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RESUMO

A monografia consiste no estudo sobre o importância da família e da
comunidade no pleno desenvolvimento da criança, tendo como objetivo a
responsabilidade civil dos pais em decorrência do abandono afetivo.
Observando as antigas e modernas famílias, demonstrando os direitos
adquiridos ao passar dos tempos, a qual vem a igualar homens e mulheres
e ao mesmo tempo os direitos inerentes à pessoa dos filhos onde a
Constituição Federal proíbe qualquer discriminação sobre os filhos seja
qual for a sua origem. Este trabalho monografico tem como objeto
destacar os aspectos mais relvantes a respeito da responsabilidade civil
no que tange ao abandono afetivo. Para tanto, foi utilizado o método
hipotético-dedutivo que tem como fundamento a estruturação das
especificidades, a partir da compilação e também por análise bibliográfica,
além de selecionar julgados pertinentes aos temas produzidos pela
jurisprudência dos tribunais brasileiros e a Constituição Federal Brasileira.
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INTRODUÇÃO

A presente monografia busca demonstrar a importância da
família e da comunidade no pleno desenvolvimento da criança, tendo
como objetivo a responsabilidade civil dos pais em decorrência do
abandono afetivo. Observando as antigas e modernas famílias,
demonstrando os direitos adquiridos ao passar dos tempos, a qual vem a
igualar homens e mulheres e ao mesmo tempo os direitos inerentes à
pessoa dos filhos onde a Constituição Federal proíbe qualquer
discriminação sobre os filhos seja qual for a sua origem.

Fazendo-se estas observações poderá se notar o quão
importante é o cumprimento da lei, para que não gere danos irreparáveis
na pessoa dos filhos, onde o causador do dano deverá reparar o ilícito
causado. Verifica-se, que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem
fica obrigado a repará-lo, demonstrando que o causador do dano não ficar
impune diante do ato cometido, servindo de modelo para aqueles que
pretendem cometer o mesmo dano. Adentra-se na questão da
responsabilidade civil dos pais em decorrência do abandono afetivo,
demonstrando que a partir da união entre homens e mulheres que vierem
a ter filhos, estes possuem seus direitos garantidos perante o
ordenamento jurídico, e o descumprimento por parte de seus genitores,
podendo acarretar a perda ou suspensão do poder familiar, e a obrigação
de reparar o dano causado à pessoa dos filhos.

Observa-se o quão importante é o desenvolvimento da criança na
presença de seus pais, de sua família, pois a criança necessita de uma
estrutura familiar para poder se desenvolver de forma plena, caso
contrário, essa criança pode vir a desenvolver traumas psicológicos,
provocados pela dor, vexame, humilhação e que se não forem
devidamente tratados poderá lhe ocasionar danos de difícil reparação, ou
simplesmente danos que jamais poderão ser reparados. Verifica-se que a
criança que é impossibilitada de conviver no seio da família e da
sociedade pode vir a apresentar um quadro de problemas com a
convivência social e traumas que só poderão vir a ter uma melhora

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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representativa em decorrência de tratamentos psicológicos ou
psiquiátricos. Introduz-se ao tema específico a real possibilidade de
responsabilidade por abandono afetivo, abandono esse causado pela
ausência da presença paterna ou materna.

Neste sentido, não podemos deixar que se passe despercebido
que nos dias atuais existem muitas crianças órfãs de pais vivos, pois não
foram desejados por seus genitores, no entanto, devem ter consciência
que aquela criança que veio ao mundo não tem culpa alguma das
irresponsabilidades de seus pais. Percebe-se que, no transcorrer do
presente trabalho não se poderão obrigar os pais a amarem seus filhos,
mas que, no entanto os mesmos são obrigados a oferecer saúde,
educação, alimentos, lazer e outros tantos direitos inerentes à integridade
da pessoa dos filhos.

Atualmente o mundo vive em constantes mudanças, e uma delas
é a globalização, onde podemos aprender muitas coisas com o auxílio da
internet, no entanto, não podemos aprender a amar virtualmente e nem
podemos adquirir personalidade por meio do computador, assim sendo, a
família é o principal alicerce para o pleno desenvolvimento do ser humano,
onde se aprende a amar, onde se cria um vínculo afetivo para com os
próximos, e não há absolutamente nada que possa substituir a figura da
família. Não importando qual a forma da prole, podendo ser ela derivada
do matrimônio, ou por um de seus genitores, ou outras tantas formas de
família, o que realmente importa, é o amor que deriva dessa união, onde
pais e filhos sabem o verdadeiro significado do amor, onde o filho pode
aprender com o pai amar as pessoas sem distinção, é no amor que as
famílias se constroem e nele deveriam permanecer.
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1. NOÇÕES ELMENTARES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIA

A evolução da família que antes era regida pelo patrio poder,
onde as mulheres e os filhos não tinham direitos e ao longo do tempo,
houve uma grande revolução com o advento do codigo civil de 2002, ao
definir que a família é um bem maior, assim compreendida por direitos e
deveres de todos os seus membros e não mais circunscrita apenas pela a
vontade do homem. Reconheceu ainda outros modelos de família, através
da união estavel ou casamento e o reconhecimento de filhos, não
importando o estado civil dos pais.

1.1 A Impotância da Família

A filiação, fundamento do atual entendimento de estrutura
familiar, é estabelecido, das relações que unem uma pessoa que a
geraram. Desta maneira, a a forma originária dos genitores estação
vinculados por motivo da procriação e até os vínculos do casamento
estavam relacionados a propósitos para a concepção e multiplicação dos
indivíduos; dessa maneira, diante dos novos rumos e transformações em
virtude de outros motivos, como por exemplo a gravidez assistida, em que
há a possibilidade de outros indivíduos, que não exclusivamente fazem
parte de um vínculo matrimonial e de amor, estarem vinculadas, além do
compromisso de um terceiro na relação, que não tem a obrigação em
termos biológicos de gestar uma vida, dentre os quais se posicionam
diante da circunstância que se assumem a função de genitores, dessa
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forma surgiu a diferença entre a filiação de biológica, que acontece
quando o filho é resultado de material genético dos genitores, e a filiação
de afetiva, ocorre em circunstância quando não há a atividade de caráter
genético, os então encarregados pela formação assumem a
obrigatoriedade de guarda da criança.

Assim, e de início, a filiação é o vínculo estabelecido entre
um ser e os responsáveis por sua geração; porém, em razão
das técnicas de reprodução ou, ainda, do desconhecimento
ou ocultação da verdadeira identidade do genitor, esse fato
inicial pode não ser juridicamente qualificado, podendo, e
com frequência isso acontece, ser discordante a filiação
jurídica da biológica (MADALENO, 2017, p. 15).

Diante desta perspectiva, a filiação é caracterizada por sua
estrutura singular, de natureza jurídica ou, também considerada enquanto
como fruto de uma afetividade. Já, o modelo familiar fundamentado na
relação tríplice pai, mãe e filho, não foi assim o tempo todo, ou seja, sua
constante mudança demonstrou que o modelo de família tradicional
conhecida, não é o único a ser seguido. Pois há muito tempo, por vários
séculos, o instituto da família passou por várias modificações em todos os
aspectos, seja no seu objetivo, na sua gênese ou na sua forma de
constituição. Da inteira inexistência de interferência, o modelo familiar
começou a obter a dedicação do Estado, por consequência inequívoca de
ser a base de constituição do indivíduo, sustentação de uma vida digna e
caráter (MADALENO, 2017, p. 16).

Os laços sanguíneos passaram a ser reconhecidos somente nos
núcleos familiares gregos e, também romanos, pois no contexto social
antigo prevalecia a proteção que o clã poderia oferecer contra as
agressões advindas de outros clãs. Outra situação a ser considerada era
em relação à forma como se agruparam os primeiros núcleos familiares
que ocorreu em razão do modo de produção rudimentar, com o
surgimento da agricultura e da permanência destes grupos familiares
assentados em uma determinada região, deixando de lado a vida nômade,
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pois os grupos primitivos sentiam-se mais seguros vivendo desta forma
(MADALENO, 2017, p. 16).

Uma evolução dessa forma primitiva seria a chamada família
punaluana – observada principalmente em tribos havaianas –,
na qual há a tendência de divisão em grupos de irmãos que
dispõem das suas respectivas esposas e de irmãs com seus
respectivos maridos, que juntamente com as crianças
nascidas desse casamento grupal formam uma família.
(MADALENO, 2017, p. 17).

Em Roma, depois de o homem comandar os regramentos
jurídicos e a propriedade privada, prevalecia o padrão familiar patriarcal,
com a reunião de indivíduos debaixo de um determinado poderio, também
caracterizado como pater familias. A este modelo estavam submetidos
todos os membros daquela estrutura social, a saber a mulher, toda a sua
prole, os netos, bisnetos e seus pertences, até mesmo os escravos, além
dos clientes, estes, por seu turno, eram basicamente indivíduos
estrangeiros ricos que, ao se assentarem e uma nova região, não se
familiarizavam com à plebe e se dispunham ao senhorio de uma
governante de um determinado grupo familiar.

Essa unidade familiar era denominada jure proprio e o seu
chefe era diferenciado dos demais familiares como pessoa
sui iuris, e sua finalidade era, além da proteção dessa família,
a sua conservação como unidade política econômica e
religiosa, uma vez que a religião da época baseava-se em
duas classes de deuses: os superiores, ligados aos
fenômenos naturais e conhecidos por todos; e os inferiores,
domésticos ou deuses manes, ou seja, os antepassados da
família que eram cultuados (MADALENO, 2017, p. 17).

Dessa maneira, o núcleo familiar denominado como communi
jure era constituído por indivíduos ligados por parentesco civil do pai, ou
agnatio, sem determinar se havia ou não alguma descendência. Existia
uma constituição familiar maior, a gens, pois era levada em consideração
o nome dos indivíduos, os gentiles, ou a família gentílica, “sendo eles
descendentes de um só antepassado comum, geralmente lendário e
imemorável, do qual haviam recebido o nome gentílico, que se
sobrepunha ao parentesco sanguíneo” (MADALENO, 2017, p. 17).
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O aparecimento da gens foi uma condição que colaborou para
acabar com matrimônio entre indivíduos do mesmo laço consanguíneo, “à
medida que se descobriam as vantagens das uniões entre pessoas não
aparentadas”. (MADALENO, 2017, p. 17 apud MORGAN, 1991, p. 35) Seria
um motivo de estrutura, visto que a interferência dos gentios, com sua a
partir da sua composição, pode ter promovido uma diminuição de
mulheres que estava à disposição para o matrimônio, obrigando os
homens a buscarem mulheres que possuíam outras gens. É a modificação
do matrimônio “endogâmico (aquele praticado entre os membros do
mesmo grupo) para o exogâmico (realizado entre grupos diferentes)”.
(MADALENO, 2017, p. 18).

Outros fatores determinantes do fim da endogamia seriam o
ganho genético, aumentando o número de indivíduos mais
saudáveis e ágeis, e a diminuição do isolamento, pois os
homens não ficariam mais restritos aos seus grupos
consanguíneos e teriam a opção de casar-se fora do grupo
ou ser morto fora do grupo (MADALENO, 2017, p. 18).

A gens era achada tanto em Roma quanto na Grécia nos tempos
antigos, com a denominação de Ghénos, ademais existia uma
circunstância com o instituto jure proprio, que de maneira semelhante,
existia uma classe social, política, religiosa e econômica, com núcleo na
residência do indivíduo mais antigo, este, possuidor de qualidades que
eram absolutas e possuíam até o caráter sacerdotal, e que mantinha a
unicidade de todos os indivíduos e de suas posses, conservava em
transmitia a religião que fazia parte daquele determinado grupo, e,
também, era o garantidor da continuação do grupo, porque era o patriarca
quem selecionava com quem deveriam casar-se os seus descendentes
(MADALENO, 2017, p. 18).

De maneira comparada pode ser destacado o núcleo familiar no
antigo Direito alemão, pois havia o reconhecimento de dois grupos
familiares: o grupo familiar que estava sujeito ao poderio do patriarca, e,
da mesma forma a gens/Ghéno, a Sippe, coletividade caracterizada pelos
indivíduo que não estavam sob o poderio do patriarca, “e cujos vínculos se
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manifestavam no serviço das armas e em tempo de guerra, assim como
na colonização de outros povos, no culto e no juramento” (MADALENO,
2017, p. 18 apud GARCEZ, 2008, p. 18).

A Sippe era uma perfeita manifestação de solidariedade, em
que o sujeito via satisfeitas suas necessidades materiais e
morais, ou seja, encontrava seu devido amparo, como no
caso dos órfãos, que eram acolhidos por esta família em
sentido amplo. (MADALENO, 2017, p. 19).

O núcleo familiar antigo, então, era caraterizado enquanto grupo
inseridos no contexto de lar, a casa, as posses e as demais coisas que
eram fundamentais para o desempenho dessa organização que não
estava submetido a um determinado Estado. Era exclusivamente focada
aos bens e ao prosseguimento a partir daí tem-se o princípio do valor da
questão da filiação; com a finalidade de sucessão dos bens, naquela
cultura o primeiro filho nascido homem herdava todos os bens do pater
familias.

Esse ponto de vista caracterizado como romano e, totalmente,
patriarcal, com o poderio de forma absoluta no pater familias, passou a ser
destituído no reinado do imperador Constantino, crescendo de forma lenta
para alcançar uma nova postura familiar, “a cristã, com sua unidade
conjugal, restringindo a uma unidade familiar compreendida pelo pai, a
mãe e os filhos. O Cristianismo passa a dar mais moralidade à sociedade”
(MADALENO, 2017, p. 19).

O pater familias era o chefe absoluto, sacerdote incumbido
de oficiar a veneração dos penates, deuses domésticos.
Como chefe do grupo familiar, exercente do poder marital,
tinha direitos absolutos sobre a mulher e os filhos, inclusive
com direito de vida e morte sobre os últimos, decorrente do
jus vitae necisque. O pater familias era titular do jus noxae
dandi, consistente no abandono reparatório do filho em favor
da vítima que houvesse sofrido prejuízo com a prática pelo
filho de um ilícito privado. Podia também exercer o jus
vendendi, que era a faculdade de alienar o filho, mediante
mancipatio a outro pater familias. Subespécie do jus vitae
necisque era o jus exponendi, faculdade do pater familias de
abandonar o filho recém-nascido ao seu destino. Só o pater
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familias tinha patrimônio, exercendo a domenica potestas. A
mulher era considerada inabilitada para os negócios da vida
forense. Daí a capitis deminutio de que padecia, que
repercutiu na família moderna (RAMOS, 2016, p. 23).

A interferência que a igreja impôs “tenta humanizar as relações
familiares, reprovando os interesses individuais, valorando a noção de
conjunto” (MADALENO, 2017, p. 19 apud LEITE, 1991, p. 101), em
conjunto com imperadores cristãos, resulta na mais expressiva
interferência do Estado na família, e, depois desse momento, a ideia de
indivisibilidade do casamento, do sexo apenas para a reprodução e
preservação da linhagem, dos pensamentos místicos e do próprio
matrimônio como sendo uma formalidade.

A família recebe uma nova roupagem e passa ser enxergada
diante de um contexto de cuidado da prole, cada indivíduo deveria
cumprir a sua parte, com suas funções bem delineadas, sendo o homem
àquele que mantém a sua casa e a mulher com a missão de manter a sua
casa, esta, deveria ser submissa de forma incontestável ao seu marido.
Nesse momento surge a ideia de que a gestação deve ser consagrada e
que a mulher que carrega uma criança em seu ventre deveria receber o
paraíso, e, também, àquela que dá educação aos seus filhos e, de
maneira semelhante, a face do indivíduo infante como puro é
fundamentada no amor pleno de ser mãe.

Esta é a preferência do homem, chefe da sua casa, era o esteio
do núcleo familiar até então, ainda que a mulher fosse considerada à
semelhança de uma santa, neste núcleo familiar o aspecto afetivo não
poderiam ser discutidos, o que aconteceu, especialmente, depois da
Revolução Francesa e, também, com o surgimento do movimento
iluminista, momento em que a Igreja vai perdendo a sua influência,
principalmente, depois dos dois movimento incutirem os ideais de
individualidade e de liberdade, e com isso retirou do contexto do grupo
familiar o aspecto religioso.

Nesse ínterim, surge a ideia rousseauniana de um
rompimento dos laços familiares, quebrando a hierarquia
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familiar, apregoando a manutenção desse vínculo apenas em
relação ao afeto. Ou seja, chegado determinado momento,
os filhos podem escolher, livremente, se querem ou não
manter vínculos com seus pais, não mais por necessidade,
mas por livre escolha consciente. Brota uma nova concepção
de casamento, na qual os cônjuges passam a se escolher,
não por convenções, mas por afeto, em que o eixo marido-
ascendentes se desloca para o eixo mulher-filhos. A família
se restringe, sai da comunidade para a esfera nuclear de pai,
mãe e filhos. As crianças passam a ter importância, já não
são mais abandonadas como em outras épocas, quando os
pais eram pessoas estranhas (MADALENO, 2017, p. 20).

Essa atenuação ocorrida no seio da família foi provocada pela
Revolução Industrial, em que, no viés de Ana Carolina Carpes Madaleno
apud César Augusto de Castro Fiúza:

[...] o casal mediano é obrigado a compartilhar o mesmo
leito, o mesmo cubículo conjugal. A indissolubilidade do
casamento, talvez mesmo por essa causa, começa a ser
posta em xeque. A mulher se vê na contingência de
trabalhar para o sustento do lar, assumindo essa nova
postura com orgulho e obstinação. Começa a libertação
feminina, fazendo ruir o patriarcalismo (MADALENO, 2017, p.
20 apud FIÚZA, 2000, p. 35).

O Código Civil da França destaca uma mudança na composição
do núcleo familiar, e o Estado, por sua vez, começa a acompanhar de
maneira mais próxima as entidades familiares, até mesmo modificando o
ideal patriarcal que imperou por muito tempo, pelo idealismo patriarca do
Estado, que se ocupa de realizar as vezes do pai distante ou daquele
descumpridor de suas obrigações, dessa maneira, de forma progressiva, a
imagem quase que indestrutível do genitor, aos poucos, foi perdendo sua
rigidez e cada vez mais o seus lugar.

O século XIX bane as amas de leite (a quem os recém-
nascidos da classe burguesa ou da aristocracia eram
enviados, retornando ao lar apenas por volta dos 5 ou 6 anos,
e por pouco tempo, pois logo após eram levados ao
convento – no caso das meninas – ou ao internato – para os
meninos) e as rodas dos enjeitados (onde eram colocados os
bebês rejeitados), substituem as escolas particulares por
escolas públicas e os padres, no ambiente familiar, por
médicos. Nessa época, também, aparecem as primeiras
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sociedades protetoras da infância, diante das precárias
condições deixadas pela introdução do progresso
tecnológico – em que famílias inteiras trabalhavam horas a
fio, em condições de total insalubridade (MADALENO, 2017,
p. 21).

No período do início do século XX as conquistas e transformações
não param no contexto da família, a estrear pelas duas guerras mundiais,
que revelaram a inteira fragilidade da Igreja, bem como do Estado, o que
promoveu a discussão relacionada aos regramentos da conduta da
sociedade, considerando que a Igreja e o Estado até o momento
orientavam os caminhos dos povos. Os sistemas totalitários também
modificaram à maneira do pensamento humano, o ideal de liberdade de
pensamento e de expressão foram tolhidos, assim como a dignidade e as
teorias humanistas dos séculos anteriores.

A partir de 1.945 pode-se observar um reinício da
democracia na esfera familiar e o surgimento, na França, da
assistência às famílias numerosas, porém, apesar desse
esforço dos Estados, persistem as desigualdades
fundamentais, gerando uma série de revoltas e revoluções. A
essa instabilidade são acrescentados, ainda, os avanços
científicos e tecnológicos da época, como a chegada do
homem à lua, os voos transatlânticos, entre outros, que
deixam o homem atordoado, sem noção de espaço, de
tempo ou de limites, suscitando, assim, diversas indagações
íntimas; o homem passa a rever, por exemplo, sua posição
de cidadão e sua religião. Inicia, desse modo, uma nova ideia
de espiritualidade, o homem vê que é dono de seu destino
(MADALENO, 2017, p. 21).

Outra grande ajuda para a modificar os contextos familiar foi a
revolução sexual ocorrida no ano de 1.960, em que os jovens se
revoltaram contra os momentos de guerra que se passaram, quando ainda
jovens e que perderam toda a sua juventude em relação a geração
passada. Essa situação se distancia completamente da Igreja e do Direito,
por compreender que estes institutos conferem respostas ou explicações
aos anseios daquela época.

Os anos 1960 e 1970 são preenchidos por modernos parâmetros
relacionados a sexualidade do indivíduo que se vê totalmente libre, não



17

apenas da castidade, que foi eliminada como os relacionamentos pré-
conjugais que se tornaram cada vez mais natural. “É a época dos
adolescentes, até então uma fase esquecida, na qual há o culto à
juventude, com valores e atitudes próprios” (MADALENO, 2017, p. 21).

Ainda em relação ao momento da liberdade sexual de afirma Ana
Carolina Carpes Madaleno apud Eduardo de Oliveira Leite:

Na medida em que o acesso dos jovens à sexualidade se
tornou fato normal, esvaziado de qualquer mistério, o nível
de exigência e satisfação mútua nesse terreno cresceu
proporcionalmente na qualidade, o que explica, em termos,
a facilidade das rupturas e o recurso a novos parceiros
(MADALENO, 2017, p. 22 apud LEITE, 1991, p. 23).

Dessa forma, de maneira definitiva extingue-se a seleção de
constituição familiar que estivesse relacionada com os bens e
circunstâncias de caráter econômico, não foi mais preciso a interferência
maciça da sociedade, pois o fundamento para relacionar-se com outros
indivíduos, agora está vinculado a questões afetivas, próprias do
sentimento, do desejo sexual, da liberdade para amar e do desejo de
constituição familiar. A partir daí, nasce uma estrutura de valores que
engrandece a felicidade e o desenvolvimento pessoal; o controle que a
comunidade exercia sobre os jovens também deixa de existir.

A mudança de atitude atinge as mães, que, em outras
épocas, se não ausentes, eram completamente indiferentes
ao desenvolvimento sentimental de seus filhos, agora
passam a colocar o bem-estar do recém-nascido acima de
tudo. A família se concentra nos filhos, o sentimento familiar
substitui os outros anseios de fidelidade ao culto, ao serviço
ou ao mundo exterior em geral (MADALENO, 2017, p. 23).

Existiu ainda, o movimento caracterizado enquanto feminista,
que, pregou a ideia de que a mulher labore e possua autonomia para sua
realização além do seu lar, dessa maneira, permite a participação do pai
de família no contexto de relacionamento com os filhos e da sua casa,
possibilitando isonomia no relacionamento conjugal e maior
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interdependência entre seus componentes, gerando do sentimento de
confiança no lar, em que não há mais possibilidade para as ocorrências de
falta de liberdade que decorreu dos modelos familiares de antes.
(MADALENO, 2017, p. 23).

Com a predominância de relacionamentos fundados no amor e
no carinho, não há mais o matrimônio eternizado pelo contexto
eclesiástico, o casamento enquanto mera instituição não encontra mais
amparo, pois cada indivíduo tem conhecimento do que o ideal para si.
Contudo, o místico em volta da mulher possuidora de prerrogativas
angelicais, da mãe santificada criadora e educadora da dos filhos, da única
que possuidora do amor incondicionado, “da mulher que gera filhos e vira
um ser onipotente, sendo que só ela sabe das dores e alegrias de ter um
filho, persiste no inconsciente coletivo” (MADALENO, 2017, p. 23).

1.2 Histórico do Direito de Família Brasileiro

O Direito de família no Brasil sofreu grande influência do direito
romano e do cristianismo, notadamente de concepções da igreja católica.

À época do início da vigência do Código Civil de 1916,
afirmava-se que o matrimônio era o assento básico da
família, de modo que o direito deveria ocupar-se
basicamente das relações familiares que compreendiam o
casamento e o pátrio poder, uma vez que era sobre o
casamento que repousava a própria sociedade civil, sendo
que o matrimônio era indissolúvel. (RAMOS, 2016, p. 24
apud BARBOZA, 1998, p. 87).

Conforme regra jurídica que alcançou nível constitucional a partir
da Constituição de 1934, a família legítima era constituída por meio do
casamento, entendimento seguido pelas Constituições posteriores (1937,
1946, 1967) até a Constituição de 1988, que rompeu com a referida
concepção, reconhecendo como família a união estável entre um homem
e uma mulher e a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus
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descendentes. Com o decorrer dos anos, a família vem alcançando
contornos ainda mais amplos, numa interpretação extensiva da
Constituição Federal (RAMOS, 2016, p. 24).

Pelo Código Civil de 1916, a mulher, ao se casar, tornava-se
relativamente incapaz, passando a ser assistida pelo marido nos atos da
vida civil. Ao marido competia a chefia da sociedade conjugal, com a
atribuição de estabelecer o domicílio conjugal, administrar o patrimônio
familiar, neste compreendidos os bens do casal, além de reger a pessoa e
os bens dos filhos menores, na medida em que detinha, com exclusividade,
o pátrio poder. A estrutura jurídica da família em muito se aproximava da
família romana. Os direitos concedidos à mulher casada tinham cunho
protecionista e lhe atribuíam nítido caráter de inferioridade na sociedade
conjugal.

As relações sem casamento eram morais, social e civilmente
reprovadas, atingindo diretamente os filhos que eram
classificados e consequentemente discriminados em função
da situação jurídica dos pais. Legítimos eram os filhos
concebidos na constância do casamento. Ilegítimos, os que
não procediam de justas núpcias. Distinguiam-se os filhos
ilegítimos em naturais, assim considerados os que nasciam
de homem e mulher entre os quais não havia impedimento
matrimonial, e os espúrios, denominação que designava
aqueles que descendiam de pessoas impedidas de casar,
seja por parentesco, afinidade ou casamento subsistente –
filhos adulterinos e incestuosos. Esses últimos não podiam
nem sequer ser reconhecidos (RAMOS, 2016, p. 25).

Tratava-se de uma família hierarquizada, chefiando o marido a
mulher e os filhos, no exercício do poder marital e do pátrio poder. Os
filhos, enquanto menores, sujeitavam-se ao pátrio poder, dispensando-
lhes a lei civil proteção traduzida nos deveres inerentes ao pátrio poder. A
esposa, somente em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, deixou de
ser relativamente incapaz e detinha o poder doméstico, que lhe conferia
um papel pequeno na sociedade familiar.

O modelo de família constituído no século XIX, que inspirou o
nosso Código Civil de 1916, tinha as características, segundo
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leciona a professora Heloisa Helena Barboza, de nuclear,
heterossexual, monógama, patriarcal, dominada pela figura
do pai que encarnava a sua honra, dando-lhe nome, sendo
seu chefe e gerente, representando o grupo familiar, cujos
interesses sempre prevaleciam sobre as aspirações dos
membros que a compunham. (RAMOS, 2016, p. 25 apud
BARBOZA, 1998, p. 109).

A Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeras inovações na
estrutura familiar. E, dentre elas, a família ganhou destaque, em virtude
das profundas modificações que sofreu. Enquanto a família presente no
Código Civil Brasileiro de 1916 é fundada no casamento, havendo
distinção quanto aos filhos, com característica essencialmente
patrimonialista e patriarcal, a família contemporânea, fruto da evolução da
sociedade e da própria legislação, agora regulada pelo Código Civil de
2002, interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, é baseada no
amor, na promoção da dignidade de seus membros, com o
reconhecimento de outras formas ou modelos de entidades familiares
além do casamento como as uniões estáveis e aquelas formadas pela
união de qualquer dos pais e sua prole (famílias monoparentais),
reconhecendo direitos iguais a todos os filhos, sejam eles oriundos ou não
do casamento, e igualdade entre o homem e a mulher.

Antes de 1988, pouco importava se os membros da família
estavam felizes ou não, visto que a infelicidade não era motivo para a
dissolução da sociedade conjugal. A dignidade dos membros da família era
um dado secundário. O que, de fato, “se tornava relevante era a
manutenção da paz doméstica, o equilíbrio, a segurança, a coesão formal
da família, mesmo em detrimento da realização pessoal de cada um dos
seus integrantes, principalmente a mulher”. (RAMOS, 2016, p. 27 apud
ALVES, 2007, p. 131), pois, a subordinação e o sofrimento da mulher
seriam recompensados com um valor de maior importância: a
manutenção do vínculo familiar. A evolução histórica da família nos traz,
assim, o afeto como centro da discussão jurídica.
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2. O DIREITO DE FAMÍLIA BRASILEIRO

A família é o instrumento propolsor do desenvolvimento da
personalidade do individuo. Somente através do convívio famíliar se
aprende a ter amor, criação, educação, respeito e uma boa condulta ética
e moral. São os pais que fazem toda a diferença na vida e no bem estar
das crianças desde a concepção ultra uterina até a fase adulta, sempre
com a participação do Estado, através de politicas públicas que defedam a
família integralmente.

2.1 O Conceito Júrídico de Família

Como conceitua Pablo Stolze, a família é o elemento propulsor
das maiores felicidades e também das maiores angustias, frustrações,
traumas e medos do cidadão. A maioria dos problemas que uma pessoa
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tem, tem seu cerne no passado, justamente na formação familiar, e é o
que acaba por condicionar, até mesmo, as formações afetivas futuras.
Lacan, e Stolze, explicam:

Quando se trata de família, já pensamos logo nos tempos
antigos onde a família era regida pelo domínio do pai, e ele,
sob a influência da igreja, era quem dava a ordem à família,
e a educação aos seus filhos, pois era esta sua
responsabilidade” (LACAN; STOLZE, 2016, p. 05).

Com o passar dos anos foi se transformando e deixando de lado
esse modelo de família rigorosa, período que se caracteriza pela tutela do
estado na educação e formação dos filhos, através da escola e outras
instituições de educação, esporte e recreação, preenchendo atividades
dos filhos que eram responsabilidade dos pais. (VENOSA, 2016, p. 5).

Porém, tal fato não diminui ou atenua a responsabilidade dos
pais na construção do afeto e no desenvolvimento de relações sociais,
através da transferência dos valores do amor, carinho e temperança.
Prevalece aos pais o dever de atenuar à criança ou ao tutela a primeira
educação, que diz respeito à aquisição de linga e repressão dos instintos e
ainda na construção de valores morais. (STOLZE, 2014, p.38). Em tempos
modernos, os genitores da família passaram a trabalhar juntos, de forma a
ambos produzirem economicamente, deixando os laços afetivos cada vez
mais distantes.

Com a legalização do divórcio, novos fatos surgem, situações em
que os genitores passam a viver separadamente, convivendo cada um dos
genitores em períodos apartados com os filhos, podendo ocorrer o
distanciamento entre pais e filhos, e consequentemente, o distanciamento
de sua responsabilidade para com a prole. Segundo Venosa a respeito do
conceito de família: “O organismo familiar passa por constantes mutações
e é evidente que o legislador deve estar atento ás necessidade de
alterações legislativas que devem ser feitas no curso deste século”.
(VENOSA, 2016, p. 12).

Da mesma forma, Diniz afirma que:
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O embrião, ou nascituro, tem resguardados, normativamente,
desde a concepção, os seus direitos, porque a partir dela
passa a ter existência e vida orgânica e biológica própria,
independente da de sua mãe. Se as normas o protegem é
porque tem personalidade jurídica. Na vida intrauterina, ou
mesmo in vitro, tem personalidade jurídica formal,
relativamente aos direitos da personalidade, consagrados
constitucionalmente, adquirindo personalidade jurídica
material após nascer com vida, ocasião em que será titular
dos direitos patrimoniais, que se encontravam em estado
potencial, e do direito às indenizações por dano moral e
patrimonial por ele sofrido. (DINIZ, 2010, p. 90).

Portanto, Venosa declara, desse modo que:

[...] mporta considerar a família em conceito amplo, como
parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por
vinculo jurídico de natureza familiar. Nesse sentido,
compreendem os ascendentes, descendentes e colaterais de
uma linhagem, incluindo-se os ascendentes, descendentes e
colaterais do cônjuge, que se denominam parentes por
afinidade ou afins”. (VENOSA, 2017, p. 2).

Ao se tratar do tema os autores VENOSA, e DINIZ em seus
conceitos que são os mesmos raciocínios de família, pois são os genitores
“pais” que fazem toda a diferença na vida e no bem esta da criança desde
a sua concepção ultra uterina até a fase adulta com vinculo jurídico de
natureza familiar protetora.

Assim é regulamentada pelo casamento, onde visa estabelecer
família, dispondo na Constituição Federal do artigo 226, e incisos, como
também nos artigos do Código Civil artigos 1.579, 1596, 1.607, como
relações entre mulheres, companheiros, maridos ou ascendente e
descendente, tutor e tutelado que possuem normas nas relações jurídicas
desde o nascituro que nasce com vida já tem seus direitos estabelecidos.

2.2 O valor da Família

A Família é a base e a origem da criança e adolescente a LDB
9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) traz o conceito de
educação como sendo além da educação formal, pois, acredita que é na
família que a criança forma seus principais valores, os quais a



24

acompanharão ao longo da vida, incluindo o processo de socialização.
Segundo Warow a família é tudo, Explica-se:

Sendo a família espaço para realização plena do
indivíduo, este, através da sua liberdade individual
conferida pelo Estado, pode optar que que modelo de
família deseja adotar, calcado no seu conceito do que é
melhor demonstração de afeto, bem como quando
deseja finar esta relação, determinando o rumo para
sua vida. É por isto que neste contexto a autonomia de
vontade casa com a afetividade, pois uma está a outra
numa relação muito intensa e de fácil percepção.
(WAROW, 2012, p. 38 ).

Portanto, sem a família é difícil que a criança por si só tenha
alguma valorização de vida perante a sociedade e o Estado. É no seio
familiar que promove amor, criação, educação, respeito para que se tenha
uma boa formação da criança e adolescente, são eles que fazem a
conduta ética, moral e social para que este sejam integrados a sociedade.

Assim a importância da família não é só ensinar a criança ao
adolescente o que é certo e o que está errado, mas criando os em meio a
sociedade com amor para que eles, venham a ter respeito, ter paciência,
tolerância, confiança e, autoconfiança de serem pessoas felizes.

2.3 A Proteção Integral da Criança

Por tal motivo veio a reforma integral de 1988 e em seu artigo
227 a proteção integral instituída na constituição federal especificando
que é dever da família, da sociedade e do estado assegurar a criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, a
alimentação, a educação, ao lazer a profissionalização, a cultura, a
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária,
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

O tratamento prioritário é reforçado ainda no artigo 4º do ECA
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que dispõe,

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo
único: A garantia de prioridade compreende que: Primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública; Preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas; Destinação privilegiada de
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude. (BRASIL, 1990, s/p).

Ao se tratar dos artigos 226 a 230 da Constituição Federal e o
Estatuto da Criança e Adolescente estabelece direitos fundamentais
atribuídos a todos cidadãos de incapacidade de desenvolvimento especiais
como também o art. 19 da Lei n. 8.069/90, assegura a toda criança e
adolescente o direito de ser criado e educado no seio de sua família ou em
família substituta, a convivência familiar e comunitária, cuidando por um
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes e por mãos tratos.

2.4 Os Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes

Os direitos humanos da criança e do adolescente se inicia na
Inglaterra em 1919 primeira entidade internacional para amparar e
proteger a criança da I guerra mundial “Salvem as crianças” fundada pelo
pacifista inglesa Jebb e em 1922 na cidade do rio de janeiro o I congresso
brasileiro de proteção à criança tendo no brasil o primeiro juizado de
menores no ano de 1923 e 1924 dando base para a criação dos direitos
dos menores Declaração de Genebra.

Em 1927 e 1930 com o código de menores, conhecido como
código de Mello Mattos dava total poderes para que o juiz interferisse no
âmbito da família onde se teve a criação do ministério da educação a
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participação do governo por Getúlio Vargas.
No ano de 1945 cria-se a Organização das Nações Unidas que foi

criada para manter a paz e segurança internacionais e a cooperação do
desenvolvimento das nações que teve a presença de vários países.

. E no ano seguinte criasse a UNICEF para da proteção
emergencial da pós- guerra na Inglaterra no oriente médio e china. Mas só
no ano de 1950 a UNICEF se consagra no Brasil a proteção à saúde da
criança e gestante e em 1964 teve a lei federal n. 4.513 para
complementar a criações da FUNABEM fundação do bem-estar do menor.

Depois em 1979 se inicia um debate a convenção dos direitos
das crianças que fica paralisado novamente sem soluções cerca de 10
anos e somente em 1989 volta com todo vapor o debate dos direitos
humanos da criança e adolescente que consegue ser aprovação com êxito
sujeito de Direitos da criança trazendo absoluta prioridade e ratificada no
Brasil em 1990 pelo Decreto n. 99.710.

Piovesan ressalta que,

É a partir dessa Convenção que se adota a doutrina da
proteção integral à criança e ao adolescente e consagra uma
lógica e uma principiologia próprias voltadas a assegurar a
prevalência e a primazia do interesse superior da criança e
do adolescente. Na qualidade de sujeitos de direito em
condição peculiar de desenvolvimento, à criança e ao
adolescente é garantia à proteção especial (PIOVESAN, 2003,
p. 278).

Foram uma luta de muitos anos e dedicação para que fossem
criados e aprovados os direitos humanos das crianças e adolescentes pois
são seres frágeis que precisavam de total proteção. Juntamente com a
proteção integral como também o Estatuto da Criança e Adolescente a
Constituição e a Convenção sobre os direitos do menor no Brasil trazendo
total proteção à criança e adolescente.

Assim tornando a família um instrumento fundamental para a
formação e proteção de garantias de seus direitos de ter dignidade e
personalidade no seio família retirando essas crianças de estado de risco e
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de abandono dando o dever de serem assistidas em total necessidade
pelo disposto a sua proteção.

3. O PODER FAMILIAR E A INTERVENÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO.

O instituto da família sofreu constante mutação nas ultimas
decadas e atualmente é baseado pelo principio de direitos iguais entre os
genitores. O poder familiar não é mais exercido pelo homem, mas também
pela mulher. Ao Estado cabe a função de assegurar o exercicio pleno
desses direitos e deveres familiares, com prioridade absoluta para a
proteção dos filhos.

3.1 Da Intervenção Estatal

É cediço que, após a instauração da Constituição Federal de
1988, firmou-se de vez a proteção do Estado às relações familiares, o que
não havia ocorrido até meados do século XX.

No entanto, com essa proteção veio também a imposição de
limites por parte do Estado às entidades familiares. Ou seja, apesar da
vitória da família no que se refere à autonomia e proteção, espera-se que
dela sejam cumpridos deveres concernentes ao interesse público,
principalmente no que tange a proteção integral da criança e do
adolescente, isso porque o dever para com a criança é também do Estado
e da sociedade.

Ressalte-se que, como anteriormente exposto, o legislador impôs,
nos Arts. 227, da Carta Magna e 4º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, a responsabilidade de proteger o superior interesse da
criança e do adolescente à comunidade, à sociedade em geral e ao Poder
Público, além da família. Essa partilha da obrigação na garantia dos
direitos fundamentais caracteriza o chamado princípio da
corresponsabilidade. E, por essa razão, quando descumpridos tais deveres
por parte da família o Estado deverá intervir.

Nesse sentido, discorre Grisard Filho,



28

Todos os atributos do pátrio poder de ordem pessoal estão
sujeitos, no seu exercício, ao controle do Estado, seja
administrativo ou judicial, com o escopo de evitar o jugo
paterno, limitando-o no tempo, restringindo-lhe o uso e dele
suspendendo ou destituindo os pais negligentes, nas
hipóteses previstas em lei (artigos 394 e 395 do CC). Isso
porque hoje triunfa a idéia de que se fala mais em deveres
do que em direitos e, sobretudo, importa a proteção integral
dos menores. (GRISARD FILHO, 2002, p. 22).

Teoricamente, a partir dessa premissa, o Poder Público não
poderia ingerir na instituição da família, tendo em vista que está
interferência exporia detalhes íntimos da vida familiar. Pondera-se, por
outro lado, que a intervenção torna-se necessária, quando há violação dos
direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Afirma Silva Pereira:

A interferência somente deve ocorrer quando existir violação
dos Direitos Fundamentais de crianças e/ou adolescentes e
conseqüentes danos sociais, morais e materiais. Esgotadas
todas as possibilidades de entendimento e de apoio
extrajudicial, o sistema de justiça deve atuar como árbitro
desta disputa privada. (SILVA, 2003, p. 55).

Nesta hipótese, os questionamentos devem estar centrados na
criança. Demais disso, prevê o § 8º, do art. 226, da Constituição Federal
que: “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
de suas relações.”

A ingerência estatal no que se refere à família encontra limitação
quando se depara com o poder familiar. Anteriormente denominado como
pátrio poder, o poder familiar evoluiu admiravelmente. O Código Civil de
1916 ainda adotava a idéia do pátrio poder, que nada mais era do que o
direito do pai sobre os filhos, como ensina Rodrigues,

No direito romano o pátrio poder é representado por um
conjunto de prerrogativas conferidas ao pater, na qualidade
de chefe da organização familial, e sobre a pessoa de seus
filhos. Trata-se de um direito absoluto, praticamente
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ilimitado, cujo escopo é efetivamente reforçar a autoridade
paterna, a fim de consolidar a família romana, célula-base da
sociedade, que nela encontra o seu principal alicerce.
(RODRIGUES, 2004, p. 23).

A partir dos anos, essa idéia de que a criança seria um bem
pertencente aos pais foi substituída pela concepção de que as crianças
são sujeitos possuidores de direitos e necessidades próprias. Grisard Filho
(2002, p. 31) conceitua o pátrio poder como “o conjunto de faculdades
encomendadas aos pais, como instituição protetora da menoridade, com o
fim de lograr o pleno desenvolvimento e a formação integral dos filhos,
seja físico, mental, moral, espiritual e social.”

A grande mudança nesse sentido ocorreu com o advento da
Constituição da República de 1988, que prevê expressamente a proteção
integral à criança e ao adolescente, e a idéia do pátrio poder foi
substituída por uma idéia de poder-dever dos pais, ou um “binômio poder
dever”, consistindo na noção de que os pais têm o dever de cuidar, prover
e assistir aos absoluta e relativamente incapazes.

Discorre Grisard Fiho (2002, p. 31) que “o que existe é uma
uniforme concepção filhocentrista, que desloca o seu fulcro da pessoa dos
pais para a pessoa dos filhos, não mais como objeto de direito daqueles,
mas ele próprio (o menor) é um sujeito de direitos.”

Inclusive, o art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe
que o poder familiar (salienta-se que na referida lei ainda utilizava o termo
“pátrio poder”) “será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer
deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade
judiciária competente para a solução da divergência.”

O termo poder familiar, ainda que modificado, continua a ser
vastamente criticado pela doutrina, já que a grande idéia em torno do
poder familiar deveria ser a proteção e amparo à criança e não a idéia dos
pais como detentores de poder sobre a mesma. Grisard Filho (p. 76, 2002)
sustenta que, “este poder tem de ser exercido única e exclusivamente, no
superior interesse do menor e, por isso deixa de ser um poder para
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constituir um dever, uma responsabilidade.”
Acerca da visão do bem-estar da criança em detrimento do

interesse dos pais, aduz Rodrigues:

Diante do melhor interesse dos filhos menores, da
extremada proteção da criança e do adolescente outorgada
pela Constituição (art. 227, dentre outros), da igualdade
entre os genitores no exercício do pátrio poder e da evolução
natural dos valores sociais, chegou-se a questionar a
vigência dos Arts. 10 e 11 da Lei do Divórcio, nos quais se
decide a guarda com base na responsabilidade pela
separação. Em nossos tribunais, acertadamente, a questão
da guarda passou a ser enfocada exclusivamente sob a ótica
do bem-estar dos filhos. (RODRIGUES, 2004, p. 48).

A intervenção estatal entra em questão exatamente quando
esses deveres dos pais não são exercidos de acordo com o que prevê a
legislação. De acordo com o ex- Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Franciulli Neto, em voto vencido proferido no Mandado de Segurança nº
7.407/DF, o qual discutiu a possibilidade de educação aos filhos em casa
ministrada pelos próprios pais, “no intuito de proteger a integridade
psicológica, emocional e até mesmo física das crianças, o Estado tem o
dever de fiscalizar o pátrio poder para coibir abusos, mas sempre tendo em
vista a liberdade da família de traçar seus próprios caminhos.” Se os pais
não cumprem com as suas responsabilidades para com os filhos, é dever
do Estado interferir, uma vez que é de interesse público que os cumpra
(GRISARD FILHO, 2002, p. 65).

Com efeito, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelecem os casos em que o poder familiar será suspenso
ou destituído.

Ainda que não exista um único diploma contemplando a
extensão dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, já
que a previsão legal não é taxativa, há que se considerar o bem-estar e
suas necessidades acima de tudo. O melhor interesse deve ser levado em
conta em quaisquer questões concernentes a eles. Reflete Silva Pereira,
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Como novo paradigma, “o melhor interesse” se apresenta
em nosso sistema jurídico com seus próprios indicadores. Ao
aplicá-lo, há que se considerar sua base constitucional e legal.
Questionamentos básicos permanecem sem uma efetiva
resposta: quais são os direitos que as crianças realmente
possuem? Como titulares de Direitos Fundamentais, elas
devem ser tratadas como adultos? Elas devem se sujeitar
aos desejos dos adultos? [...] Muitas vezes, há que se
confrontar com situações fáticas que conduzirão os
aplicadores do direito a optarem por soluções que
representem o menos prejudicial para a criança e para o
jovem. (SILVA PEREIRA, 2003, p. 21).

A criança passou de propriedade do pai, chefe da família, à
pessoa em desenvolvimento, detentora de direitos fundamentais. A
razoabilidade e a prevalência do superior interesse da criança é a maneira
mais viável para que se encontre soluções no que tange as obrigações
para com as crianças.

3.2 Compreendendo o Abando Afetivo

O abandono afetivo ocorre quase que corriqueiramente no seio
das famílias brasileiras, fazendo com que milhares de crianças
experimentem traumas de cunho psicológico, que carregarão por toda a
vida. A negligência deliberada por parte daquele genitor, independente do
motivo, pode levar a distúrbios de personalidade da criança. Alguns pais
acreditam que o sustento material seria o suficiente para o pleno
desenvolvimento da criança, descuidando-se das necessidades de aspecto
moral e afetivo e esquivando-se do dever de convivência familiar.

3.2.1 Encargo do Genitor Remanescente

Uma situação bastante comum é quando os filhos culpam-se pelo
divórcio dos genitores. Sentem-se responsáveis e atribuem a alguma
maldade sua a causa da separação dos pais. Além do que “[...] sofrem
uma acentuada perda de autoestima e iniciativa, que se converte em
depressão, mau aproveitamento escolar, deficiência no relacionamento
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com os colegas e promiscuidade sexual” (TEYBER, 1995, p. 90).
Como muitos sentem que não há uma imposição suficiente de

limites, acrescida ao sentimento de inferioridade que sentem pelo
abandono do genitor, acabam reagindo de maneira inconsequente e
imatura, envolvendo-se em situações tais como as descritas acima. Essas
situações prejudiciais fazem com que escapem da realidade que os ronda,
ainda que temporariamente.

Segundo estudos expostos na obra de Teyber, em 90% dos casos
os filhos acabam ficando com as mães. A maior parte dos homens, com o
divórcio, perde a relação com seus filhos. Não se pode, no entanto,
generalizar que todos os pais terminam por esquivar-se das obrigações
paternas após o divórcio, mesmo ainda que tal situação seja
extremamente corriqueira. Afirma o autor que:

Na maioria dos casos, depois de três anos de divórcio há
pouca ou nenhuma interação pai-filho. Essa constatação é
inquietante, pois a extensão do envolvimento dos pais está
estreitamente associada ao ajustamento dos filhos (TEYBER,
1995, p. 90).

Esta situação ocorre muito devido à relutância da sociedade,
machista, em aceitar que o homem possui as mesmas qualidades e
habilidades que as mulheres para com as crianças. Tem-se a idéia de que
a criação da criança cabe muito mais à mãe do que ao pai. Além disso,
muitos homens acabam deixando as coisas sob a responsabilidade das
mulheres. Ressalte-se quase não se observar a situação sob o ponto de
vista da mãe, que fica completamente sobrecarregada com o encargo de
criar o filho, trabalhar e cuidar de administração da casa, além de ter que
se adaptar à vida pós-divórcio. Por essa razão muitas vezes as próprias
mães já não estão presentes na vida dos filhos com a mesma frequência
que antes da separação, fazendo com que as crianças sintam que
perderam ambos os pais.

Ocorre que o papel dessas mães é importantíssimo para
determinar como se desenvolverá o comportamento da criança, visto que
está se encontra em seu estado mais vulnerável e necessita de apoio
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redobrado. Se a mãe for mais receptiva a distúrbios psicológicos, a
conflitos e até negligência para com a criança, esta será mais suscetível a
desenvolver uma personalidade desequilibrada decorrente da ausência
paterna. Nesse mesmo sentido mostra-se o entendimento de Eizirik e
Bergmann:

Um fator essencial a ser levado em consideração nas
situações de ausência do pai no desenvolvimento da criança
é o papel materno [...] Devem serconsiderados a presença de
psicopatologia materna, os recursos emocionais desta e o
tipo de relacionamento que existe entre a mãe e o filho.
Desse relacionamento pode surgir uma maior ou menor
predisposição para os conflitos associados à falta do pai.
(BERGMANN, 2004, p. 87).

Muitas vezes, os filhos de famílias monoparentais, encabeçadas
pela mãe, sentem-se na obrigação de se tornarem filhos parentais. Penso
e Sudbrack (2004) discorrem sobre esse tipo de adolescente, que alterna
entre os papéis de provedor da família e educador dos irmãos mais novos,
dentre outros.

Sobre os conflitos que esse adolescente experimenta, as autoras
afirmam que "desempenhar todos esses papéis impede esse adolescente
de individuar-se e caminhar rumo à construção de uma identidade própria,
já que enfrenta um terrível conflito entre seu status e seu estatuto.”
Acrescentam que "o status de filho parental dificulta a existência de
identificações estruturantes, já que, nesse papel, o adolescente encontra-
se preso no vínculo envolvente, que é a relação mãe-filho, sem a
possibilidade de entrada de um terceiro que garanta a separação da mãe
e a identificação com o papel do pai (PENSO e SUDBRACK, 2004, p. 456).

3.3 Da Resposabilização pelo Abando Afetivo

Nesse momento faz-se necessário comentar os elementos da
responsabilidade civil para melhor compreensão do tema. De forma
clássica e tradicional, a responsabilidade civil extracontratual, é analisada
através de três prismas bem definidos e assim denominados: o ato ilícito;



34

o dano; o anexo causal.
José de Aguiar Dias Noronha diz que todos os casos obedecem a

quatro séries de exigências comuns, e as cita:

a) Dano que deve ser certo, podendo, entretanto, ser
material ou moral; b) A relação de causalidade, a causal
connexion, laço ou relação direta de causa e efeito entre
fato gerador da responsabilidade e o dano são seus
pressupostos indispensáveis; c) a força maior e a
exclusiva culpa da vítima têm, sobre a ação de
responsabilidade civil, precisamente porque suprimem
esse laço de causa e efeito, o mesmo efeito preclusivo; d)
As autorizações judiciárias e administrativas não
constituem motivo de exoneração de responsabilidade
(NORONHA, 2003, p. 33).

Atualmente, na responsabilidade civil, verifica-se que nem todo
ato ilícito causará danos, daí a importância do comentário de Noronha
(2003, p. 467), “É necessário para que surja a obrigação de indenizar, “[...]
que o dano estejam contido no âmbito da função de proteção assinada, ou
seja, exige-se que o dano verificado seja resultado da violação de um bem
protegido”.

Conforme mencionado acima, através de adoção dos elementos
classificados por Fernando Noronha (2003), inicialmente é necessário
constar que:

a) haja um fato: a conduta omissiva de um dos genitores, a
ponto de privar o filho da convivência, alijando-se
voluntariamente de forma física e emocional, ou ainda, a
conduta comissiva através de reiteradas atitudes de
desprezo, rejeição, indiferença e humilhação, em ambas,
gerando desamparo afetivo, moral e psíquico. E ainda que
esse fato seja antijurídico: nasça da não observância dos
dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro que
evidenciam a existência do direito-dever paterno ou materno
de cuidar e proteger o filho, não apenas em seu aspecto
físico, mas também psíquico e afetivo este fato gerador pode
na lei, ou decorrer de cláusula geral de responsabilização do
ato ilícito extracontratual, independente de prévia definição
legal que a tipifique. b) posteriormente, que possa ser
imputado a alguém: este fato em regra somente pode ser
imputado a um dos genitores, não excluindo nem mesmo os
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genitores por adoção (vide supracitada jurisprudência).
Entretanto, numa situação em que o genitor se desincumbiu
da sua função, e face de transferência a terceiro deste
direito-dever, entende-se que somente haverá
responsabilização se a guarda tiver sido formalizada. Isto
porque aquele que a formalizou judicialmente não apenas
aceita a situação como busca criar e educar aquele menor,
atribuindo a si função de genitor. Estes casos, também
podem ser vistos quando um parente ou terceiro requer a
guarda judicial daquele menor, entretanto, negligencia nos
seus cuidados a ponto de realmente abandoná-lo e não
obtém a revogação da guarda. Ainda que haja situação de
guarda de fato, por parte de terceiros, esta não foi
juridicamente retirada dos genitores, e nem chancelada pelo
poder judiciário, não podendo assim gerar obrigações a
terceiros. Isto porque quem assume a guarda formal de uma
criança está atribuindo a si as funções inerentes à educação,
criação, desenvolvimento físico e emocional da criança,
assumindo a figura do genitor ou genitora; portanto, traz
para si todas as incumbências daqueles, inclusive a
obrigação afetiva. c) necessário ainda que tenha sido
produzidos danos: diante da conduta que se apresenta é
preciso que a criança tenha sofrido anos em sua
personalidade, na raiz de sua dignidade. Este dano torna-se
mais gravoso no momento em que se dá na fase de
desenvolvimento da personalidade, ocasião em que
necessita de modelos de comportamento e ainda impressões
de afeto que lhe transmitam direção e segurança para que
venha a se desenvolver plenamente. Já que na ausência a
maioria dos casos manifesta psicopatias diagnosticadas
clinicamente. (NORONHA, 2003, p. 33).

Nesse sentido Sessarego, define como:

[...] dano ao projeto de vida aquele que transcende o que
conhecemos e designamos como a integridade
psicossomática do sujeito, é um dano radical e profundo que
compromete em alguma medida a ser do homem. Prossegue
afirmando que é um dano que afeta a liberdade da pessoa e
acaba por frustrar o projeto de vida que livremente cada
pessoa formula e através do qual se “realiza” como ser
humano. [...] e é um dano que impede que a pessoa
desenvolva livremente a sua personalidade.
(SESSAREGO,1992, p. 52).

Outro elemento requerido é que esses danos possam ser
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juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato praticado:
impõe obviamente aqui o anexo causal, que da conduta do genitor tenha
causado ao menor os danos alegados, as máculas na personalidade e ou
psicopatias. Necessário que estas estejam estritamente ligadas à conduta
omissiva ou comissiva dos genitores, excluindo-se que o dano advenha de
outras situações que possam ser pulverizadas. Registre-se que os danos
sofridos em tenra idade são irreparáveis, uma vez que geram sequelas na
personalidade, não raras vezes acompanhadas de distúrbios emocionais.

O dano esteja contido no âmbito da função de proteção assinada,
aqui se vislumbra que o dano sofrido pelo menor deve ser o objeto jurídico
tutelado pelo ordenamento jurídico. Os fundamentos que criam uma
proteção em torno do objeto jurídico tutelado são compostos de várias
legislações, desde a Convenção dos Direito da Criança, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o próprio Código Civil, tanto no que verse aos
deveres do poder familiar, ainda quanto às garantias de desenvolvimento
da personalidade sem lesão ou ameaça à mesma.

Igualmente a Constituição Federal, quando estabelece como um
dos fundamentos do Estado Democrático de Direito o princípio da
dignidade da pessoa humana, este inevitavelmente abrange não apenas
regras ordinárias de proteção ao menor e garantias de pleno
desenvolvimento da criança, mas também, atribuição de cuidados e
deveres aos que detêm o poder familiar.NORONHA,2003, p. 23.

Tem-se regra constitucional, quando estabelece a dignidade da
pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito. Assim, o mínimo de dignidade que é exigido para que uma criança
possa crescer e se desenvolver plenamente em sua personalidade é que
confira ao menor não apenas uma parcela da paternidade e/ou
maternidade, como sustento, senão que também a educação, nela
compreendida o apoio moral e afetivo, caminhando para o
desenvolvimento de um cidadão completo. NORONHA, 2003, p. 23.

Se pais respondem pelos danos causados por seus filhos
menores, que estejam submetidos seu poder familiar. Trata-se de
responsabilidade civil transubjetiva, pois a responsabilidade pela
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reparação é imputável a quem não deu causa diretamente ao dano enter.
Estabelece o art. 932 do Código Civil que os pais são responsáveis pelos
filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.
Autoridade, nessa norma, está no sentido de quem é titular do poder
familiar, ainda que não detenha a guarda do filho menor, o caso de pais
separados. Exige-se o requisito de o menor estar em companhia do pai ou
mãe, que é suposta sempre que estes sejam casados ou vivam em união
estável. Para pais separados, o requisito da companhia depende de prova,
para verificar se o menor causou o dano quando estava com o guardião ou
com o outro no exercício do direito de visita. Art. 932 Código Civil - São
também responsáveis pela reparação civil,

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua
autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador,
pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas
condições; III - o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho
que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis,
hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue
por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus
hóspedes, moradores e educandos; V- os que gratuitamente
houverem participado nos produtos do crime, até a
concorrente quantia (BRASIL, 2002, s/p ).

Para o STJ a responsabilidade civil dos pais se assenta na
presunção relativa de culpa, culpa esta pela vigilância, que pode ser
afastada se ficar demonstrado que os pais não agiram de forma
negligente no dever da guarda.

O direito brasileiro conhece o princípio da reparação integral, no
qual a vítima que sofre o dano deve ser ressarcida em sua totalidade pelo
dano. A indenização específica (ou in natura) só não ocorre quando, a) for
impossível a reposição ou reparação do bem; b) não for suficiente para
reparação integral dos danos; c) for excessivamente onerosa para o
devedor.

Logo, o caput do art. 944 reproduz que já pairava no atual
ordenamento jurídico, isto é, o dever de indenizar deve abranger a
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totalidade do dano sofrido, traduzindo o consagrado princípio da reparação
integral. Nesse sentido, declara Augustinho Alvim,

É certo que a maior ou menor gravidade da falta não influi
sobre a indenização, a qual só se medirá pela extensão do
dano causado. A lei não olha para o causador do prejuízo a
fim de medir-lhe o grau de culpa e, sim, para o dano, a fim
de avaliar-lhe a extensão. (ALVIN, 1972, p. 179).

Insta salientar que, o princípio da reparação integral do art. 944
veio mitigado pela novidade inserida em seu parágrafo único, onde há
possibilidade de reduzir o montante quando houver desproporção
excessiva entre o dano e o grau de culpa do agente. Assim a regra é da
reparação integral com base na extensão do dano, porém em situações
excepcionais, franqueia-se ao juiz a faculdade, a ser utilizada com
parcimônia, de ponderar também o grau de culpa

Observa-se ao mitigar o citado artigo, o legislador procurou fazer
cm que viesse a cobrir o dano sofrido; entretanto, apesar de esta
indenização dar a reparação integral a vítima, não poderá punir o agente
de forma excessiva, e isto ocorre quando há desproporção entre a
gravidade da culpa e o dano enter. Demonstrando assim que o Brasil não
adotou a teoria de indenização punitiva da pena privada, resta claro que o
fim é indenizar a vítima de acordo com seu dano, porém,
proporcionalmente também, com o grau de culpa do agente. Não
buscando imprimir uma quantia elevada na indenização que extrapole o
dano sofrido a fim de punir o agente.

Para determinar o valor da indenização no caso de abandono
afetivo, o STJ não explicitou detalhadamente quais critérios utilizados para
justificar a fixação da indenização, mas Moraes declarou,

Enfim, o magistrado deve justificar detalhadamente a sua
decisão, especificamente no que diz respeito à determinação
da verba indenizatória. A decisão precisa será
adequadamente motivada, para que, tanto quanto possível,
se reduza o alto nível de subjetivismo constante das
decisões judiciais que hoje se vem proferindo em matéria de
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dano moral. Motivação, sublinhe-se, especificamente, do
quantum debater. Só a sua fundamentação lógico-racional
permitirá que se construa um sistema de indenização justo,
do ponto de vista da cultura do nosso país e do nosso tempo.
(BRASIL, 2012, s/p).

Desta forma observa-se então que o magistrado adequará o
valor da indenização ao caso concreto, de forma motivada utilizando-se de
analogia e de fundamentação lógico-racional, adequando o dano sofrido
pelo filho com o grau de culpa do agente.

3.4 Abando Afetivo e o Dano Moral

Como ainda não há previsão legal específica concernente à
sanção imposta à conduta omissiva dos pais quanto aos filhos, recorrer-se-
á ao artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, o qual estabelece que
“quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.” Da mesma forma, o artigo
5º da Lei, prevê que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

A legislação vigente assegura à criança o direito de convivência e
amparo, não somente no âmbito físico, mas também no âmbito moral.
Com efeito, o art. 9.3, da Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança de 1989, determina que “os Estados Partes respeitarão o direito
da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter
regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que
isso seja contrário ao interesse maior da criança.”

A Constituição Federal, em seu art. 227, assegura a proteção e
amparo integral a todas as crianças, colocando-as a salvo de qualquer tipo
de negligência, crueldade e outras ações que lhes venham a causar danos.
Com efeito, em seu art. 229, a Carta Magna impõe deveres aos pais e
filhos, reciprocamente, visando o melhor interesse de ambos, destacando-
se a assistência, educação e criação.

Os artigos 3º, 4º, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 28, do Estatuto da
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Criança e do Adolescente, estabelecem a importância da dignidade,
convivência familiar e desenvolvimento moral “em condições de liberdade
e de dignidade.” Dispõe o artigo 17 sobre o respeito à criança e ao
adolescente, que se baseia “na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral”, além de proteger a “[...] imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.”

Determina o art. 18 que “é dever de todos velar pela dignidade
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” Já o art.
19 declara que “toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária [...].” O art. 20, por sua
vez, prevê a igualdade entre filhos, biológicos ou não, mesmo que tenham
sido concebidos extramatrimonialmente.

O art. 129 da mesma Lei estabelece medidas atribuíveis aos pais
ou o responsável legal, incluindo a suspensão ou perda do pátrio poder,
quando houver pertinência. O art. 249, constante no Capítulo II, intitulado
“Infrações Administrativas”, prevê uma sanção àqueles pais que infrinjam
quaisquer deveres para com seus filhos, proveniente do poder familiar,
como se infere abaixo,

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou guarda,
bem assim determinação da autoridade judiciária ou
Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Ora, se há a previsão de aplicação de multa em caso de
conduta omissiva por parte de um dos pais, vê-se que o
legislador já reprovava a conduta daquele que abandona um
filho, razão pela qual não poderá manter-se impune. (BRASIL,
2003, s/p).

Refletem Pereira e Silva (2003) que “se a convivência, o
acompanhamento, enfim, o amor paterno fossem opcionais, a lei não
estabeleceria tais deveres, a serem cumpridos mesmo à margem do
desejo do pai.” Quando se depara com a vasta previsão legal sobre a



41

obrigação de convivência familiar para o pleno desenvolvimento psíquico e
moral da criança e do adolescente, conclui-se que tal imposição não é mero
capricho, tampouco deve ser exercida de acordo com a conveniência dos
genitores.

O dano moral é reparável? Caso se buscasse uma reparação justa
e equitativa, poder-se-ia afirmar que o dano moral é irreparável, visto que
não há como fazer com que o indivíduo retorne ileso ao estado em que se
encontrava antes de sofrer o dano. No entanto, entendem doutrina e
jurisprudência que a compensação pecuniária poderia dar certa satisfação
àquele individuo lesado. Portanto, a verdadeira função dessa indenização
pecuniária seria compensatória: compensar com o dinheiro o dano causado
à honra e à dignidade. Por essa razão, “o ressarcimento do dano moral
não tende à restitutio in integrum do dano causado, tendo mais uma
genérica função satisfatória, com a qual se procura um bem que
recompense, de certo modo, o sofrimento ou a humilhação sofrida”.
(PEREIRA e SILVA, 2003, p. s/p ).

Por outro lado, na hipótese de se utilizar o método do “olho por
olho, dente por dente”, esbarrar-se-ia em um conflito social. Todavia,
entende a doutrina merecer, ainda assim, o causador do dano ser punido.
Afirma Cavalieri (2008, s/p), “[...] não se pode ignorar a necessidade de se
impor uma pena ao causador do dano moral, para não passar impune a
infração e, assim, estimular novas agressões”. A indenização funcionará
também como uma espécie de pena privada em benefício da vítima.

O autor Pena Jr. (2008, s/p) assegura ser a indenização a título de
danos morais “uma obrigação imposta àquele que passa a ter uma dívida
perante o indivíduo e a sociedade, pela afronta causada a um direito
personalíssimo. Não irá reparar o direito em questão em toda a sua
amplitude, mas compensará a perda que se verificou.”

O Superior Tribunal de Justiça, no caso emblemático, de relatoria
da Ministra Nancy de Fátima Andrighi, condenou o genitor ao pagamento
de indenização por abandono afetivo e entendeu por bem reduzir o valor
fixado em segunda instância, fundamentando para tanto que, apesar do o
grau das agressões ao dever de cuidado cometidas pelo genitor em
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detrimento de sua filha, o valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze
mil reais) fixado pelo Tribunal de origem era muito elevado, motivo pelo
qual foi reduzido para R$ 200,000,00 (duzentos mil reais).

Na já citada Apelação Cível 511.903.4/7 referente à demanda
ajuizada perante o judiciário paulista, foi fixado o montante de
quinhentos salários mínimos, valor este que se revela distante
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que vem
arbitrando esse valor para casos muito graves de morte de
pessoa da família, dentre eles a morte de filho menor. O
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve sentença de
primeiro grau que condenou o genitor ao pagamento de R$
100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais sofridos pelo
filho, por entender o valor razoável e proporcional. (LACERDA,
2014, p. 110).

Vejamos o julgado na seguinte ementa:

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Apelação Cível. Abandono afetivo. Genitor. Danos Morais.
Dever de Indenizar. Inobstante as controvérsias existentes
sobre o tema, inclusive no âmbito do STJ, o abandono afetivo
por parte do genitor, capaz de gerar dor, vergonha e
sofrimento, caracteriza dano moral passível de indenização.
O valor arbitrado a título de indenização, deve atender aos
parâmetros do razoável e proporcional. Recursos aos quais
se nega provimento. Apelação Cível n. 0154617-
61.2010.8.19.0001. Relator Desembargador Cherubin
Helcias Schwartz Júnior. DJe, Rio de Janeiro, RJ, 02 ago. 2012.
(RIO DE JANEIRO, 2012, s/p.).

Tal decisão revela, dessa maneira, que as decisões dos Tribunais
pátrios possuem, entretanto, a dificuldade de reparar não enseja a
negação do dano, e configurado o dano é certo que deve ser reparado, da
forma que for. Se o dinheiro (moeda de troca mais usual na sociedade e
de mais fácil acesso às pessoas) não paga diretamente o preço da dor, ao
menos colabora para sua amenização (LACERDA, 2014, p. 114).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolve o presente trabalho, observa-se que a
responsabilidade civil no Direito de Família é um tema recente e Polêmico,
distante de um consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A
evolução da família trouxe alterações em seus conceitos, deixando de ser
patriarcal para tornar-se prioritariamente voltada para a realização social
e o afeto passou a ser elemento jurídico.

O princípio da afetividade passou a representar um elo que une
as pessoas, podendo criar uma espécie de parentesco entre as mesmas,
constituindo-se até mesmo rejeição de seu rebento, é perfeitamente viável
no atual ordenamento jurídico, conforme visto em jurisprudência citada no
decorrer do presente estudo.

Atualmente, não existe uma legislação específica sobre o
abandono afetivo, e é por este motivo que o estudo deste instituto, pauta-
se em jurisprudências do STJ. O Direito interpreta o abandono afetivo como
um instituto passível de indenização, pois se o afeto, entendido este como
um dos elementos integrantes dignidade humana, sendo este um bem
juridicamente protegido e o desrespeito a este bem jurídico deve ser
entendido como um ato ilícito e assim plenamente indenizável em seu
aspecto moral; o valor desta indenização fica a critério do juiz que, de
acordo com a analogia e utilizando-se de seu bom senso, utilizará de
critérios subjetivos arbitrando assim o valor da indenização no caso
concreto.

Como explicado neste estudo, o abandono afetivo causa diversos
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danos psicológicos e até físicos, causando na pessoa que sofre o
abandono problemas contínuos ao longo de sua vida. Portanto nada mais
justo que haja uma reparação pecuniária em detrimento de quem sofre o
abandono. Corroborando com esse entendimento, Pereira afirma que,

Não é possível obrigar ninguém a amar. No entanto, a esta
desatenção e a este desafeto devem corresponder uma
sanção, sob pena de termos um direito acéfalo, um direito
vazio, um direito inexigível. Se um pai ou uma mãe não
quiserem dar atenção, carinho e afeto àqueles que
trouxeram ao mundo, ninguém pode obrigá-los, mas a
sociedade cumpre o papel solidário de lhes dizer, de alguma
forma, que isso não está certo e que tal atitude pode
comprometer a formação e o caráter dessas pessoas
abandonadas, afetivamente. (PEREIRA,2016, p. 392).

Conclui-se que a recusa dos pais em exercer os seus deveres
inerentes ao pátrio poder, configura um abuso de direito, ou seja, um ato
ilícito que concede o direito de indenização por violação de direitos
garantidos na Constituição, como a dignidade da pessoa humana.
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