

                                                        
6 Informativo 496 do STJ – 23 de abril a 4 de maio de 2012. 



Evidencia-se o equívoco na adoção da pioneira expressão abandono afetivo, por 

remeter a discussão ao pântano da subjetividade – legitimando todas as críticas daqueles que 

censuram a reparação dos danos pelo fato do afeto ser incoercível
7
 -, com  a necessária 

substituição pela expressão omissão de cuidado, que evidencia a intolerância do sistema 

jurídico brasileiro com comportamentos demeritórios ao dever de solidariedade dos pais 

perante os filhos. 

Se aceitarmos o abandono afetivo como um ilícito e fato gerador de 

responsabilidade civil, paradoxalmente – e seguindo a lógica inversa -, teremos que admitir 

que eventual excesso afetivo possa ser fonte de uma pretensão por reparação de danos por 

filhos mimados por desejos e caprichos, que desconhecem limites, e jamais ouviram a palavra 

“não”. Ou então a conduta tão em voga atualmente, de pais que fiscalizam a vida dos filhos 

com tamanho rigor, a ponto de sufocar a sua liberdade, incutindo o medo e suprimindo a 

natural percepção do risco, necessária ao ganho de confiança e equilíbrio emocional na idade 

adulta. Afinal, podem tornar-se adultos indolentes, exigentes, inseguros, arrogantes, egoístas, 

sem defesas psíquicas e sempre fixados especialmente na mãe como referencial seguro onde 

se podem acolher. Eis aí uma evidente forma de corrupção das relações entre pais e filhos.
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Tudo isso recomenta o distanciamento da concepção do abandono afetivo como 

fonte de responsabilidade civil. Há de se referenciar o cuidado. Sem sombra de dúvidas o 

cuidado é uma forma de amor, porém não se trata do amor que vincula um casal pelo afeto, 

ou do sentimento que os pais nutrem pelos filhos. O cuidado é um amor construído com 

dispêndio de tempo e energia – o amor proativo da pós-modernidade -, forjado em um 

processo diuturno de providências, e sacrifícios; ou seja, atos materiais perfeitamente 

sindicáveis e objetivamente aferíveis por um espectador privilegiado. Esse cuidado ocorre a 

margem da miscelânea de sentimentos e emoções que permeiam a razão e o instinto dos 

cuidadores. Na pluralidade do Estado Democrático de Direito, o vasto setor da vida íntima de 

cada ser humano é impermeável aos humores do legislador de plantão. Todavia, na 

privacidade da relação filial, o adimplemento do cuidado é o fato jurídico que interessa ao 

ordenamento jurídico.  

Associar irresponsavelmente o abandono afetivo a uma mera negativa de afeto 

propiciaria elevada insegurança jurídica, a ponto de filhos terem a aptidão de deduzir 

pretensões de responsabilidade civil contra os pais, mesmo que vivam todos no mesmo lar, 

pelo fato de que o genitor fora uma pessoa pouco carinhosa e amável, mesmo que jamais 

tenha negligenciado o dever imaterial de cuidado.
9
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Por isto, compartilhamos a nossa preocupação com a precisão semântica. Dar a 

um modelo jurídico um nome adequado é fundamental para lhe emprestar precisão, eficácia e 

coerência com o sistema jurídico. No âmbito da família, enunciam ANA CAROLINA 

BROCHADO TEIXEIRA e RENATA DE LIMA RODRIGUES
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, os membros da família 

devem se responsabilizar uns pelos outros, quando existe algum tipo de vulnerabilidade. Essa 

responsabilidade independe do afeto, pois se trata de deveres de conduta objetivos, cuja fonte 

é a filiação, e quando os deveres não são exercidos de forma espontânea, o Estado interfere e 

imputa tal responsabilidade, para que a pessoa vulnerável tenha garantida uma vida digna. 

Vale dizer, a omissão de cuidado é um ato ilícito que não apenas viola a norma 

infraconstitucional acima exposta, mas ofende diretamente o direito fundamental à 

convivência familiar (art. 227, CF), na medida em que a própria Carta Constitucional, em seu 

artigo 229, assume que “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”. 

O prestígio ao dever de cuidado é também parte da Convenção Internacional 

sobre Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº. 99.710⁄1990, 

constando em seu art. 3º que “os Estados Partes comprometem-se a garantir à criança a 

proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar”.  

É certo que esses dispositivos possuem forte conotação moral. Ocorre que, no 

paradigma do Estado Democrático de direito, mesmo que um princípio seja embasado em 

elementos sociológicos,   depois que está posto, não poderá ser corrigido. Ora, ninguém nega 

que o Direito seja um sistema composto por regras e princípios. Nesse contexto, princípios 

são normas e quando o direito é aplicado, não podemos olvidar dos princípios. Ao contrário 

do que se comenta nas esquinas, os princípios não são valores, são deontológicos. Logo, 

funcionam a partir do binário lícito-ilícito. Se a Constituição diz que há um dever de assistir, 

criar e educar, Assume-se que a negativa a esses deveres representa não apenas uma conduta 

reprovável, porém antijurídica. A omissão de cuidado fere a ética e o direito. 

De fato, a tradição do direito de família era a de deferir aos pais a privacidade de 

optar entre humanizar e coisificar os filhos, mesmo que a escolha pela indiferença pudesse 

impactar na moral de muitos de nós. Felizmente, o Direito não pode mais ser cindido da ética. 

Não é possível dizer, como se fazia “antigamente”, que uma conduta é imoral, mas legal. Em 

sede de deveres de convivência entre pais e filhos não se pode tergiversar com qualquer moral 

particular. As questões de princípio se sobrepõem às questões de política. Seria empobrecedor 

converter o dever constitucional e objetivo de cuidado em figura de retórica ou mero 

enunciado performativo que fique a disposição do intérprete. A normatividade dos artigos 227 

e 229 somente não será fragilizada se, em um viés dworkiniano,   levarmos esses princípios à 

sério.  

Estes deveres já eram igualmente assinalados no Código Civil de 1916, sem que 

a negligência a eles impusesse qualquer sanção aos genitores. Na concepção das gerações 

passadas o ilícito omissivo consistia na negativa de prestações materiais. Assumia-se o filho 

como uma propriedade materna, algo nitidamente perceptível com o fim da conjugalidade, 

sancionada com a obrigação alimentar, mesmo que a mulher duplicasse os papéis afetivos. 

Contudo, as regras do Código Civil Beviláqua não eram validadas por princípios 

constitucionais... 

                                                                                                                                                               
os 7 filhos como soldados, não permite beijos ou abraços, todavia é presente e extremamente preocupado com todos. Maria 
pensou que seria difícil conviver com as crianças, até por que, seu estilo de vida era totalmente diferente do da família. Ela 

acreditava que as crianças deveriam se divertir e fazer o que estavam com vontade. O filme mostra como o amor entre os 

personagens modifica a relação do pai com os filhos. 
10 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; LIMA RODRIGUES, Renata de. O direito das famílias entre a norma e a realidade, p. 

107. 



Por conseguinte, o dado cultural da personalização da família submeteu ao 

império da ilicitude todo e qualquer comportamento indicativo de que o procriador não exerce 

o status de pai socioafetivo por deixar de adotar o próprio filho. A ausência do vínculo de 

conjugalidade dos pais em nada afeta o vínculo de parentalidade. Se o par conjugal fracassou, 

a dupla parental obrigatoriamente será preservada. Esse dever constitucional de solidariedade 

justifica a qualificação da ilicitude ao ato antijurídico por omissão do dever de cuidado.
11

 

Por último, se compreendermos o imprescindível papel emancipatório de uma 

família estruturada na formação de cidadãos autônomos, também levaremos a sério a 

advertência de TOCQUEVILLE
12

, para quem a principal tarefa de um governo virtuoso é 

permitir que as pessoas possam viver sem a sua ajuda. Para tanto deve se cultivar o apreço 

pela liberdade, cujo principal sustentáculo reside no cuidado da família.
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2.2  A omissão de cuidado inversa 

Há um aceso debate acerca da caracterização da omissão de cuidado como fato 

ilícito. Todavia, quando definimos os papéis de autor e vítima, imediatamente identificamos 

os pais e o filho. Mas seria possível inverter as posições? Vale dizer, o fato antijurídico da 

omissão de cuidado poderá ser praticado pelo filho contra os próprios pais? 

O ponto de partida para o debate se encontra em dois dispositivos da 

Constituição Federal. A teor do 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”. Conforme o art. 230: “A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.  

Com o objetivo de dar eficácia a essas normas, foi promulgada a Lei 

10.741/2003, instituindo o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Naquilo que fere diretamente ao tema, a referida lei cuida da dignidade do idoso 

de maneira qualitativamente diversa em função de sua condição de sujeito vulnerável, que 

resulta, tanto de sua natural assimetria em um contexto individual de declínio das 

                                                        
11 Nesse sentido, a doutrina sustentada na cátedra de Giselle Câmara Groeninga tem instituído maiores discussões a proclamar 

que o direito à convivência familiar, como principio básico do direito de família, extraído da tutela integral à criança e ao 

adolescente alinhada pelo artigo 227 da Constituição Federal, carece de uma nova configuração, a se constituir como “principio 
do direito ao relacionamento familiar”. Nele estarão incluídas a convivência, a companhia, as visitas, o contato permanente, as 

garantias de efetividade, como formas de atingi-lo em sua plenitude.  
12 TOCQUEVILLE, Alexis de. Da democracia na américa, p. 38. 
13 O Superior Tribunal de Justiça, em Embargos de Divergência no RESP Nº 1.159.242 SP, cujo julgamento ocorreu em 

27.06.2014,  teve a oportunidade de dissipar o conflito de posicionamentos entre as suas turmas. Na oportunidade, o Relator Min. 

Marco Buzzi aduziu que: “No âmbito da presente deliberação, repita-se, o cuidado ao qual se faz referência é aquele estampado, 

sem exaurimento, nos artigos 226 até 229, da Constituição Federal, nos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 20, 21, 28, § 4º e 53, e demais 

pertinentes, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 1.583, 1.596, 1.630 e 1.634 do Código Civil, os quais celebram 

a atenção e prescrevem deveres aos pais, cometendo-lhes a adoção de providências concretas em relação à educação e formação 
da prole. Não se fala, portanto, na impossível obrigação de amar, mas sim no impostergável dever de cuidar, o qual está presente, 

sim, em diversos preceitos, desde os constitucionais até aqueles das leis complementares. Portanto, quando as expressões afeto 

ou amor forem utilizadas como referência ao conjunto de providências adotadas no zelo e proteção para com os filhos, elas terão 
o sentido de cuidado e estarão envolvidas com a noção de dever. Entretanto, se aludirem ao viés que restringe comunicar uma 

dileção, uma emoção, nestas hipóteses estarão limitadas apenas ao sentimento, à emoção, e assim, sem dúvida, como não se pode 

obrigar quem quer seja a ter afeição ou amor por outrem, resta óbvio que a falta, mesmo que entre pessoas próximas por laços de 
sangue, ou de afinidade, não pode ensejar indene, ao contrário do que ocorre caso inobservado o dever de cuidado explicitado na 

obrigação de criar e educar, de prover e proteger, de não discriminar entre os demais da prole, como já extensamente apontado”. 

Todavia, os embargos de divergência não foram conhecidos pois, de acordo com o voto vencedor do Min. João Otávio Noronha, 
“Quando se faz a justiça do caso concreto por excepcionalidade, foge-se da tese. Aliás, só cabe esse tipo de julgamento para 

excepcionar a tese, e foi o que aconteceu”.  



potencialidades psicofísicas, como também de sua dificuldade de inserção em um ambiente 

social culturalmente marcado por práticas discriminatórias.  

A dignidade possui dimensão dúplice: simultaneamente, expressão da autonomia 

da pessoa humana (decisões essenciais a respeito dos projetos existenciais e de sua 

felicidade), bem como, quando esta autonomia lhe faltar, da necessidade de sua proteção 

(assistência) por parte da família, da comunidade e do Estado, especialmente quando 

fragilizada (pela miséria ou ignorância) e principalmente quando ausente a capacidade de 

autodeterminação. Para Dworkin a dignidade possui “tanto uma voz ativa como uma voz 

passiva, que estão conectadas”. Mesmo aquele que já perdeu a própria consciência da 

dignidade, merece tê-la considerada e respeitada.  

A dignidade aqui é simultaneamente limite e tarefa. Como limite (proteção), na 

ética Kantiana, veda a coisificação, pois impede que a pessoa seja reduzida à condição de 

objeto e instrumentalizada pela ação de terceiros, e mediante atos degradantes e desumanos 

desconsiderada como sujeito de direitos. Como tarefa (promoção), dela decorre deveres 

concretos de tutela por parte de órgãos estatais, sociedade e família, no sentido de proteger a 

dignidade, assegurando prestações para o devido respeito e promoção. Trata-se da dimensão 

positiva (eficácia ativa) da dignidade humana, cuja função é criar condições que possibilitem 

o pleno exercício e fruição da dignidade 

Com o objetivo de conceder uma tutela francamente positiva ao idoso, a Lei 

10.741/03 decantou o princípio da dignidade de forma bifronte, em suas eficácias positiva e 

negativa. Com relação à eficácia positiva, valorizou a autonomia das pessoas idosas, 

inserindo dentre o rol de direitos fundamentais relacionados à valorização de sua liberdade a 

participação na vida familiar (art. 10, inciso V). No que concerne à eficácia negativa da 

dignidade da pessoa humana, traduziu o direito ao respeito como “a inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais”. (§ 2
o
, art. 10). 

Lamentamos a miopia daqueles que acreditam que o dever prestacional em prol 

da dignidade é monopólio do Estado. Especificamente em relação ao idoso, o poder público 

se encontrará em tal posição com relação à obrigação material de fornecer assistência social
14

, 

podendo ainda ser judicialmente constrangido a ofertar tratamentos e medicamentos, ou 

mesmo, em razão da concreta hipossuficiência do sujeito vulnerável, priorizar posições 

jurídicas, como o pagamento de precatórios.
15

 

Contudo, priorizar a dignidade do idoso, seja em sua dimensão negativa 

(respeito), como em sua vertente positiva (autonomia) é igualmente um dever da família, 

como se evidencia da letra dos mencionados artigos 229 e 230 da Constituição Federal.  

                                                        
14 Com relação ao Benefício da Prestação Continuada: Art. 203 CF. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: ... V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  A concessão de benefício assistencial a idoso e a pessoa com deficiência, 

considerado o cálculo de renda familiar per capita estipulado pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 : Art. 20. O benefício de 

prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família ... § 3º 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo e pelo art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003: Art. 34. Aos idosos, a partir de 
65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas. Parágrafo 

único. 
15  “O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave 

promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se 

dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela 
Emenda Constitucional nº 62/2009” (STF, ADI 4425 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX 

Julgamento:  14/03/2013   Órgão Julgador:  Tribunal Pleno). 



Para além da consideração que a Dignidade se encontra ligada à condição 

humana de cada indivíduo, não há como desconsiderar a dimensão comunitária (social) da 

dignidade da cada e de todas as pessoas. A dignidade só assume significado em um contexto 

de intersubjetividade, que marca todas as relações humanas. É a dignidade como 

reconhecimento.  Trata-se de uma noção de “igual dignidade” entre as pessoas.  

Recentemente o direito privado despertou de uma longa letargia em relação ao 

tratamento jurídico que se deva conceder à pessoa idosa. Desafortunadamente, a civilística 

tradicional desumanizava o idoso pela lógica patrimonial da sua orgânica limitação para 

produzir patrimônio.  Essa cultura de segregação perante àqueles que representassem um 

“estorvo” às relações econômicas, frequentemente impelia a família a neutralizar o idoso pela 

via da interdição e do isolamento. Mediante o alter ego de um curador – normalmente um 

filho -, administrava-se o patrimônio daquele que alcançava a idade provecta. 

Simultaneamente o idoso era excluído da convivência familiar por meio da internação em 

“asilos”, verdadeiros depósitos humanos. 

Tal subversão hermenêutica guarda resquícios até hoje no cotejo de normas do 

Código Civil com a Constituição Federal. Ilustrativamente, a conhecida usurpação da 

autonomia do idoso em sua liberdade de escolha do regime de bens.
16

 Nada obstante, se a 

pessoa idosa não seja portadora de transtornos mentais nem possua qualquer patologia que 

progressivamente retire o seu discernimento, jamais o fato isolado da idade avançada poderá 

impactar na formulação de normas ou de políticas públicas que suprimam a sua autonomia.   

A idade avançada é condição de vulnerabilidade, não de incapacidade. A luz do 

direito à diferença, a missão do ordenamento jurídico é a de conceber normas e instrumentos 

capazes de inserir o idoso na sociedade, preservando os seus direitos fundamentais na 

especificidade de suas naturais diferenças perante os mais jovens. Lateralmente ao Estado, a 

família  é sujeito passivo desse direito à inclusão. A condição humana requer a pluralidade, 

seja em sua alvorada como em seus estertores. A entidade familiar se assume como solidária 

não apenas quando pais edificam a autonomia de seus filhos, mas simetricamente quando os 

filhos preservam a autodeterminação dos pais que se tornam velhos. O cuidado é um dever 

imaterial imprescindível à estruturação psíquica de crianças, adolescentes e idosos.  

Por conseguinte, haverá ato ilícito quando filhos privem os pais de companhia, 

visitação e apoio psicológico. Trata-se de uma responsabilidade parental mútua. A par da 

obrigação filial de prestar alimentos aos pais idosos e necessitados
17

, é pertinente frisar que o 

direito fundamental à convivência é tutelável em prol dos ancestrais e o seu descumprimento 

revela um comportamento em contradição com a Constituição Federal, devendo ser 

sancionado pelo sistema civil. Contudo, como veremos adiante, só não cremos que a 

pretensão de reparação pelo dano moral seja a solução adequada para reforçar o 

imprescindível dever de cuidado de filhos perante pais idosos.
18

 

3.  A segunda travessia: do ilícito à responsabilidade civil 

A responsabilidade civil não se exaure na constatação do ilícito. A demarcação 

do fato da antijuridicidade da conduta omissiva do progenitor – ou mesmo do filho - que 

pretere o dever de cuidado é apenas o primeiro entre os quatro pressupostos da 

responsabilidade civil. Some-se à ilicitude, a culpa, o dano injusto e o nexo causal. É na 

                                                        
16 Art. 1.641 do Código Civil: É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com 

inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II - da pessoa maior de sessenta anos.  
17 Art. 11 e 12 da Lei n. 10.741/03: Art.11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Art. 12. A obrigação 

alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 
18 O projeto de lei 4.294/2008, do deputado Carlos Bezerra, acrescenta parágrafo ao artigo 3º do Estatuto do Idoso, prevendo 
reparação por dano moral decorrente do abandono de idosos por sua família. Mais precisamente, a redação dada ao parágrafo 

segundo proposto dispõe: “O abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por dano moral”. 



conjugação desses pressupostos que se sustenta a responsabilidade subjetiva aplicável ao 

direito de família.  

3.1  Os pressupostos da responsabilidade civil pela omissão do cuidado. 

3.1.1  A culpa 

Ao abordarmos o ilícito culposo conjugamos dois conceitos. Além da 

contradição do comportamento à norma, deve ficar provado que houve uma deliberada 

violação do dever jurídico (dolo) ou, no mínimo, uma inobservância deste dever de cuidado 

por via de uma negligência do agente (culpa stricto sensu).  

A contradição do comportamento à norma já está caracterizado pelos artigos 227 

e 229 da Constituição Federal. A omissão de cuidado como conduta objetivamente 

antijurídica é um dado que decorre dos fatos constitutivos da pretensão do autor. 

Convém então avançar em avaliar a culpa do agente. Atualmente não existe um 

modelo geral de comportamento, mas diversos standards que conduzem a uma fragmentação 

da culpa cada vez mais nítida, conforme a sofisticação de cada sociedade. Ao se avaliar uma 

pretensão de reparação de danos na ótica da teoria subjetiva da responsabilidade civil, sob 

qualquer enfoque há de se sopesar o grau de cuidado adotado pelo agente com aquele 

desejável para pessoas que se encontrem em parâmetros específicos semelhantes – seja ele 

um condutor de veículos, médico, advogado ou mesmo um pai. O fundamental é identificar o 

agir no caso concreto com o proceder esperado de uma pessoa com similar base intelectual e 

socioeconômica, praticante da mesma atividade em certo tempo e local. Serão considerados 

os elementos externos e internos. 

Especificamente no espaço reservado à negligência paterna quanto aos deveres 

de assistir, criar e educar, tem-se um agravante: trata-se de um ilícito qualificado por se 

protrair por anos a fio, muitas vezes sacrificando a inteira juventude de um filho. A omissão 

não consiste em um ato isolado, mas em uma atividade que se renova a cada dia, podendo 

repercutir na paulatina desestruturação psíquica do filho, pela infância e adolescência. A 

desídia que se equipara a um “ilícito continuado” certamente não se prende àquilo que 

consideramos como uma culpa leve, mas a um comportamento antijurídico doloso ou 

permeado pela culpa grave do genitor. 

Nessa senda, para que o dolo se revele é irrelevante a demonstração da 

consciência do agente de resultar prejuízos ou a intencionar provocá-los, sendo suficiente o 

fato de ele ter praticado o comportamento antijurídico com a consciência de faltar ao seu 

dever de cuidado. A seu turno, a culpa grave será caracterizada por uma conduta em que há 

uma imprudência ou imperícia extraordinária e inescusável, que consiste na omissão de um 

grau mínimo e elementar de diligência que todos os pais devem observar. Equipara-se ao dolo 

do ofensor a culpa grave, grosseiramente irresponsável e indicativa de um aberto menoscabo 

do agente diante das necessidades emocionais do filho. Em suma, desdém quanto ao 

comportamento social que deveria seguir, mas que ignora.  

Dolo e culpa grave teoricamente pressupõem subjetividades distintas: uma coisa 

é a intenção de praticar o ato antijurídico; outra, a extrema negligência. Porém, por uma 

questão de política legislativa poderá o ordenamento lhes proporcionar idênticas 

consequências jurídicas. Não se trata de uma equiparação que possa partir do intérprete, mas 

uma consciente escolha do sistema sobre as áreas em que a grave desídia repercuta efeitos 

similares aos do comportamento intencional. Ao nosso viso, a razão para se instalar a culpa 

grave no mesmo patamar sancionatório que o dolo é a natureza difusa dos danos produzidos 

pelos ilícitos que a sanção pretende retribuir. Nesse ponto devemos equiparar os 



comportamentos pautados pela indiferença e superficialidade perante a formação do filhos às 

condutas arrogantes daqueles que se consideram imunes ao aparto jurídico civil e  

desconsideram completamente a relevante função da autoridade parental. 

No tocante à reiterada omissão de cuidado, apontados concretamente os atos 

caracterizadores da negligência aos deveres de assistir, criar e educar os filhos menores, não 

raramente poderá o pai elidir a culpa em juízo, alegando a congênita e atávica impossibilidade 

de se aproximar do filho pelo fato de outrora também ter sido vítima de omissão de cuidado 

por parte de seus pais, ou mesmo por não ter suportado a dor de ter sido abandonado pela 

esposa ou companheira, fatos que impuseram uma barreira psicológica ao contato com o 

filho. 

Em tese, essas alegações são plausíveis, mesmo que o ilícito esteja configurado. 

A omissão de cuidado é um dado objetivo e se evidencia pela simples contradição do 

comportamento do pai à exigência normativa. Nada obstante, nos confins do direito de 

família, o dado subjetivo da culpa não pode ser ignorado. A averiguação da estruturação 

psíquica daquele que descurou dos deveres convivenciais é necessário para que se avalie se 

realmente se furtou conscientemente ao dever de cuidado ou, sequer teria condições de 

exercer a autoridade parental por ser desprovido do instrumental emocional necessário. 

Todavia, as referidas escusas paternas devem ser contextualizadas e devidamente 

demonstradas para que o julgador possua elementos objetivos para excluir a culpa pela 

completa impossibilidade do pai atender ao dever constitucional de convivência. 

Outrossim, o autor do ilícito pode justificar o seu comportamento pela 

impossibilidade física de manter a necessária proximidade com o filho ou mesmo uma 

dificuldade econômica que prive-o de participar da sua formação. Contudo, a tecnologia nos 

aproxima bastante e mesmo contatos virtuais podem propiciar o mínimo necessário que 

crianças e adolescentes demandam para o seu desenvolvimento psíquico. A nosso sentir, as 

vicissitudes que acompanham a vida do genitor não lhe concedem um salvo conduto para 

ignorar a relevante função que é inerente a autoridade parental, a ponto de eximi-lo da 

obrigação de indenizar. Diante de um dever a qual todos os pais estão expostos, não poderá o 

magistrado simplesmente deixar de impor uma condenação àquele que justifica um ilícito 

continuado pelas agruras da vida – a que todos, de um modo ou de outro, estamos expostos -, 

isto seria sentimentalismo.  

Todavia, as peculiaridades do caso concreto podem materializar a aplicação do 

parágrafo único do art. 944 do Código Civil: “Se houver excessiva desproporção entre a 

gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.  A 

diretriz da eticidade que permeia o Código Reale, bem como a equidade, aconselha o 

magistrado a, diante da concreta aferição de desproporção entre a severidade dos danos 

psíquicos sofridos pelo filho e a culpa leve ou levíssima do ofensor, mitigar o quantum 

compensatório. É uma valoração adequada da responsabilidade civil, a partir da técnica da 

ponderação, apta a impedir que o autor do ilícito seja duramente atingido em seu patrimônio 

quando o dano decorreu de uma falha de comportamento, que em alguma medida possa ser 

justificada por circunstâncias objetivas que dificilmente fariam com que o autor do ilícito – ou 

outra pessoa que estivesse em suas circunstâncias – fosse capaz de impedir o resultado lesivo.  

O fato é que o princípio da reparação integral não pode ser desumano, daí a 

importância da mitigação da reparação pela equidade para suavizar a norma genérica em face 

das circunstâncias particulares que concorram na concretude do caso. Em outros termos, a 

gradação da culpa não influirá na constatação da existência da obrigação de indenizar (an 

debeatur) – que se contenta com o mínimo de culpa–, porém, na extensão desta obrigação 

(quantum debeatur), evitando que ultrapasse um “limite humanitário”. 



Apenas há de se indagar sobre a possibilidade da extensão da regra da redução 

equitativa da reparação ao dano moral. Ou seja, é viável considerar a mínima intensidade do 

comportamento negligente ou imprudente do ofensor como fator de moderação da 

condenação por danos extrapatrimoniais? De acordo com o Enunciado nº 457 do Conselho de 

Justiça Federal, “o grau de culpa do ofensor, ou a sua eventual conduta intencional, deve ser 

levado em conta pelo juiz para a quantificação do dano moral”. Nós aderimos a este 

posicionamento, pois apesar das particularidades inerentes a cada modelo, não há nada que 

justifique a aplicação de um critério diverso de tratamento entre dano patrimonial e dano 

moral. Qualquer violação à dignidade da pessoa humana será objeto de compensação 

econômica, sendo o montante alcançado não apenas pela extensão do dano, mas acrescido da 

repercussão do fato sobre as condições pessoais da vítima (o antes e o depois do evento sobre 

sua condição biopsíquica) e também sobre as condições pessoais do ofensor, investigação na 

qual se insere a eventual constatação da desproporcionalidade entre o seu pequeno grau de 

culpa e a ofensa a um fundamental bem existencial da vítima. 

3.1.2.  Dano injusto 

Com relação ao dano injusto, restringimos nossa abordagem ao dano moral 

decorrente da omissão de cuidado, ou seja, o dano convivencial.  

O dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor 

de tutela. Saber se um certo interesse é ou não digno de proteção pelo ordenamento jurídico é 

um dado que somente submerge após uma análise concreta e dinâmica dos interesses 

contrapostos em cada conflito particular, que não resulte em aceitações gerais pretensamente 

válidas para todos os casos, mas que se limite a ponderar interesses à luz de circunstâncias 

peculiares.  

Há um desvio de perspectiva toda vez que um tribunal assume que a 

configuração do dano moral requer simplesmente a ocorrência de ofensa à dignidade da 

pessoa humana, dispensando-se a comprovação de dor e sofrimento - traduzindo-se, pois, em 

consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do 

ser humano. Em outros termos: a desnecessidade da demonstração da dor, mágoa ou de 

qualquer outra forma de lesão à suscetibilidade da vítima não deve ser motivada no fato de o 

dano moral ser presumido por uma lesão à dignidade, porém pelo fato de que aqueles 

sentimentos não passam de eventuais consequências de um dano moral, pois este se traduz na 

própria lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.  

Portanto, o fato de se dispensar a prova da dor ou da mágoa (o que é correto!!) 

não justifica que se dispense a prova quanto à própria existência do dano moral (isso é 

incorreto!!). A fórmula in re ipsa, como vem sendo utilizada atualmente, converte a dignidade 

em um sacrossanto princípio, avalizando o an debeatur pelo simples relato da vítima quanto 

ao fato que abstratamente lhe ocasionou lesão à dignidade. Reiteramos nosso ponto de vista: 

se assim se mantiver a postura jurisprudencial, nada mais faremos do que substituir o dogma 

da dor, pelo dogma da dignidade - ambos no plano consequencial da lesão -, quando na 

verdade a investigação deve efetivamente ser centrada na concreta ofensa a um direito da 

personalidade ou a um direito fundamental do ofendido.  

Isto significa que o dano moral só pode ser presumido, ou in re ipsa, no plano 

das consequências sobre as variáveis subjetivas da vítima, mas jamais presumido no que 

concerne à própria demonstração da sua existência: assim para se atribuir um dano à 

integridade psicofísica do filho, não basta a simples afirmação que a omissão do dever de 

cuidado lhe afetou o desenvolvimento da personalidade ou que houve uma rejeição perante a 

figura paterna. 



O fundamental será a prova por intermédio de laudos psicológicos e estudos 

sociais que determinem não apenas a existência do dano psíquico, como também a sua 

extensão. Pela ordem natural das coisas, a tendência é que, em maior ou menor grau, o dano 

se concretize pois é próprio da função paterna a introjeção da lei e da interdição, sendo  

fundamental para a constituição da subjetividade e a estruturação do desejo do filho.
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Todavia, a presença de uma sólida figura masculina como um avô ou um padrasto poderá 

suprir a função originariamente atribuída ao pai. Consideramos ainda que a existência de uma 

figura materna forte e equilibrada também será fator idôneo à neutralização de danos 

psíquicos ao infante, malgrado evidenciado o ilícito culposo paterno.  

Este exame objetivo do fato, na ponderação entre a conduta supostamente lesiva 

e o interesse supostamente lesado, é que selecionará o interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela e evidenciará se, de fato, trata-se de dano injusto ( e reparável).  

Concluindo: não se dispensa o autor do ônus probatório quanto aos danos 

extrapatrimoniais. Eles oscilam entre hipóteses singelas, pela evidente materialidade (v.g. 

perda de um braço em atropelamento por ilícito culposo, inserção de um nome em cadastro de 

inadimplentes), ou casos de maior dificuldade, como na omissão de cuidado parental, pela 

ausência de materialidade. Deste modo, perante uma pretensão de reparação de danos não 

patrimoniais, não importa apenas sopesar em concreto a tutela do lesado com o exercício de 

uma eventual liberdade contraposta, como também, legitimar caso a caso, o direito à 

reparação dos danos concretamente sofridos. Só assim se evitam – em um campo 

extremamente fluido e despido de enumerações taxativas – pretensões compensatórias 

injustas e não razoáveis, incapazes de possibilitar uma verdadeira conjugação entre a 

afirmação da dignidade com o dever de solidariedade.  

3.1.3  Nexo causal 

O último dos pressupostos da responsabilidade civil é o nexo causal. Trata-se da 

“esfinge” da responsabilidade civil. Aqueles que não podem responder seu enigma, se bem 

que não sofrerão um destino bem típico dos contos e histórias mitológicas - sendo mortos e 

totalmente devorados por esses monstros vorazes -, infelizmente serão excluídos da 

possibilidade de prosseguir na trajetória desta matéria para aquilo que propõe a complexidade 

de nossos tempos.   

Com efeito, a responsabilidade civil clássica desconhecia o nexo causal e se 

satisfazia com a culpa e o dano como pressupostos desencadeadores da obrigação de 

indenizar. Com o passar do tempo os refinamentos teóricos se insinuam. Entra em cena o 

ilícito como fato atributivo de responsabilidade na teoria subjetiva, tendo a culpa ou abuso do 

direito como elementos de apoio (art. 927, CC). O dano injusto se bifurca em patrimonial e 

moral, com uma intensa produção de novas categoriais (v.g. perda de uma chance, dano 

                                                        
19 A psicanálise freudiana fundamenta a constituição da subjetividade humana e da cultura em torno de duas interdições culturais: 

A Interdição do Incesto e a Interdição do Crime de Parricídio. A tragédia grega de Édipo discute sobre o destino do desejo sexual 

e parricida que tem moradia no mundo psíquico humano e como a falência da Lei enquanto inscrição psíquica, assim como a 

ignorância e a ausência de elaboração desses desejos primitivos, pode ser fatal, no sentido estrito. A obra de Sófocles demonstra 

os sofrimentos advindos da fatalidade diante da falta de compreensão da pessoa sobre quem ela é, e sua cegueira em face do seu 
desejo. Com agudeza, Freud percebe que nessa tragédia está revelada e condensada a importância das duas Leis citadas 

anteriormente como primordiais para a existência e manutenção da cultura e a constituição da subjetividade humana. Assim, a 

Lei existe￼￼￼ para estruturar o desejo e integrá-lo no intercambio social. Para tal efeito, implica em escolhas e vicissitudes 
para as pulsões agressivas e sexuais, adquirindo uma emblemática civilizatória, fazendo limite ao caos pulsional. No texto Totem 

e Tabu (1913), Freud argumenta que o pai da horda primeva assassinado tem o estatuto inaugural da civilização engendrando a 

lei universal e cada sujeito herdaria o supereu como censura inconsciente que ordena o sujeito nos laços sociais. nessa 
perspectiva que a função paterna se torna primordial para a constituição da subjetividade e da cultura. Lacan considera o 

significante Nome-do-Pai como o quarto elo que une os três elementos do nó borromeu. O Nome-do-Pai rege a dinâmica 

subjetiva fundando um sujeito desejante através da introdução da lei e da interdição. Faz parte da existência humana o encontro 
com a impossibilidade de acesso à satisfação total, logo a função do pai possibilitará a forma com a falta será registrada na 

estrutura. 



existencial, etc...). Todavia, o nexo causal se manteve na zona cinzenta da responsabilidade 

civil e do direito das obrigações, jamais merecendo a devida sistematização. Provavelmente 

este distanciamento dos estudos sobre o nexo causal se deveu a forte herança moral da noção 

de culpa como núcleo da responsabilidade civil. A necessidade de demonstração do mau 

comportamento do agente praticamente frustrava a maior parte das demandas reparatórias em 

sua origem, sendo assim desnecessário o recurso ao nexo causal por parte do suposto ofensor. 

Em sentido contrário, quando demonstrada a culpa, já se considerava automática e 

implicitamente acertada a relação de causalidade. Poder-se-ia dizer que o nexo causal era um 

apêndice da culpa.  

Atualmente a causalidade ocupa papel central na teoria da responsabilidade civil. 

Antes de procurar um culpado, localizamos um responsável. Podemos conceituar o nexo 

causal como a relação de causa e efeito entre o fato (comportamento) do agente e o dano. Só 

se poderá imputar ao agente a obrigação de indenizar caso o conjunto probatório evidencie 

que necessariamente (ou adequadamente) a lesão patrimonial ou extrapatrimonial se relaciona 

com a sua conduta ou atividade. Em sede de responsabilidade subjetiva, só em um segundo 

momento se investigará se esta conduta também corresponde a um ilícito culposo.  

No setor da responsabilidade civil o nexo causal exercita duas funções: a 

primeira é a de conferir a obrigação de indenizar àquele cujo comportamento foi a causa 

eficiente para a produção do dano. A segunda, a de determinar a extensão deste dano, a sua 

medida. Ou seja, pela relação da causalidade seremos capazes de determinar quem repara o 

dano e em que valor.  

Em uma demanda de reparação de danos por omissão de cuidado não será a 

culpabilidade que determinará a medida da responsabilidade, mas a causalidade. Antes de 

precisarmos se a conduta antijurídica paterna se qualificou pela leviandade e manifesta 

indiferença pela figura filial, faz-se necessário averiguar o nexo causal entre a omissão 

parental e os danos sofridos pelo filho. 

De nada adianta a efetiva aferição do ilícito culposo paterno, assim como do 

dano psíquico que afeta a saúde do filho, se não houver constatação clara de que o fato 

omissivo do agente foi a causa necessária do evento lesivo, sobremaneira por inexistir outra 

causa capaz de justificar a lesão. Essa certeza poderá se esvair se, a par da desídia paterna, o 

contexto probatório demonstrar que houve alienação parental por parte da mãe. O processo de 

desqualificação da pessoa ou da conduta dos pai perante o filho, não apenas prejudica a 

relação afetiva paterno-filial, como pode a médio e longo prazo acarretar sequelas emocionais 

e comportamentais, a que se confere a denominação de  síndrome da alienação parental.  

Caso esse processo insidioso e continuado seja a causa imediata do dano 

acarretado à criança ou adolescente, será excluída a obrigação de indenizar por parte do pai, 

ao argumento da exclusão do nexo causal pelo fato exclusivo de terceiro. 

Outrossim, na trajetória da construção da subjetividade humana outros fatores 

podem influenciar negativamente o desenvolvimento psíquico de um jovem, tais como o 

ambiente familiar e escolar. Certas vivências negativas fatalmente concorrerão para 

potencializar o dano decorrente da omissão de cuidado. Ilustrativamente, a triste conjunção de 

um pai ausente com uma mãe igualmente distante ou violenta, acrescida a um entorno sem 

referências estabilizadoras, será o pano de fundo para a formação de um ser humano 

disfuncional.   

Em uma demanda de reparação de danos, não poderá o magistrado ignorar o 

fenômeno da causalidade concorrente, em razão da autoria plural. A consequência será uma 

repartição de danos, com a condenação do genitor a um montante proporcional a sua 



participação para a causação do resultado lesivo. Nesse sentido e com uma redação passível 

de críticas, dispõe o art. 945 do Código Civil: Se a vítima tiver concorrido culposamente para 

o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa 

em confronto com a do autor do dano. 

4.  Críticas à responsabilidade civil por omissão de cuidado parental 

Constatados os quatro pressupostos cumulativos da responsabilidade civil,  

exsurge a condenação pelo dano extrapatrimonial. O genitor que negligenciou o direito 

fundamental à convivência será condenado pelos danos existenciais necessariamente 

decorrentes do ilícito. Para aqueles que defendem a sua extensão aos conflitos parentais, a 

reparação pecuniária atua como uma compensação por aquilo que não se pode obrigar, 

mesmo porque seria incoercível a imposição de obrigação in natura, tal como a prestação de 

abraçar o filho e passar as tardes em sua companhia!  

Inevitavelmente, despontam críticas a esse desfecho. 

Primeiro, pode-se falar de um “leilão”. Ao invés do sistema jurídico inibir o fato 

jurídico da paternidade irresponsável, acaba por tolerá-la, desde que suas consequências 

lesivas sejam monetarizadas. A condenação pecuniária funciona como uma moeda de troca ao 

cuidado descuidado. Com isto, potencializam-se as críticas a subversão axiológica do direito 

de família, na medida em que a patrimonialização das demandas caminha na direção contrária 

do objetivo constitucional de reforço da solidariedade familiar e proteção integral dos 

vulneráveis.  

Certamente, boa doutrina
20

 poderia argumentar que a transformação do dano 

injusto em dinheiro teria o condão de proporcionar ao autor da demanda a percepção de 

auxílio psicológico para tratar das sequelas oriundas da falta de visitação, do descaso, da não 

orientação ética, moral e intelectual etc.  

O argumento é válido, pois não há como negar que, dentre os seus efeitos, a 

compensação econômica produz uma espécie de mitigação de danos, através de experiências 

e sensações favoráveis que o dinheiro possa propiciar à vítima, sobremaneira em se tratando 

de acesso a um acompanhamento psicológico. Todavia, o objetivo precípuo das normas dos 

artigos 227 e 229 da CF não é o de deferir reintegração patrimonial por danos passados, mas o 

de estimular condutas virtuosas que promovam a dignidade do membro da família no estágio 

de desenvolvimento de sua subjetividade. Se o que o sistema tem a oferecer é uma satisfação 

pecuniária capaz de propiciar tratamentos e medicamentos, lamentavelmente reconhecemos 

que o processo não agiu como instrumento de concretização de direitos fundamentais.  

Outra aguda crítica de nossa parte, consiste em antever o desfecho da ação de 

responsabilidade civil como um “túmulo”, no qual a sentença sepultará definitivamente as 

possibilidade de reconciliação entre agente e vítima. No anedotário popular diz-se que, ao 

contrário do “pai de santo”, o juiz não dispõe de poderes para trazer a pessoa amada de volta, 

seja em 48 h ou mesmo para sempre... o fato é que o com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória o litígio se encerra, mas o conflito prossegue. Assim, por melhor que seja a 

conduta e resolução de um conflito, não há como evitar a deterioração dos vínculos que 

constituem as relações de quem se submeteu à controvérsia. Um conflito intersubjetivo e 

complexo chega ao seu final, representando aquilo que a sociedade estimula: a ver o mundo 

sob a ótica do certo e errado, do vencedor e vencido. 

                                                        
20 Nesse sentido, Valéria Silva Galdino Cardin. Dano moral no Direito de Família, p. 161 



Por último, condenações que alcançam valores elevados não possuem caráter 

preventivo geral ou especial. Uma pequena parte dos sentenciados detém condições 

econômicas para arcar com o pagamento de reparações que alcançam cifras entre R$ 

200.000,00 e 400.000,00. Trata-se de sanção financeira incapaz de dissuadir a grande maioria 

de genitores no sentido de motivar uma cultura de responsabilidade perante os seus filhos, 

pelo simples fato de que comportamentos hostis ao dever objetivo de cuidado não serão 

desestimulados através de decisões isoladas que fixem montantes reparatórios “impagáveis” 

para a maior parte da população brasileira. 

Essas breves considerações realçam a insuficiência da responsabilidade civil e de 

seu inerente mecanismo da condenação pecuniária como medida capaz de reforçar a 

observância do direito fundamental à convivência e de repressão à condutas que neguem à 

crianças e adolescentes a saudável construção de sua personalidade. 

Porém, quais seriam as opções alternativas à pretensão de reparação de danos?  

A primeira, e mais empobrecedora, seria simplesmente negar a responsabilidade 

civil, sem que se ofereça outra sanção em substituição. Essa, aliás, é uma discussão que está 

em curso no Superior Tribunal de Justiça em razão de aberta divergência entre as suas turmas. 

No leading case sobre o tema, a 3. Turma
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 recusou a condenação pelo “abandono afetivo”, 

por reputar inexistente a prática de um ilícito. Todavia, 3 anos depois, a 4.Turma
22

caminhou 

em sentido contrário, admitindo a reparabilidade do dano moral, não pelo impróprio 

abandono afetivo, mas pela objetiva omissão do dever constitucional de cuidado. Em face 

dessa última decisão foram interpostos embargos de divergência – apreciados em 9/4/14 –

para uniformização do tema pela Segunda Seção. Todavia, acolheu-se preliminar de não 

conhecimento do recurso, considerando-se que a decisão tomada pela Terceira Turma ocorreu 

num caso excepcional e que, por isso, a decisão não poderia servir de parâmetro para os 

embargos de divergência.
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O interesse pelo encaminhamento que se dará à polêmica é facilmente 

compreensível, sobremaneira se o referido tribunal considerar que a via reparatória deva ser 

rechaçada em função da inexistência de um ilícito de omissão de cuidado. Como já alertado, a 

reparação de danos não é a sanção adequada para reprimir a prática de condutas violadoras ao 

dever de cuidado, porém é a única que está a disposição das vítimas para, pelo menos, 

compensar os danos decorrentes dos comportamentos antijurídicos.  

Ademais, consideramos completamente ineficaz a possibilidade de decretação da 

perda do poder familiar pelo genitor que “deixar o filho em abandono”, tal qual preconiza o 

                                                        
21 Informativo nº 0392 Período: 27 de abril a 1º de maio de 2009. Quarta Turma ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. 

DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Trata-se de ação de investigação de paternidade em que o ora recorrente teve o 

reconhecimento da filiação, mas o Tribunal a quo excluiu os danos morais resultantes do abandono moral e afetivo obtidos no 
primeiro grau. A Turma entendeu que não pode o Judiciário compelir alguém a um relacionamento afetivo e nenhuma finalidade 

positiva seria alcançada com a indenização pleiteada. Assim, por não haver nenhuma possibilidade de reparação a que alude o 

art. 159 do CC/1916 (pressupõe prática de ato ilícito), não há como reconhecer o abandono afetivo como dano passível de 

reparação. Logo a Turma não conheceu do recurso especial. Precedente citado: REsp 757.411-MG, DJ 27/3/2006. REsp 514.350-

SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 28/4/2009. 
22 Informativo nº 0496 Período: 23 de abril a 4 de maio de 2012. Terceira Turma DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. 
DEVER DE CUIDADO. O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento 

suficiente para caracterizar dano moral compensável. Isso porque o non facere que atinge um bem juridicamente tutelado, no 

caso, o necessário dever de cuidado (dever de criação, educação e companhia), importa em vulneração da imposição legal, 
gerando a possibilidade de pleitear compensação por danos morais por abandono afetivo. Consignou-se que não há restrições 

legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar no Direito de Família e que o 

cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento pátrio não com essa expressão, mas com locuções e 
termos que manifestam suas diversas concepções, como se vê no art. 227 da CF. O descumprimento comprovado da imposição 

legal de cuidar da prole acarreta o reconhecimento da ocorrência de ilicitude civil sob a forma de omissão. REsp 1.159.242-SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/4/2012. 
23 STJ, Embargos de Divergência (EREsp) 1.159.242/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, processo submetido à Segunda 

Seção, órgão que reúne as Turmas de Direito Privado da Corte. 



art. 1638, II, do Código Civil. A destituição da autoridade parental será benéfica naqueles 

casos em que a presença do genitor seja contrária aos interesses do menor e represente um 

risco a sua incolumidade material ou integridade psicofísica. Contudo, perante uma reiterada 

omissão do dever imaterial de cuidado – que não se conjugue com a prática de outro ilícito- , 

o que se demanda do pai é justamente o contrário: ou seja, a atitude legislativa razoável será 

aquele que o remeta a exercer a autoridade parental em sua plenitude.  

Segundo o dicionário Aurélio, mediação é: Interferência destinada a provocar um 

acordo. Um instituto voltado a maximizar a eficiência jurisdicional, pois propõe uma solução 

às partes em litígio, sem contudo a impor, como acontece nos processos de arbitragem. Ou 

seja, trata-se de sistema alternativo não excludente de resolução de conflitos, em que as partes 

assistidas por um terceiro neutro, são orientadas no processo de tomada de decisões com 

relação a seu desacordo. As decisões nascem do diálogo e estão focadas no futuro, onde se 

enfatiza as necessidades reais dos participantes. Ao invés de se deslocar o problema e colocar 

a culpa no outro, surge a autorresponsabilização.  

O fato é que somos sujeitos de linguagem e construímos narrativas que 

concedem significado às nossas histórias. A mediação incorpora a narrativa e não os fatos. A 

pessoa sai de sua passividade e representação pelo alter ego do advogado, adquirindo 

autonomia para se conectar com a própria narrativa e também com a narrativa do outro, 

assumindo protagonismo em suas decisões. O mediador tem a escuta como sua primordial 

ferramenta, o que o auxilia a perceber as partes, possibilitando o conhecimento de versões, ao 

invés de aversões. 

Esse espaço dialético é especialmente importante em uma área sensível como 

direito de família, cujo perfil é a de abrigar conflitos continuados que comumente subsistem 

após o fim da demanda, merecendo, portanto, tratamento cuidadoso e interdisciplinar.  Antes 

do conflito se instalar em juízo e quando o a omissão de cuidado começa a se manifestar, há a 

oportunidade da mediação extrajudicial e pré-processual
24

, para esvaziar a litigiosidade pela 

via da cooperação – sem a presença institucionalizada do Estado -, permitindo que cada 

sujeito se responsabilize e participe de um processo de transformação de uma família 

desestruturada em um ambiente fisiológico de solidariedade.  

Diante do fenômeno da judicialização da vida – indicando uma inversão de 

prioridades nas ordens normativas fazendo com que o Direito, que deveria ser a ultima ratio, 

tenha se tornado a primeira -, na resolução de conflitos parentais estamos diante de um 

dilema: ou se faz um resgate ético e as desavenças se revolvem de maneira alternativa ou a 

cultura da litigiosidade baseada na coação e encobrimento do outro acabará com as 

possibilidades de uma jurisdição eficaz, tornando o sistema jurídico algo meramente 

simbólico. Ao invés de se transformar o conflito emocional em conflito judicial e este, na 

inadequada solução da condenação pecuniária, busca-se a mediação para restaurar a 

convivência harmoniosa. 

Há um derradeiro argumento apto a explicar a nossa desconfiança com relação a 

introdução da responsabilidade civil nos conflitos filiais. Por mais que respeitemos o recurso 

ao direito de danos no contexto das famílias, não nos olvidamos que ele atua subsidiariamente 

através das normas especiais fixadas em cada ramo do direito privado. Isto é, a eficácia 

                                                        
24 Bem alertam Delton Meirelles e Giselle Marques que mediação e conciliação são institutos peculiares que possuem finalidades 
diversas e regulamentação diferenciada: “Em regra, a conciliação é realizada em juízo – pelo próprio juiz ou por conciliador 
treinado -, com o processo em curso, sempre buscando um acordo entre as partes, negando-se o conflito sem a preocupação de 

compreender a sua origem. Já a mediação deveria ser realizada fora dos Tribunais, antes do processo judicial, e busca a 

desconstrução e superação da contenda, sendo o acordo uma simples consequência do diálogo leal e compreensão das partes 
envolvidas na relação conflituosa. A mediação, sob o enfoque da abordagem do conflito em si – e não apenas uma solução para 

tal -, mostra-se muito mais abrangente do que a conciliação. A mediação no projeto do novo Código de Processo Civil, p. 295. 



reparatória de um fato jurídico danoso repercutirá de maneira específica nos diversos 

quadrantes do ordenamento.  

Em um mundo ideal, o direito de família se bastaria, até mesmo para sancionar a 

inobservância de suas normas. Os ilícitos praticados no interno do núcleo familiar 

repercutiam em termos de alimentos, guarda, visitação, partilha de bens e até mesmo o direito 

ao nome. Mas não se cogitava de apelo normas externas, exceto com relação aos ilícitos com 

eficácia penal (v.g. lesões corporais praticados pelo cônjuge), que demandavam reação mais 

enérgica do sistema.  

A obsessão por se sancionar o autor do fato ilícito através das eficácias próprias 

do direito de família poderia ser explicada por uma ideologia de imunização da família como 

uma instituição voltada à sua preservação, independentemente da sorte de seus membros. Se o 

desiderato do ordenamento era estabilizar um modelo centrado na conjugalidade indissolúvel, 

de forma hierarquizada e patrimonializada, os comportamentos antijurídicos praticados contra 

os vulneráveis – diga-se, mulheres e incapazes -, eram administrados pelas regras integrantes 

do próprio direito de família, propositadamente formuladas com desprezo aos princípios da 

igualdade material e da solidariedade. A necessidade de manter em movimento essa fabulosa 

unidade produtiva e reprodutiva não poderia ser travada por simples “contingências da vida”, 

que melhor seriam geridas pela discricionariedade do marido – chefe da sociedade conjugal e 

pelo pai – titular do pátrio poder. 

Esse arcabouço foi implodido pela Constituição Federal de 1988. Ao longo dos 

últimos 27 anos, muito se discutiu sobre a paulatina reconstrução do direito das famílias, 

como um modelo plural, de amplo reconhecimento à autonomia existencial e a valorização do 

afeto de seus integrantes. Contudo, relativamente aos ilícitos praticados na conjugalidade e na 

parentalidade, a doutrina familiarista abdicou da tarefa do debate doutrinário, simplesmente 

delegando as consequências danosas da vida familiar às regras gerais da responsabilidade 

civil. 

Quer dizer, o renovado direito das famílias ofereceu um rol  de modelos jurídicos 

e possiblidades amplas de realização afetiva e existencial da pessoa no interior de uma 

pluralidade de entidades, mas em contrapartida descurou em conceber técnicas de controle 

social hábeis a dar vazão a toda ordem de novos ilícitos que irrompem neste cenário 

complexo, de novas demandas sociais. A única saída para tutelar estas vítimas foi pegar de 

empréstimo o regramento da responsabilidade civil e introduzir a compensação intrafamiliar 

de danos. 

A nossa sugestão é a de implantar no âmbito do direito das famílias o modelo 

jurídico da pena civil, pela via de sanções punitivas hábeis a conceder efetividade a um 

sistema que quer diluir todas as resistências à concretização de seus princípios e funções.  

5.  A última travessia: da responsabilidade civil à pena civil parental. 

Quando localizado um ilícito, a reação do ordenamento será a de sancioná-lo por 

diversas maneiras. O direito lida com condutas e, naturalmente, como frisava Kelsen, com a 

possibilidade permanente do seu descumprimento. Ou seja, o ilícito é parte do direito e 

pressuposto da sanção. Se o ordenamento jurídico não sanciona o comportamento que 

inquinou como ilícito, o sistema fracassou e podemos assumir a Constituição como mera peça 

publicitária. Não podemos aceitar, tal como dizia a canção, que “apesar de termos feito tudo o 

que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais”. Se os artigos 227 e 

229 obrigam os pais ao cuidado, o sistema deve concretizar medidas para reforçar a 

observância das normas, reprimindo comportamentos demeritórios e estimulando a virtude de 

criar, educar e conviver com os filhos. 



Nesse ponto, constatamos que a doutrina civilista optou por sancionar o ilícito da 

omissão de cuidado pela via clássica da responsabilidade civil. Deliberou-se por conceder 

uma resposta da modernidade a um ilícito gestado na pós-modernidade. Tal descompasso se 

reflete em dois momentos: a) na dificuldade de enquadrar os tradicionais pressupostos da 

responsabilidade civil na demanda de reparação pelo dano moral; b) na própria fragilidade 

dos resultados de uma sentença que condene o pai a uma obrigação de reparar os danos 

causados ao filho.  

Pensamos que o diagnóstico é correto, mas talvez o medicamento seja 

equivocado, inviabilizando a cura, ou mesmo ela poderá ser traumática diante dos efeitos 

colaterais que virão. A responsabilidade civil é uma sanção ao ilícito muito bem ajustada para 

as situações jurídicas patrimoniais e, até certo ponto justificável para as situações existenciais. 

Nada obstante, no direito de família há um encontro de subjetividades que merece uma 

abordagem qualitativamente distinta. Sancionar o ilícito civil da omissão de cuidado pela via 

da reparação econômica é disfuncional, empobrecedor e representa até mesmo um demérito 

ao empreendimento virtuoso dos artigos 227 e 229 da Constituição Federal.  

De fato, há um erro de perspectiva ao se sancionar o ilícito ao princípio da 

paternidade responsável e ao direito fundamental à convivência familiar por eventual dano 

injusto dele decorrente ao invés de se reprimir a própria conduta antijurídica de quem omitiu 

o cuidado, independentemente da produção ou não de consequências lesivas. O fato de que os 

pais devam se responsabilizar pelos filhos não significa que eventual desresponsabilização 

será solucionada pela neutralização de danos injustos através do modelo da responsabilidade 

civil. O mandamento constitucional ao legislador infraconstitucional não consiste na 

contenção de danos, mas na contenção de comportamentos que ofendam a solidariedade 

familiar. 

E o pior está por vir: se ao final do processo - mesmo evidenciado o 

comportamento antijurídico da omissão de cuidado - a demanda for julgada improcedente, 

seja pela ausência de culpa, dano injusto ou nexo causal, o sistema jurídico admitirá a sua 

fragilidade, pois a conduta que a Constituição Federal definiu como ilícita não será 

sancionada. Um princípio (paternidade responsável) terá a sua normatividade debilitada e um 

direito fundamental ( à convivência familiar) não será vivificado. A legalidade constitucional 

se submeterá à ineficácia infraconstitucional. 

5.1  A pena civil 

Pena e reparação ostentam em comum a condição de sanções. A sanção é uma 

medida estabelecida pelo sistema para reforçar a observância da norma. Quando a sanção é 

prevista para a violação de uma obrigação, duas perspectivas distintas se abrem como reação 

ao ilícito: surgem as sanções restituitórias e as sanções punitivas. No primeiro grupo, 

inserem-se todas as sanções capazes de restabelecer a situação jurídica anterior ao ilícito, 

dentre elas as sanções ressarcitórias, em que o retorno ao estado originário é alcançado por 

um equivalente econômico. Tratam-se de sanções sucessivas, eis que apenas eliminam ou 

atenuam danos. Já no grupo das sanções punitivas a ameaça precede à violação da norma com 

imposição de desvantagem para o agente violador da norma. Esta é a sua índole preventiva. A 

sua previsão será exercitada seja mediante dissuasão (a ameaça de um mal como 

consequência do ilícito), seja mediante persuasão (ao intimidar com uma sanção punitiva o 

ordenamento comunica uma valoração negativa do comportamento objeto de proibição).  

As sanções punitivas civis são aplicadas excepcionalmente, a título preventivo, 

como reação do ordenamento ao fato de ter o ofensor incorrido em condutas sumamente 

demeritórias. Elas se reservam a combater comportamentos dolosos ou gravemente 

reprováveis, isto é, situações em que o agente não apenas tem a intenção de praticar o ilícito, 



mas também é indiferente com relação as suas consequências danosas. Deseja-se o 

desencorajamento. Assim, há uma dissuasão mediante a ameaça de um mal como reação a um 

ilícito. Contudo, falhando a ameaça intimidativa pela prática do ilícito, surge a pena, como 

retribuição moral em face do agente. 

Historicamente, em sede de responsabilidade, o direito civil se distanciou do 

direito penal justamente pelas funções atribuídas a cada um destes setores do ordenamento 

jurídico. Diante de um ilícito, a reação do direito privado é indagar: o que se fez? Ou seja, o 

civilista mira o seu olhar para o fato antijurídico em si e as suas consequências sobre a pessoa 

da vítima. Contudo, diante do mesmo ilícito, o penalista questiona: quem fez? O direito penal 

volta a sua atenção para a pessoa do ofensor, suas circunstâncias e a reprovabilidade maior ou 

menor de seu comportamento.  

Percebe-se então que reparação e pena são conceitos antagônicos. Através da 

função reparatória de danos, a responsabilidade civil se concentra no passado – no fato 

ocorrido -, com a missão de contenção de danos e recomposição do equilíbrio patrimonial 

rompido pela lesão. O que se quer é restaurar dentro do possível o contexto econômico 

reinante no momento imediatamente anterior ao dano. Isto se concretiza mediante a 

indenização de danos patrimoniais e a compensação de danos morais. 

Já na pena, prevalece uma função preventiva de ilícitos. O direito penal ergue os 

olhos para o futuro, pois ao aplicar a sanção punitiva deseja desencorajar o autor do ilícito a 

reincidir. Aliás, não apenas ele, mas desestimular a qualquer outra pessoa que queira praticar 

condutas antijurídicas semelhantes. Trata-se de uma missão de contenção de comportamentos.  

Esta notável dicotomia se perpetuou nos ordenamentos da modernidade, fixando-

se o paradigma da responsabilidade civil como técnica de reparação de danos, não importando 

a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor. Na tradicional visão do 

direito civil, as sanções que lhe tocariam seriam apenas as restituitórias, reintegratórias e 

ressarcitórias, mas não as punitivas. Isto remete a um direito privado do tipo reativo, que 

cuida do ilícito tão somente em caráter ex post. Quer dizer, um direito civil de fundo sub-

rogatório que se presta basicamente a eliminar ou mitigar os efeitos danosos de um ato ilícito, 

ignorando completamente a sua aptidão ex ante, qual seja, de prevenir a prática do ilícito, pela 

via do direcionamento intimidativo da vontade dos particulares, mediante o seu próprio 

instrumental, sem a necessidade de recorrer a ameaças derivadas de aparatos sancionatórios 

exógenos (direito penal e administrativo).  

A verdade é que o paradigma reparatório é axiologicamente neutro e asséptico. 

Desconsidera o desvalor de comportamentos contrários ao direito, alimenta a impunidade, 

encorajando diversos atores a compartilhar as nefastas práticas desestabilizadoras do já 

esgarçado tecido social. Portanto, urge perceber que o direito civil não deve se limitar a 

conter danos, mas também (e principalmente) a conter comportamentos antijurídicos, inibindo 

ilícitos e dissuadindo o potencial ofensor no sentido de respeitar o neminem laedere. O 

desapego à lei, segundo VARGAS LLOSA, consiste em uma atitude cívica de desprezo ou 

desdém pela ordem legal existente e na indiferença e anomia moral que autoriza o cidadão a 

transgredir e burlar a lei quantas vezes puder pra benefício próprio, principalmente lucrando, 

mas muitas vezes também para simplesmente manifestar desprezo, incredulidade ou zombaria 

em relação à ordem existente. Não são poucos, concluí o autor, “que na era da civilização da 

diversão, violam a lei para divertir-se, como quem pratica um esporte de risco”.
25

  

Na passagem do singular ao plural (a propriedade/as propriedades; a família/as 

famílias), cumpre também verificar a transposição do ilícito para os “ilícitos”, com a 

                                                        
25 Mario Vargas Llosa. A civilização do espetáculo, p. 132. 



exaltação de um perfil funcional da responsabilidade civil, superando-se o esquema bipolar da 

responsabilidade aquiliana (dano patrimonial/moral). 

O contraste entre a vontade do particular e a vontade da norma imperativa 

evidencia o ilícito. Mas, a doutrina se limita a se referir ao ilícito para caracterizar a 

responsabilidade civil e o efeito desfavorável da reparação de danos, desconhecendo a 

recorrência de um ilícito não danoso. A relação entre o ilícito e a responsabilidade civil é de 

gênero e espécie. A obrigação de reparar danos patrimoniais ou morais é uma das possíveis 

eficácias do ato ilícito. Em sua estrutura, o ilícito demanda como elementos nucleares a 

antijuridicidade (elemento objetivo) e a imputabilidade (elemento subjetivo) do agente. O 

dano não é elemento categórico do ilícito, mas a ele se acresce como fato gerador de 

responsabilidade civil (art. 927, CC). Assim, de forma equivocada e míope, substitui-se uma 

noção ampla e indiscriminada de ilícito por um conceito restrito de ilícito danoso, que 

descuida da decisiva consideração de que a intervenção do direito se realiza no sentido de 

tornar possível uma reação a uma situação de contraste entre aquilo que foi estatuído e um 

certo comportamento, prescindindo da causa que determinou o ilícito. Portanto, a noção de 

ilícito se estende a uma série de fattispecies, nos quais a proibição de determinados atos gera 

a aplicação de uma sanção em sentido amplo, de forma a infligir um mal ao transgressor.   

O ilícito poderá ser tratado pelo ordenamento de duas formas diferentes: pelo seu 

valor “sintomático” ou por seu valor “causal”. No primeiro caso, a valoração considera o ato 

de ruptura do ordenamento jurídico, a violação de um preceito por si só; enquanto no segundo 

caso, o desvalor do comportamento é diretamente proporcional à consideração e à relevância 

dos efeitos que derivam do ilícito no plano do ordenamento. Na pena civil a sanção se prende 

a um ilícito sintomático. As penas civis possuem finalidade punitiva primária, pois o essencial 

da sanção será uma função preventiva de dissuasão da conduta em si. Desrespeitado o 

preceito pela mera prática da conduta haverá a retribuição do ilícito pela imposição da pena, 

sem qualquer subordinação à verificação de um dano ou de seus efeitos. 

Assim, a incidência de uma sanção punitiva pela prática de um ato ilícito poderá 

ser fonte de responsabilidade civil, independente da aferição concreta de danos patrimoniais 

ou extrapatrimoniais, seja por não existirem ou serem de difícil percepção. Vale dizer, a 

função sancionatória se dará cumulativamente, lateralmente à função reparatória da 

responsabilidade civil, ou mesmo à margem desta. Neste caso, haverá a responsabilidade civil 

sem dano. A pena constitui uma punição pela transgressão da norma; enquanto a reparação 

persegue unicamente a restauração da lesão praticada por outro sujeito.  

5.2  A pena civil parental 

No Código Civil de 2002 e na legislação civil esparsa existem algumas 

interessantes combinações da ideia penal de punição do lesante com a finalidade civil de 

reparação concedida ao lesado. Trata-se de recursos legislativos para potencializar o dever 

legal de não causar danos. Em comum a todas as penas, há um denominador mínimo 

representando por sua natureza de sanção civil com finalidade punitiva e preventiva. 

Em algumas das situações ora descritas as previsões legais de condenações 

punitivas serão atreladas à responsabilidade civil, especialmente quando estabelecem penas 

correspondentes a múltiplos indenizatórios. Nestas hipóteses, o ilícito intencional do agente 

refletirá na sanção punitiva como um plus em cotejo aos danos sofridos pela vítima. 

Ilustrativamente, o art. 608 do Código Civil, ao tratar da interferência ilícita de terceiros sobre 

a relação de crédito – com indução ao inadimplemento da obrigação pela via do aliciamento -, 

estipula que o aliciador será condenado a pagar uma importância “que ao prestador de 

serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 (dois) anos”. Cuida-se de imposição 

de pena privada em face do aliciador, ao atrair ou recrutar pessoas já comprometidas 



contratualmente com outras. Outrossim, no âmbito dos direitos reais, o art. 1.336 do Código 

Civil prevê uma multa – não superior a 5 vezes o valor da contribuição condominial – para o 

condômino que não observar os deveres alinhavados na norma. O legislador não utilizou o 

vocábulo “pena”, mas a natureza de sanção civil é evidente, pois a multa é devida 

independentemente das perdas e danos que se apurarem. 

Além das sanções punitivas atreladas a múltiplos de danos, eventualmente o 

legislador aplicará penas no âmbito do direito privado cujo resultado será a supressão de uma 

determinada situação jurídica até então favorável ao potencial ofensor.  

Ilustrativamente, o Código Civil sanciona o comportamento reprovável do 

possuidor de má-fé, respondendo ele pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais 

(art. 1.218, CC), bem como por todos os frutos colhidos e percebidos, além dos que por culpa 

sua deixou de perceber, desde o momento em que constituiu a má-fé (art. 1.216, CC). Isto 

significa que o possuidor de má-fé pagará ao proprietário um montante punitivo, pois o seu 

valor se baseia na mera probabilidade de obtenção de um determinado valor por parte de um 

proprietário diligente, e não do dano por este efetivamente sofrido. Ademais, em matéria de 

direito das sucessões, a exclusão dos sucessores por indignidade nos casos em que atentam 

contra a vida, honra e liberdade do de cujus ou de outros familiares próximos (art. 1814 CC), 

consiste em pena civil. O patrimônio que seria destinado aos sucessores excluídos por 

sentença reverterá em favor de outros herdeiros. 

O direito de família também se serve da pena civil como sanção em face de 

condutas antijurídicas praticadas entre os seus membros. Porém nenhuma das medidas 

legislativas é capaz de emprestar eficácia inibitória e punitiva aos ilícitos ora tratados. 

 A prisão por inadimplemento do débito alimentar é a hipótese extrema de 

sanção punitiva parental, cuja aplicação evidentemente se restringe ao descumprimento de 

prestação relacionada a manutenção do mínimo existencial do credor de alimentos e, como 

medida restritiva de direitos fundamentais (art. 5., LXVII, CF), não será objeto de aplicação 

analógica para conter comportamentos omissivos de prestações imateriais caracterizadores da 

recusa ao direito fundamental da convivência. 

A destituição da autoridade parental é outra pena civil, estabelecida nos artigos 

22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 22: “Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Art. 24: “A perda e a 

suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, 

nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 

injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22”. Trata-se de mais um ilícito de 

eficácia caducificante que nada acresce a tarefa de dissuasão de comportamentos paternos 

reprováveis, tendo em vista que a maior parte destes eventos só vem a lume quando a vítima 

já alcançou a maioridade. Mesmo que a demanda seja ajuizada na constância da menoridade, 

é fato que a perda do poder familiar nada significa em termos inibitórios para quem 

espontaneamente já havia renunciado a esta autoridade parental! 

Alguns poderiam ter em consideração o efeito punitivo das sanções de 

indignidade e deserdação com caráter inibitório de prática de atos de omissão de cuidado. 

Infelizmente, se o filho vier a falecer antes do pai, este não poderá ser excluído da sucessão 

por uma sentença que reconheça o ilícito praticado pelo genitor – pois o artigo 1814 do 

Código Civil não sanciona este comportamento
26

  -, nem tampouco terá eficácia o ato jurídico 

                                                        
26   Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I – que houverem sido autores, co-autores ou partícipes de 
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 

descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, 



de deserdação porventura antecipado pelo filho, pois a teor do Artigo 1.961,  os herdeiros 

necessários só poderão ser privados de sua legítima nas mesmas hipóteses em que podem ser 

excluídos da sucessão.   

Vê-se que em situações como a da omissão de cuidado, a par da responsabilidade 

civil e de sua função reparatória de danos, inexiste mecanismo de contenção de 

comportamentos antijurídicos. Isto é, o sistema jurídico permite a existência de um vácuo 

legislativo no qual mesmo que amplamente demonstrada a deliberada omissão paterna  de 

deveres de criação, educação e companhia do filho nenhuma sanção lhe será imposta, exceto 

uma eventual compensação pecuniária pelo dano moral, se, evidentemente, além do ilícito 

culposo houver prova quanto ao dano e ao nexo causal.  

Importante destacar que há uma prévia deliberação legislativa quanto ao 

tratamento do ilícito, seja pelo valor sintomático ou pelo valor causal. Para os que admitem a 

responsabilidade civil pela lesão existencial decorrente do desprezo pelo genitor do valor 

objetivo do cuidado, o ilícito será sancionado por seu valor causal, qual seja, a consequência 

da compensação de danos extrapatrimoniais. Todavia, se valorizarmos o ilícito da omissão de 

cuidado pelo seu valor sintomático, será suficiente a demonstração de comportamento 

antijurídico omissivo no exercício da autoridade parental, consistente na negligência do 

ascendente em propiciar a seu filho o necessário cuidado, descurando nos deveres de criação 

e educação. Sob este prisma o ilícito será sancionado pelo ordenamento por seu desvalor 

intrínseco, independente da aferição de efeitos, quer dizer, mesmo antes que o dano ocorra ou 

independentemente de sua configuração. Nesse caso, o sistema agirá impondo uma pena ao 

ofensor, sem qualquer consideração aos efeitos compensatórios da violação do dever de 

cuidado. 

A pena civil só existe se amparada normativamente,  caso contrário estar-se-ia 

violando o princípio basilar da legalidade (nulla poena sine lege). Aderimos a este 

fundamental ponto de vista: somos peremptórios  no sentido de que só haverá pena civil 

aquiliana no Brasil com reconhecimento pelo legislador em norma específica. Não admitimos 

que a pena civil possa ser extraída diretamente – ou seja, sem a intermediação de regras - das 

cláusulas gerais dos artigos 186 ou 927, caput, do Código Civil e submetida a uma decisão 

judicial que extrairá o conteúdo da pena civil conforme a concretude da hipótese. 

Com a edição de uma norma viabilizando a implantação da sanção punitiva, os 

magistrados poderão aplicá-la, sem se olvidar que: a) a pena civil não guarda nenhuma 

identidade com os danos extrapatrimoniais; b) a pena civil só se justifica como sanção se 

conjugada a comportamentos caracterizados pelo dolo ou culpa grave; c) a sentença pode 

condenar o ofensor à pena civil mesmo que não reconheça a configuração do dano moral. 

Em absoluto, não consideramos que caiba ao Estado determinar como o cidadão 

deva escolher o ideal de uma “vida boa”. Mas, nossa convicção é no sentido de que o 

ordenamento deva induzir o cidadão a ser virtuoso, a adotar uma ética pautada na virtude. Daí 

o papel pedagógico de sentenças que apliquem penas civis. Propiciam não apenas uma 

prevenção especial em relação ao autor do fato, mas uma prevenção geral, um fator inibitório 

para todos os genitores que atuam ou cogitem em atuar de forma irresponsável perante os 

seus filhos. De fato, a existência de uma pena civil induz a uma reflexão social e política 

sobre a importância do pai para a constituição da subjetividade de seus filhos. 

5.3.  A tutela inibitória parental 

                                                                                                                                                               
ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de 

dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. 



Em sede de direito privado sancionatório e, para além da reparação de danos ou 

da possibilidade de aplicação de penas civis, cabe avaliar a possibilidade de decisões 

impositivas de uma obrigação de fazer, consistente na estipulação de visitas periódicas, seja 

por parte dos pais aos filhos menores, ou mesmo dos filhos adultos aos pais idosos.  

Antes de arriscarmos uma resposta, cabe esclarecer que já não mais estamos no 

terreno das sanções punitivas privadas, mas diante de tutela específica inibitória de 

cumprimento de dever legal de fazer pela via da técnica da multa coercitiva, ou, 

simplesmente, astreintes.  A tutela inibitória é instrumento de dissuasão (deterrence) que 

encontra assento no artigo 5º, XXXV, da CF, “A lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, bem como dos artigos 12 do CC e 461 do CPC. 

Em comum, a tutela inibitória e a pena civil compartilham a função preventiva 

de ilícitos; ambas não aderem à lógica da compensação de danos. Em ambos os casos os 

montantes fixados serão acrescidos àquilo que se estabeleceu a título de ressarcimento de 

danos. Porém, a inibitória e a pena civil nitidamente se distanciam em seus planos estrutural e 

funcional. Ou seja, nem tudo que supera ou ignora a medida dos danos será uma sanção 

punitiva civil. Enquanto a tutela inibitória busca o objetivo de tornar economicamente 

ineficiente a persistência do agente no ilícito, na pena civil a sanção perseguirá uma 

condenação exemplar, possuindo caráter preventivo especial (a pena desestimulará a prática 

de novos ilícitos pelo próprio agente contra terceiros) e geral (a pena é instrumento de 

dissuasão contra outros potenciais ofensores). Ilustre-se com a tutela inibitória: no viés 

estrutural, cuida-se de um remédio de natureza processual, inserido na categoria das tutelas de 

urgência, objetivando criar um constrangimento psicológico para que alguém se sinta inibido 

a um fazer ou não fazer. O seu objetivo é impedir ou fazer cessar um comportamento ilícito, 

pela via de uma medida de execução indireta. Trata-se de uma tutela específica preventiva, 

direcionada à realização do próprio interesse violado e não já de propiciar ao titular uma 

utilidade equivalente. Ao contrário da reparação, é um remédio que não se dirige ao passado, 

mas ao futuro.  

Se as semelhanças são evidentes, há também como diferenciar a pena civil e a 

tutela inibitória pela técnica processual da multa. Primeiro: a sanção punitiva possui natureza 

de direito material, importando em uma condenação em hipóteses previamente demarcadas 

pelo legislador. Ao revés, a tutela inibitória é marcada pela atipicidade, concretamente 

aplicada caso demonstrados os seus requisitos objetivos e subjetivos; segundo: A multa 

coercitiva processual de caráter pecuniário será determinada pelo magistrado com base em 

um juízo de proporcionalidade, em regra por antecipação de tutela, mesmo na ausência de 

uma lei específica, afinal, a proteção processual de um direito substancial é um direito 

fundamental de estatura constitucional radicado na garantia de amplo acesso à justiça; 

terceiro: Para que o magistrado conceda a tutela inibitória será dispensada a aferição do dolo 

ou da culpa do agente, sendo bastante a demonstração da urgência da proteção de um 

interesse em face da iminência da prática de um ato ilícito. O juízo de antijuridicidade é 

objetivo, dispensando-se a aferição da condição subjetiva do autor do ilícito. A outro giro, a 

aplicação da pena civil demanda a constatação do comportamento culposo ou doloso do 

agente. 

Em matéria de concretização do direito fundamental à convivência familiar, 

consideramos extremamente valiosa a possibilidade do processo civil edificar uma tutela 

juridicamente adequada à salvaguarda da dignidade de crianças e adolescentes em prol da 

máxima eficacização do princípio da proteção integral. Vale dizer, a melhor forma do sistema 

proteger a integridade de um direito fundamental é prestigiar uma tutela que mais se aproxime 

do desiderato da norma constitucional.
27

 O fulcro do artigo 229 da Constituição Federal é o de 

                                                        
27 “A prevalência do melhor interesse da criança impõe o dever aos pais de pensar de forma conjugada no bem estar dos filhos, 

para que possam os menores usufruir harmonicamente da família que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, sob a premissa 



impelir os pais a virtuosa tríade: assistir, criar e educar os filhos menores.
28

 Nesse passo, o 

que sugere o art. 461 do Código de Processo Civil - pela via de um processo de conhecimento 

– é o de promover uma tutela essencialmente preventiva capaz de inibir a prática ou a 

reiteração do ilícito de omissão de cuidado, sem se cogitar da probabilidade de um dano ou de 

seu ressarcimento, caso consumado. 

O objetivo da tutela específica é o de proporcionar ao filho, pela via do processo, 

a situação jurídica convivencial que seria espontaneamente alcançada caso os genitores 

efetivamente praticassem os comportamentos meritórios de assistir, criar e educar. Enfim, 

perfeitamente legítimo o recurso à tutela inibitória com a imposição de um fazer 

consubstanciado em visitação ao filho menor, impedindo-se a prática ou a reiteração de um 

ilícito de omissão de cuidado. A tutela mandamental será acompanhada da técnica da multa 

periódica, como forma de persuadir o genitor omisso à prestigiar o dever fundamental de 

convivência e assumir a autoridade parental. Aqui surge a mais ampla coincidência entre o 

direito material e a sua instrumentalização, pois o que se quer é constranger o genitor a 

efetivar um comportamento cujos efeitos serão determinantes para a estruturação psíquica dos 

filhos. 

Certamente existem objeções a esse argumento. Se considerarmos como 

SANDEL
29

 que a distinção entre uma multa e uma taxa é que enquanto aquelas conotam 

desaprovação moral essas são simplesmente preços - desprovidos de  qualquer censura a um 

comportamento -, pode-se alegar que muitos pais que antes se sentiam culpados pela omissão 

do dever de cuidado, poderão entender a sanção judicial como um preço que 

confortavelmente pagarão para aquietar a sua consciência quando não visitarem os seus 

filhos, como se o Estado pudesse vender um direito à omissão de cuidado. De fato, quando as 

pessoas tratam as multas como taxas, fazem pouco do juízo de valor expresso pelas 

determinações legais ou judiciais. Para que isto não aconteça o ideal é que a multa seja 

proporcional à renda do pai infrator, para que a punição seja adequada ao ilícito, de modo que 

a sociedade saiba que há uma condenação moral a esses comportamentos antijurídicos. 

Nesse instante, uma segunda objeção se manifesta: as vozes mais afoitas 

poderiam argumentar que a imposição de uma obrigação in natura de visitação, significaria 

demandar de pais um dever afetivo de flagrante incoercibilidade. Todavia (e felizmente), a 

norma constitucional não concebe um mandamento amoroso, passível de concretização pela 

via de mandados judiciais de beijos, abraços e carinhos. A Constituição Federal não 

converteu o afeto em princípio, porém instituiu um direito fundamental à convivência, que 

poderá ser concretizado pela via de tutelas que incitem pais e filhos ao relacionamento 

familiar. A possibilidade de aplicação de uma multa – seja ela fixa, periódica ou progressiva - 

é um fato dissuasório em face da reiteração de comportamentos antijurídicos. 

Poderia então se indagar: e se a obrigação de fazer for cumprida pelo genitor - 

mediante a realização de visitas – furtando-se assim da sanção das astreintes, sem que, 

todavia, essa coerção à aproximação física se materialize em uma verdadeira convivência?  

Moacyr Scliar escreveu bela crônica sobre situações como esta: Ele chegou 

pontualmente na hora marcada, quatro da tarde. Tocou a campainha do apartamento. Quem 

lhe abriu não foi a ex-mulher -conforme combinado, ela tinha saído -mas sim o filho, um 

garoto de dez anos. Fazia mais de um ano que os dois não se viam, e a reação inicial de 

                                                                                                                                                               
de que toda criança ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência familiar, conforme linhas mestras 

vertidas pelo artigo 19 do ECA” (STJ – 3ª Turma, REsp. 1032875) 
28 Consabido que “é inerente ao poder familiar, que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua 

companhia, nos termos do artigo 1.634, II, do Código Civil, ainda que essa companhia tenha que ser regulada pelo direito de 

visitas explicitado no artigo 1.589 do Código Civil”, o que mais importa considerar é a prevalência do melhor interesse da 
criança.  
29 SANDEL, Michael. O que o dinheiro não compra, p. 70. 



ambos foi de surpresa, constrangida surpresa. O homem tinha diante de si um garoto que 

crescera muito, que mudara; o jovem via um homem cuja fisionomia não raro precisava fazer 

força para lembrar. O homem entrou, e, com brutal franqueza, foi logo dizendo: estava ali 

por causa de uma ordem do juiz -se não viesse, a ex-mulher faria com que pagasse uma 

elevada indenização, coisa que ele, lutando com dificuldades financeiras, não teria como 

fazer. Só estou aqui porque me acusam de abandono afetivo, disse, amargo. Ficou calado um 

instante e depois perguntou ao menino: -Você sabe o que é isso? Abandono afetivo? O 

menino abanou silenciosamente a cabeça: não, não sabia o que era abandono afetivo. O pai 

então explicou: abandono afetivo queria dizer que ele não se preocupava muito com o filho, 

que não lhe dava carinho. Nova pausa, e prosseguiu: -Mas o que eles não dizem é que 

também fui vítima de abandono afetivo. Sua mãe simplesmente me ignorava. Ela só queria 

cuidar de você, só você lhe importava. Isso foi me dando uma raiva que você não imagina. 

No fim do nosso casamento eu nem aparecia em casa. Saía do escritório, ia para um bar, 

ficava bebendo. Sozinho. Completamente sozinho. Ela achava que eu tinha outras mulheres, 

mas não, eu não tinha ninguém, eu estava abandonado. E porque estava abandonado, 

abandonei a casa. Abandonei você. O menino ouvia sem dizer nada. O pai prosseguiu: -Mas 

sabe em quem eu pensava, quando estava sozinho bebendo? Pensava em você. Ficava 

lembrando coisas. Lembrava de você ainda bebê, lembrava de seu sorriso. Das primeiras 

palavras que você disse. Dos primeiros passos que deu. Dos primeiros brinquedos que lhe 

comprei. De nossos passeios de bicicleta. Você se recorda disso? Não, o filho não recordava. 

-Pois é, eu lhe comprei uma bicicleta, e nós íamos para o parque. Eu era um bom ciclista, 

você sabia disso e queria apostar corrida. Eu concordava, mas sempre deixava você chegar 

na frente; eu ficava para trás. Lá pelas tantas notei que você, na verdade, era mais rápido do 

que eu imaginara; agora era eu quem tinha de fazer força para lhe acompanhar. E aí fiquei 

todo orgulhoso. Pensei: um dia ele vai seguir seu caminho, sozinho; mesmo que ele me deixe, 

terei cumprido minha missão. Deixou escapar um fundo suspiro, e de novo ficou em silêncio. 

Ao cabo de algum tempo olhou o relógio: -Já se passou meia hora. Esse é o tempo mínimo da 

visita. Eu poderia ir embora. Eu queria ir embora. Mas agora mudei de ideia. Posso ficar 

com você, meu filho? Posso? As lágrimas lhe corriam pelo rosto. E o menino então ficou 

sabendo o que é abandono afetivo.
30

. 

Na curta narração de Scliar já é possível perceber que a partir de uma 

determinação judicial surge um espaço de interlocução que antes se encontrava silenciado 

pelos mais variados motivos, muitas vezes ininteligíveis para o próprio pai que se afastou. O 

ideal seria que possuíssemos uma ordem moral estável na qual todos os cidadãos 

introjetassem regras de conduta a partir de critérios transcendentes como usos, costumes, 

convenções culturais que estabelecem parâmetros civilizados de comportamento. Nada 

obstante, essas bases éticas não são frequentemente internalizadas em uma sociedade plural e 

fragmentária, marcada pelo hiperindividualismo e, consequentemente pelo encobrimento e 

negação do outro. Pelo contrário, muito se percebe o fenômeno do autoengano, e da aptidão 

do sujeito para se desculpabilizar, justamente em face da dificuldade de suportar a 

responsabilidade por seus erros. 

 O direito de convivência, previsto no artigo 1.589 do Código 

Civil
31

instrumentaliza uma dinâmica relacional de modo a permitir ao pai intervir, com 

eficiência, na formação do filho. Ele não se limita, convenhamos, a um mero direito de visita. 

Se a coerção à visita não induz automaticamente à convivência familiar, poderá ser o primeiro 

passo na efetivação do poder parental e no desenvolvimento saudável da criança e do 

adolescente. Tal e qual já ocorre quando verificada a alienação parental, para que se 

                                                        
30 Abandono afetivo (21/9/2009) Folha de São Paulo 
31 Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que 
acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito 

de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. (Incluído pela 

Lei nº 12.398, de 2011) 

 



implemente o diálogo, eventualmente a tutela específica inibitória atentará a um prévio estudo 

psicossocial e a previsão de visitas monitoradas. Mesmo que disto resulte em restrição ao 

convívio informal, haverá maior segurança para todos os envolvidos sobre o êxito na 

consolidação do processo de convivência familiar. 

Enfim, se princípios constitucionais que exortam à solidariedade e 

responsabilidade familiar não são legitimados pelo ponto de vista interno do grupo social 

como regras de conduta, resta apenas a coerção pela via da sanção. Na opção entre a 

reparação de danos e a tutela inibitória, há de se recair a preferência sobre a última, como 

única via plausível de obtenção de um resultado prático equivalente ao que se obteria se 

houvesse voluntária adesão do genitor à norma constitucional. Mesmo que o constrangimento 

judicial à visitação não seja a forma ideal de realização de um direito fundamental à 

convivência, paradoxalmente poderá se prestar como ponto de partida à reconstrução do 

estremecido laço familiar. 

Aliás, todo este raciocínio é perfeitamente extensivo à omissão de cuidado 

inversa. O art. 229 da Constituição Federal estatui que “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”. Vê-se claramente os contornos da responsabilidade 

parental mútua em um imperativo constitucional bifronte. Sabemos que princípios não são 

valores, são normas e possuem caráter deontológico. Como mandados de otimização devem 

ser realizados em suas máximas possibilidades, dentro dos limites fáticos e jurídicos que 

conformam o caso concreto. Destarte, a tutela específica inibitória mediante a técnica de 

coerção indireta das astreintes poderá vivificar o direito fundamental à convivência, 

impelindo filhos a substituir a cultura estigmatizante da “velhice do outro”, por uma especial 

inclinação a prestar a bem, mediante cuidados ao genitor idoso.
32

 

6. Conclusão 

Considerado o induvidoso caráter afetivo da norma familiarista, a sua 

interpretação e aplicação reclama a compreensão de questões variadas, de diferentes índoles, 

exigindo um diálogo frutífero com outros ramos do conhecimento. É a interdisciplina que 

impõe uma aproximação do Direito das Famílias com diferentes áreas do saber humano. Com 

isso, a ciência jurídica se avizinha de outros ramos, como a Psicologia, a Sociologia, a 

Antropologia, a Medicina, dentre outros, com o desiderato de obter conhecimento para a boa 

solução dos conflitos familiares. 

Porém, a interdisciplinaridade deve também ferir os demais campos do direito 

civil. Há muito estudamos as relações entre o direito de família e as obrigações (v.g. 

alimentos), contratos (v.g. pactos de convivência) e os direitos reais (v.g. regime de bens). 

Nada obstante, há uma certa resistência do direito de família em se servir das preciosas 

contribuições do setor da responsabilidade civil.  

Está na hora de acordar! A possibilidade de caracterização de um ato ilícito 

(conforme as regras gerais dos arts. 186 e 187 do Código Civil) em uma relação familiar é 

                                                        
32 Na China, vigora desde 2013 lei de visita frequente obrigatória parental, institucionalizando uma antiga tradição chinesa, a de 

prestação de cuidados filiais aos pais idosos, que necessitam da presença afetiva dos filhos, servindo-lhes de suporte emocional e 
existencial à idade avançada. No caso, a Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Idoso (Law of Protection of Rights and 

Interests of the Aged) revigora, no plano jurídico-legal, valores morais que devem ser preservados na sociedade chinesa, 

despertando a consciência crítica dos mais jovens, no objetivo de os filhos não abandonarem os pais; devendo-lhes, antes de 
tudo, cuidados adequados, carinho presente e atenção de vigília, em proteção objetiva da família que conta, em seu núcleo 

básico, os pais ou familiares anciãos, como pessoas vulneráveis e dignas de proteção integral. Revista Consultor Jurídico, 11 de 

julho de 2013. 

 
 



certa e incontroversa, impondo, por conseguinte, a incidência da responsabilidade civil no 

direito das famílias, com o consequente dever de reparar danos, sem se excluir a possibilidade 

de aplicação de outras sanções. Com efeito, é extremamente proveitoso o diálogo entre o 

direito das famílias e a responsabilidade civil. Abandona-se a imunidade familiar em favor do 

reconhecimento da obrigação de indenizar nas relações jurídicas travadas nas diversas formas 

de entidades familiares. 

Doravante, faremos uma abordagem do impacto do fenômeno do dano injusto 

nas relações horizontais entre cônjuges e conviventes, bem como, nas relações verticais 

marcadas pela responsabilidade decorrente da autoridade parental. Para tanto, haverá 

redobrada cautela por parte do entusiasta do direito das família, a fim de que  jamais se olvide 

do respeito aos pressupostos teóricos que embasam a disciplina da reparação dos danos. 

O fato da família ser um lugar privilegiado para a construção do afeto e das 

existenciais da pessoa humana não desobriga o aplicador do direito da fundamental tarefa de 

conhecer detidamente os conceitos do ilícito, culpa, dano e nexo causal. Apenas dessa forma 

as lides que envolvam danos causados no interno da família poderão conduzir a resultados 

legitimáveis pelo ordenamento jurídico. 
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