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Introdução 

Hélina Maria Coelho Bacelar Ferreira 

Francisco de Sousa Vieira Filho 

Maria Gessi-Leila Medeiros 

 

O advento da internet permitiu uma mudança acentuada e 

revolucionária na política de consumo por intermédio da evolução tecnológica, 

a qual oferece um novo conceito de economia no Brasil. Nesse contexto, o 

novo mercado colaborativo forma um ―triângulo‖ da prestação de serviços 

(fornecedor, consumidor e plataforma de pares). O aplicativo de transporte 

individual privado UBER é exemplo de economia compartilhada que permite 

em sua corrida um custo mais baixo para seus usuários. 

No entanto, deve ser observada a qualidade do serviço de transporte 

individual privado, se o serviço abrange todas as espécies de públicos com 

a mesma eficiência, eficácia, segurança e efetividade. O estudo presente 

verificou que o consumidor com deficiência física sofre discriminação, 

descaso e constrangimento ao passo que a corrida ou o embarque é recusado 

por incapacidade de transportar a cadeira de rodas no veículo automotor 

privado. 

Salienta-se a seguinte problemática da pesquisa: quem irá reparar 

o dano moral causado às pessoas com deficiência física decorrente da 

inadequação do serviço ofertado? Um dos fundamentos da república é 

dignidade da pessoa humana. A Constituição também resguarda em seu 

corpo o Princípio da Isonomia e promoverá a defesa do consumidor com 

fulcro artigo 5°, XXXII, e tutela do direito à acessibilidade das pessoas com 

deficiência física regulada na Lei 13.146/15 (BRASIL, 2015). A hipótese a ser 

verificada neste estudo é que a plataforma de mobilidade Uber e o motorista 

devem responder solidariamente por fazerem parte da mesma cadeia de 
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fornecedores de serviços. O Estado também responde subjetivamente por 

omissão do dever jurídico de efetuar fiscalização da atividade na qual a União 

atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar a 

responsabilidade civil pela inadequação do serviço de mobilidade individual 

privada para uma classe vulnerável, da qual tanto empresa, motorista parceiro 

bem como o Município devem reparar o fato lesivo, que será investigado 

mediante fontes, como, por exemplo: Amparo na Carta Suprema, Estatuto 

das pessoas com deficiência, Lei Federal de Diretrizes da Mobilidade Urbana 

bem como o diálogo das fontes do Código Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor. O objetivo específico é explanar a evolução histórica e a incidência 

legislativa de proteção às pessoas com deficiência; apresentar  julgados 

que assegurem a liberdade de locomoção no tocante à classe; demonstrar 

responsabilidade civil do Estado por omissão fiscalizatória, pautada na teoria 

da culpa administrativa, e indicar responsabilidade por parte da plataforma e 

do motorista pela recusa do embarque. 

A justificativa para a escolha desse tema é a necessidade da 

pesquisadora em conhecer mais sobre o assunto em virtude de vivência 

pessoal, com cuja temática busca familiarizar-se. Além disso: quanto ao 

aspecto social, o assunto consiste na análise de uma questão extremamente 

importante por estar voltada para um segmento que requer atenção especial 

–as pessoas com deficiência física. 
Nesse sentido, é de suma importância que o Estado, a sociedade e 

a ciência humana tenham conhecimento pertinente da situação para que 

as pessoas com deficiência adquiram uma atenção específica e adaptação 

adequada pela prestação de serviços de transporte urbano individual privado. 

Esta pesquisa optou pelo método dedutivo que, por meio de processos 

argumentativos, demonstre uma tese capaz de definir e diferenciar o conceito 

envolvido em discussão. A pesquisa se classifica como básica quanto à 

natureza, visando a gerar novo conhecimento teórico e buscar verdades 

ainda que temporárias e relativas sobre o tema. A abordagem do problema é 

qualitativa, que consiste na interpretação do fenômeno e esclarecer a relação 

entre os sujeitos envolvidos. 

Em relação ao procedimento, a elaboração do estudo é bibliográfica, 

pois é a partir dessa análise que a pesquisadora, através de um estudo 

amplo, solidificará a base teórica e fundamentará o tema com técnicas de 

documentação indireta, como obras de principais autores: Marques (2017), 

Tartuce e Amorim (2018), Gonçalves (2012), jurisprudências, decisões judiciais, 

artigos científicos e textos da internet, com a finalidade de embasar a pesquisa 
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e acrescentar algo nela. O estudo tem como base legal a Constituição Federal 

de 1988, a Lei 13.146/15 (Estatuto da pessoa com deficiência), a Lei 12.587/12 

(Política Nacional de mobilidade urbana), o Código Civil de 2002 (CC) e o 

Código de Defesa ao Consumidor (CDC). 

Evolução histórica das pessoas com deficiência física 

Desde os tempos mais remotos, a humanidade teve inúmeras 

interpretações acerca da deficiência física (sensorial) e intelectual. Em 

algumas regiões, compreendia-a como uma punição divina, outras civilizações 

autorizavam os pais a assassinar sua prole por julgarem defeituosos. Em 

antagonismo a esse entendimento, o cristianismo foi um dos pioneiros a buscar 

a transformação sobre a visão pejorativa pertinente a essa classe, apontando 

na sociedade e principalmente nas famílias essa percepção errônea bem 

como o compromisso de aceitação e proteção dos mesmos, em conjugação 

com a Igreja Católica, pois cultivava a ideia de que todos são criados por Deus 

enquanto seres humanos (REDE JUNTOS, [2019?]). 

Ao longo da história surgiram diversas conclusões pertinentes à 

deficiência física. No entanto, apenas a partir da Revolução Francesa (1789- 

1799) puderam-se evidenciar no mundo os primeiros movimentos sociais 

através dos princípios Liberdade, Igualdade, e Fraternidade, possibilitando à 

classe ser inserida dentro da sociedade, juntamente com os estudos iniciais 

relativos aos diferentes tipos de deficiência e às suas necessidades (REDE 

JUNTOS, [2019?]). 

Em contrapartida, em decorrência das duas guerras mundiais – além 

de devastarem e dizimarem boa parte das populações dos países envolvidos 

–, ocorreu um aumento considerável de pessoas com deficiência devido às 

mutilações ocasionadas não só aos oficiais, mas também aos habitantes 

das regiões afetadas durante os combates, onde foram necessários alguns 

tratados de paz para cercearem as guerras. 

Ulterior à Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1948, foi formulada 

e tornada a público a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 

Organização das Nações Unidas, a qual intenciona a paz mundial, a dignidade 

humana, a paridade e a não discriminação em busca da defesa dos direitos 

fundamentais de cada sujeito. Diante disso, a declaração universal foi o 

propulsor para avançar e influenciar nas nações um olhar mais sensível em 

proteção das pessoas com deficiência, estatuído em seu artigo XXV. 

No Brasil, entre os anos de 1950 e 1960, ocorreu uma epidemia de 

Poliomielite (paralisia infantil), transmitida por uma doença causada pela 

infecção do poliovírus, podendo ocasionar paralisia dos membros inferiores 
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nos casos mais avançados. Nesse período, a iniciativa não governamental 

custeou os centros de reabilitação aplicando técnicas posteriores à Segunda 

Guerra Mundial (MAIOR, 2015). 

No Brasil, os primeiros movimentos políticos das pessoas com 

deficiência surgiram a partir do ano de 1970, sendo eles os atuantes de suas 

próprias lutas, com o lema ―Nada sobre Nós sem Nós‖, interpretando que o 

NADA se refere ‗nenhum resultado‘ da lei, política, programas, 
sistema,  edificações;  ‗SOBRE  NÓS‘  pertinentes  às  pessoas  com 
deficiência; ‗SEM NÓS‘ sem plena participação das próprias pessoas 
com deficiência (SASSAKI, 2011, on-line). 

 

Nesse período, houve cooperação da sociedade civil, empenhada em 

cobrar do Estado a obrigação de garantir os direitos humanos das pessoas 

com deficiência, o que deixava de ser apenas de caráter assistencialista e 

caritativo. 

Em 1982, a ONU criou o dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Física, no qual lutou pela inserção da classe no mercado de trabalho, inclusão 

social, cultural, política e por conscientizar a sociedade do anticapacitismo 

cerceando a discriminação decorrente da condição de deficiência (UNITED 

NATIONS, [201?]). 

Podemos interpretar deficiente físico como aquele que sofre algum 

impedimento de ordem física, intelectual ou sensorial, a qual ocasiona no 

individuo condições limitadoras, ainda que temporárias, para realizar certas 

habilidades em comparação a um ser humano comum; isso não significa 

que todos são plenamente dependentes. No entanto, a política, a justiça e a 

sociedade são substanciais para auxiliá-los a terem autonomia. Para isso, é 

imprescindível derrubar as barreiras dos fatores ambientais, atitudinais, de 

transporte etc. 

A terminologia traz avanços no conceito social, o qual é recomendado 

pelos órgãos de defesa, em que o termo correto é ―Pessoa com deficiência‖ 

em vez de ―Portadores de deficiência‖. Com isso, a nomenclatura intenciona 

enfatizar a pessoa e não a deficiência. O termo ―Portador―, usado por questão 

social e alguns textos jurídicos vigentes, é inadequado, pois a pessoa não está 

portando uma deficiência, mas sim a tendo como uma condição. 

A classe é marcada por trajetórias de lutas e reconhecimentos jurídicos 

de seus direitos e garantias fundamentais inerentes a todo cidadão, tutela 

intrínseca ao ser humano resguardada pela Carta Política/88, insculpida em 

normas materiais e formais, substanciais desde seu nascimento, com vida 

estatuída em defesa da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Isonomia, 

Liberdades Fundamentais etc. 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 73 

 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE MOBILIDADE URBANA PRIVADA (UBER) EM 

FACE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 



 
 
 

 

Embora exista uma solidificação na proteção do ordenamento jurídico 

mediante normas gerais e específicas em sua teoria, parte da sociedade ainda 

reluta em conscientizar-se e concretizar diuturnamente que as pessoas com 

deficiência física possuem a mesma capacidade jurídica de fato e direito em 

paridade com qualquer individuo; na qual a contenda, a batalha, deixou de ser 

jurídica e política para ser de reconhecimento social e cultural em suprimir 

e exterminar as barreiras atitudinais de condutas que limitam ou impeçam 

a participação social em igualdade de condição e de oportunidade com as 

demais pessoas. 

A legislação protetiva no Brasil: da Gênese à atualidade 

As pessoas com deficiência física enfrentaram muitas barreiras para 

ter seu direito reconhecido por Lei, cujas normas regulam a conduta social 

visando a erradicar o preconceito, a discriminação e a desigualdade mediante 

ações de defesa e proteção por parte do Estado, visto que o poder estatal deve 

impor medidas mais severas para impedir condutas sociais segregatórias à 

classe. 

Nesse sentido, a Emenda nº 12 à Constituição Federal de 1967, 

promulgada em 17 de outubro de 1978, afirmou que: 

Artigo único. E assegurado aos deficientes a melhoria de sua 
condição social e econômica especialmente mediante: 

 

I -educação especial e gratuita; 

 

II - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social 
do País; 

 

III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao 
trabalho ou ao serviço público e a salários; 

 

IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos 
(BRASIL, 1978, on-line). 

 

O Estado, por meio de sua carta política de 1988, tem como um dos 

seus Fundamentos o Princípio da Dignidade Humana, o qual juridicamente se 

divide em um direito de proteção individual por parte do Estado e da sociedade 

e em um dever de trato isonômico entre os sujeitos (PAULO; ALEXANDRINO, 

2008). Com isso, conferiu uma atenção especial às pessoas com deficiência 

para que, independente de sua condição, todos possuam os mesmos direitos 
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de cidadão, liberdades fundamentais, inclusão social e aplicação das políticas 

públicas voltadas à tutela desse grupo, assegurando e promovendo medidas 

que suprimam a desigualdade e a exclusão social às quais está intimamente 

ligado. 

Diante disso, o principio da igualdade expresso no art. 5, Caput e inciso 

I, CF/88 – a base fundamental da democracia, do qual também decorrem 

inúmeros outros – determina ―Dar tratamento igual, isonômico às partes 

significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata 

medida de suas desigualdades‖ (NERY JUNIOR, 1999, p. 42). Ou seja, para que 

exista isonomia entre as pessoas, são necessárias adaptações adequadas, de 

acordo com a realidade de cada individuo, visando a proteger a dignidade da 

pessoa humana. 

Após atenção especial conferida pela carta política de 1988, foi 

sancionada a Lei Federal 7.853/89 (regulamentada pelo Decreto 3.298/1999), 

pioneira em tratar da temática a qual disciplina os valores básicos de 

tratamento e de oportunidade paritária, sendo obrigação nacional a cargo 

do poder público e da sociedade; e em assegurar ações governamentais 

necessárias nas áreas de educação, saúde, formação profissional e do 

trabalho, recursos humanos e edificações. 

A Lei 8112/1990, art. 5, § 2º, determinou a reserva de cargos nos 

concursos públicos, destinando a vaga compatível com respectiva limitação, 

e a Lei 8213/1991 estabeleceu a reserva de 2 a 5% dos cargos nas empresas 

com 100 ou mais empregados para beneficiários reabilitados e pessoas com 

deficiência habilitadas profissionalmente. 

A Lei Orgânica da Assistência Social Nº 8.742/93 estabelece em seus 

objetivos tratar da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária, visando à proteção social, 

garantia a vida, redução dos danos e prevenção dos riscos (BRASIL, 1993). 

As pessoas com deficiência obtiveram o reconhecimento de passe 

livre no sistema de transporte coletivo interestadual, no qual são reservados 

dois assentos de cada transporte por meio do Decreto 8.889/94, visto que 

também é enfatizado pela Lei 10.048/2000, 3º, a saber: 

As empresas públicas de transporte e as concessionárias de 
transporte coletivo reservarão assentos, devidamente identificados, 
aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência 
e pessoas acompanhadas por crianças de colo (BRASIL, 2000, on- 
line). 

 

A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais 

e critério básico de acessibilidade para as pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida. Determinam definições a fim de erradicar as barreiras, 
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sejam de transporte, atitudinais, urbanísticas ou arquitetônicas bem como 

o comportamento que impeça o gozo e exercício de direito e a participação 

social. 

A Lei 10.845/04 trata do programa de complementação ao atendimento 

educacional especializado às pessoas com deficiência física. Em cumprimento 

ao dispositivo do art. 208, inciso III da CF, tem como objetivo garantir uma 

educação universal aos alunos com deficiência fisica que se encontram em 

situação que não permita integração em classe de ensino regular. 

O Decreto Legislativo Nº 186/08 foi aprovado com status de Emenda 

Constitucional (nos termos do artigo 5º, §3º, da CF) o texto da Convenção Sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (CDPD), 

o qual tem o propósito de promover, proteger e assegurar total exercício 

dos direitos humanos, liberdades fundamentais e promover o respeito pela 

dignidade de todas as pessoas com deficiência física. 

A Lei 13.146/15, de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem como base 

a CDPD, a qual intenciona compelir os padrões mínimos de acessibilidade já 

que os esforços voluntários não são suficientes para cercear as barreiras. 

Com isso, as diretrizes da CDPD impõem aos Estados o cumprimento da 

acessibilidade, pois as normas obrigatórias são meios eficazes de atingir a 

acessibilidade. 

O Estado, por ser detentor de poder mediante suas normas cogentes, 

pautado na defesa e proteção das pessoas com deficiência física, intenciona 

a igualdade de tratamento, a garantia da liberdade individual e a repressão 

de toda forma de discriminação para que todas as pessoas tenham uma vida 

plena e satisfatória, visto que a classe enfrenta em seu cotidiano muitas 

barreiras em busca do exercício de seus direitos, da participação social, 

da oportunidade de trabalho, da liberdade de movimento, com inúmeras 

limitações ao direito de ir e vir, sejam elas no sistema, em edificações ou no 

próprio meio de transporte; pois incluir melhorias no acesso à mobilidade 

urbana assegura a igualdade e a não discriminação. 

Julgados acerca da liberdade de locomoção no tocante às pessoas com 

deficiência física 

A Liberdade de Locomoção é intrínseca ao direito fundamental de 

primeira geração e uma garantia constitucional à qual a carta magna de 

1937 estabeleceu a primeira previsão em seu art. 122, § 2º, em que todos 

os brasileiros têm o direito de circular livremente, fixar-se, adquirir bens e 

exercer sua atividade em todo o território nacional. Esse direito não se aplicava 

expressamente aos estrangeiros. Haja vista, o atual preceito da CF/88, art. 5º, 
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inciso XV, não existe tal distinção, sendo qualquer pessoa residente no país 

livre para ir, vir, permanecer e sair com seus bens onde desejar desde que em 

tempos de paz (CARDOSO, 2016). 

Liberdade de locomoção e acessibilidade estão intimamente 

coadunadas, posto que esta signifique aproximação, chegada, tornar 

acessível a locomoção daqueles que desejam se deslocar para um destino 

no qual é imprescindível impedir barreiras ao direito de ir e vir, cercear 

quaisquer obstáculos dos fatores ambientais, como arquitetônico, urbanístico 

e transporte, promovendo o acesso a todos os lugares e proporcionando a 

inserção social das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em uma 

vida autônoma e independe. 

Seguindo um padrão mundial em estabelecer a acessibilidade, a 

Constituição Federal, em seu artigo 227, § 2º, preceitua ―A lei disporá sobre 

normas de construção dos logradouros  e dos  edifícios  de  uso  público e 

de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas com deficiência‖ (BRASIL, 1988, on-line). 

No mesmo sentido, o artigo 3°, inciso I, que trata da finalidade da Lei 
13.146, dispõe: 

 
 
 
 
 
 

que 

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de 
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015, on-line). 

 

Mais adiante no texto, a lei supracitada insculpe, em seu artigo 46, 

 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação 
e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso 
(BRASIL, 2015, on-line). 

 

O artigo 53 complementa que ―A acessibilidade é direito que garante 

à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 

independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social‖ 

(BRASIL, 2015, on-line). 
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Nesse diapasão entende-se que a prestação de serviço de transporte, 

independente de ser público ou privado, deve ofertar igual oportunidade 

de acesso em comparação aos outros indivíduos sem a obstrução pelos 

obstáculos do transporte, para que as pessoas com redução física venham a 

possuir autonomia e libertação individual para consolidar uma inserção social. 

A Ministra Nancy Andrighi, terceira turma STJ em sede de Recurso 

Especial, deliberou favorável o Dano moral pela ausência de acessibilidade na 

prestação de serviço de transporte urbano público: 

Direito civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos 
morais. Falha na prestação de serviço de transporte público 
municipal. Pessoa com deficiência usuária de cadeira de rodas 
motorizada. Falta de acessibilidade. Tratamento discriminatório 
inviabilidade.  Violação  do  direito   ao   transporte   e 
mobilidade do usuário do serviço. Dano moral configurado. 

 

Resp. 1733468/MG recurso especial 2017/0322488-9 (SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2018, on-line). 

 

Consonante com a temática, o Relator, Dr. Luiz Francisco Franco, da 

Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, julgou parcial provimento 

do Recurso Inominado, no qual majorou a condenação da empresa Uber do 

Brasil Tecnologia por Danos Morais ao se negar transportar uma pessoa com 

deficiência física a qual depende da cadeira de rodas para locomoção: 

Recurso inominado. Ação de indenização. Consumidor. Motorista 
de aplicativo. Recusa no momento do embarque para transportar 
o autor. Pessoa com deficiência  física e dependente de cadeira 
de rodas para locomoção. Gravidade do fato. Necessidade de 
majoração do quantum indenizatório.  Observância dos critérios 
da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido em parte. 
Recurso Inominado Nº 71008394801- Comarca de Porto Alegre (RIO 
GRANDE DO SUL, 2019, on-line). 

 

É incontroversa a necessidade de ofertar um serviço com adaptações 

adequadas no transporte privado ou público demonstrado acima. As 

deliberações nos julgados de instancia superior pertinentes ao atropelamento 

jurídico, fruto do descumprimento de um dever legal, violação de direito à 

acessibilidade a uma classe que por si só é suscetível. Embora o Estado, por 

meio de leis no ordenamento jurídico, tenha instituído medidas protecionistas, 

garantia de direito, a sociedade é compelida a exercer o papel não só de 

cumprir as normas, mas também exercitar a consciência para erradicar a 

desigualdade e discriminação social com esse público específico que apenas 

deseja oportunidade igual aos demais grupos. 
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Ausências  de infra estrutura da uber e o dever de indenizar pela 

desassistência às pessoas com deficiência física 

A partir do desenvolvimento tecnológico e da crescente utilização 

da internet, empreendedores apostaram em um novo segmento de economia 

que intenciona aproximar-se do consumidor por meio de plataformas 

digitais instaladas no celular, ―smartphones‖, que irão propiciar aos usuários 

praticidade, comodidade, economia financeira e confiança. 

A Uber é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana, 

fundada em 2010 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Os criadores 

da Uber Technologies Inc. usam a plataforma para aproximarem as pessoas 

bem como prestar praticidade e comodidade aos seus usuários, que desejam 

locomover-se na cidade por meio da empresa (UBER, 2020). 

Em 2014, a Uber realizou a primeira corrida no Brasil, durante a 

Copa do Mundo no Rio de Janeiro, e atualmente já está presente em mais de 

500 cidades, incluindo todos os Estados e as capitais do país. Desde o seu 

surgimento até o presente momento, a sociedade utiliza os serviços para se 

deslocar a todos os lugares, como, exemplo, ir ao trabalho, lazer, hospitais, 

supermercados, retornar à sua residência, entre outros destinos; esses 

serviços fazem parte de maneira ordinária na vida de seus clientes. 

No entanto, a plataforma Uber, apesar de ofertar um serviço 

financeiramente acessível a seus clientes, deixou de atender com efetividade 

e eficiência uma classe que por si só é vulnerável em decorrência de sua 

condição física limitada, visto que a plataforma não possui um ajuste 

necessário e adequado para que assegure às pessoas com deficiência um 

atendimento universal, vindo a tolir seu direito de ir e vir. 

A ausência de infraestrutura na prestação de serviço ocasiona 

discriminação e desigualdade, pois não atende à demanda de uma classe 

suscetível, à qual o aplicativo inviabiliza a opção de uso adaptado, adequado 

para cada limitação, e que por vezes é impedida de ter sua chamada atendida 

por negativa de embarque, seja por não aceitar a presença de um cão-guia 

de uma pessoa deficiente visual ou a cadeira de rodas de uma pessoa com 

deficiência motora, instrumentos de que ambos dependem para auxiliá-los 

em sua locomoção (BRASIL, 2015). 

É notório que essa desassistência ao negativar a acessibilidade do 

serviço enfatiza ainda mais as barreiras no transporte, sejam no sistema ou 

no próprio transporte no qual não se realizar adaptação razoável, acarretando 

discriminação ao segregar, excluir por forma omissiva ou comissiva intencional, 
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restringir ou anular o exercício de direito ou liberdade fundamental da classe, 

o que implica responsabilidade extracontratual ―aquiliana‖ por ato ilícito ao 

infringir dever legal. 

Tal afirmativa de direito é insculpida pelo artigo 186, CC: ―Aquele 

por Ação ou Omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito‖ 

(BRASIL, 2002, on-line). Portanto, aquele que desobedecer ao dever jurídico 

de não causar dano a ninguém é compelido indenizar o prejuízo injusto para 

compensar o dano, independente de vínculo jurídico entre a vítima e quem deu 

causa ao fato lesivo. 

Não obstante, o serviço de transporte privado Uber possui uma relação 

jurídica com o usuário mediante contrato de adesão, no qual o aderente, para 

que tenha acesso e utilização do serviço, é obrigado a aceitar os termos e 

condições de uso, inexistindo paridade negocial das cláusulas contratuais 

com a empresa, em que ela fica encarregada de realizar obrigação pactuada 

em transportar o cliente. Seu descumprimento acarreta responsabilidade 

civil contratual. 

O inadimplemento da obrigação Contratual é estatuído no artigo 389, 

CC, a saber: ―Não cumprida à obrigação, responde por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária [...]‖ (BRASIL, 2002, on-line), visto que nessa 

conjuntura, a culpa é presumida, não sendo necessário aferir a culpa. Basta 

simplesmente demonstrar que a outra parte convencionada deixou de realizar 

o avençado. 

É incontroversa a existência da obrigação em reparar o fato lesivo, 

que implica amenizar e atenuar o amargo sofrido pela pessoa com deficiência 

física, à qual Responsabilidade Civil contra a Uber incide aplicação das duas 

espécies, sendo tanto Extracontratual ao atropelar o dever legal pelo qual a 

empresa é compelida a ofertar um serviço com adaptações razoáveis para 

evitar violação ao Princípio da Dignidade Humana, o Princípio da Isonomia e a 

liberdade fundamental de ir e vir. A aplicação da espécie Contratual decorre 

devido ao inadimplemento do contrato de adesão em fornecer um serviço 

de transporte ao seu usuário independente de condição física limitadora, 

avençado entre a parte aderente e a plataforma de mobilidade urbana. 

Responsabilidades Civis do Estado por danos decorrentes de omissão do 

dever de fiscalizar a atividade de transporte individual privado Uber 

Em outrora, mais precisamente no período dos Estados absolutistas, 

as expressões ―the king can do no wrong‖ (O Rei não pode errar) e ―Quod 

principi placuit habet legis vigoren‖ (Tudo que satisfaça o príncipe tinha peso 
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de norma) expressavam que o imperador motivava suas ações pautadas 

pela teoria da Irresponsabilidade Absoluta, também denominada de Teoria 

Regaliana ou Regalista, a qual afastava o pleno dever de reparação, eximindo- 

se da obrigação indenizatória causada a alguém ou a terceiros, pois denotava 

que seus atos eram fruto da divindade e estariam em paridade com seus 

súditos. O contrário geraria desrespeito à supremacia. 

No Brasil, a Constituição de 1824 e a Constituição 1891 aderiram 

também a tal teoria, mas imputando aos funcionários a responsabilidade 

por suas ações, que o Estado recusava a reparar. Não obstante, diante da 

inobservância da reparação do dano por parte do Estado e do inconformismo 

das pessoas lesadas, a teoria foi perdendo força ao dar espaço para a doutrina 

civilista adotar duas teorias, responsabilizando o Estado subjetivamente, cujo 

elemento culpa é imprescindível. A primeira é fundamentada na teoria dos 

atos de gestão e atos de império, na qual tão somente aquela respondia pelos 

danos visto que os atos de império eram inerentes do seu poder estatal, sua 

força imperial (FILHO, 2011). 

A outra teoria civilista é a teoria da Culpa Civil, visto que o Estado 

respondia somente pelo dano caso seus  funcionários  atuassem com dolo 

ou culpa. Ulterior a essa conjuntura, nasceram as teorias publicistas, sendo 

a Culpa Administrativa ou ―Culpa Anônima‖ e a ―Falta de Serviço‖, para 

as quais a pessoa lesada bastava apresentar o fato danoso decorrente da 

inexistência, do mau funcionamento ou retardamento do serviço para incidir 

em culpa estatal. Prelecionam Bortoleto e Lépore: ―A Teoria da Culpa Civil não 

se confunde a Teoria da Culpa Administrativa, embora ambas sejam doutrina 

civilista de responsabilidade subjetiva esta resulta da culpa do serviço e 

aquela da culpa do agente público‖ (BORTOLETO; LÉPORE, 2016, p. 306). 

Atualmente adota-se a Teoria Objetiva do Estado independente de dolo 

ou culpa, a qual afasta o condicionamento da culpa, demonstrando apenas 

o nexo causal entre o dano e a conduta do agente, reservando o direito de 

regresso por parte estatal se seu representante agiu com dolo ou culpa. Divide- 

se a responsabilidade objetiva extracontratual em duas espécies: a primeira 

motivada pela Teoria do Risco Administrativo, a qual incide possibilidade de 

anulação do dever de reparar, admitindo quatro excludentes por parte da 

culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior. Por sua 

vez, na Teoria do Risco Integral, o Estado deve indenizar qualquer dano por 

completo posto que não possua excludentes de responsabilidade. 

O anterior Código Civil era o que regulava a Reparação estatal no art. 

15, sendo alterado pelo atual art. 43, a saber: ―As pessoas jurídicas de direito 

público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que 
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nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo [...]‖ 

(BRASIL, 2002, on-line), adotando o Estado à Teoria da Responsabilidade 

objetiva, agora em total simetria com a CF/88, Art. 36, § 6º: 

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão  pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa 
(BRASIL, 1988, on-line). 

 

A atual Constituição Federal trouxe duas alterações em seu corpo. Em 

relação à carta política anterior, substituiu a palavra Funcionários por Agentes, 

por meio da qual intenciona estender e ampliar mais a responsabilidade do 

Estado por parte de seus representantes. A outra alteração foi a inclusão 

das pessoas jurídicas de direito privado delegadas pelo poder público em 

atribuição do serviço público. 

Os Entes Federativos, as Autarquias e Fundações Públicas de natureza 

autárquica são objetivamente responsáveis por seus atos, em que compõem 

a pessoa jurídica de direito público, assim também estando vinculadas às 

pessoas privadas da administração indireta, como as sociedades de economia 

mista, empresas e fundações públicas com personalidade de direito privado, 

as concessionárias e as permissionárias; todas delegadas a exercer serviços 

públicos. 

A responsabilidade objetiva adota espécie extracontratual, em que, 

ao violar o dever jurídico e causar dano a alguém, seja por ação ou omissão 

voluntária ainda que exclusivamente moral, haja a complusão de compensar o 

fato lesivo. No tocante à responsabilidade civil por ação, será sempre objetiva 

por parte da conduta do seu agente ou das pessoas jurídicas de direito público 

ou privadas delegadas em seu nome para realizar serviço público. 

Não obstante, a exceção a essa regra é observada atraves de uma 

não ação, a inércia do dever de realizar algo que deveria ser feito. Assim, o 

Estado é responsável subjetivamente por omissão em que o elemento culpa é 

indispensável, configurando-se pela estagnação de sua obrigação em efetuar 

um serviço, uma fiscalização da atividade à qual estava incumbido. 

A União, mediante a Lei 12.587/12 da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, que regulamentou por meio da Lei Federal 13.640/18, delegou 

competência exclusiva ao Município e ao Distrito Federal de regular e fiscalizar 

o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, com 

amparo no ordenamento jurídico, insculpido no art. 11 - A da lei supracitada (a 

Lei 12.587/12), em seu capítulo II, intitulado ―Das diretrizes para a regulação 

dos serviços de transporte público coletivo‖: ―Compete exclusivamente 
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aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de 

transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso 

X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios‖ (BRASIL, 2012, on-line). 

A mesma lei suplementa a legalidade da atividade UBER e do motorista 

parceiro. A competência de regular e fiscalizar o serviço no âmbito de seus 

territórios, assim como observar as diretrizes considerando a eficiência, a 

eficácia, a segurança e a efetividade do serviço foi delegada exclusivamente 

aos Municípios e ao Distrito Federal. Dito isso, o estudo presente entendeu 

que o Estado é responsável subjetivamente por omissão e que sua culpa incide 

na ausência de prestar um serviço fiscalizatório à atividade de mobilidade 

urbana individual privada. Sua incumbência era realizar e compelir a empresa 

a adequar-se para atender a todos sem discriminar, com a mesma eficácia e 

efetividade ao prestar seus serviços. 

Análises da Responsabilidade Civil da Plataforma Uber em relação às 

pessoas com deficiência física 

A responsabilidade civil é consagrada tanto no Código Civil quanto no 

Código Consumerista, nos quais a teoria do diálogo das fontes visa a transpor 

os problemas de confronto entre as normas jurídicas. No entanto, o Código 

do Consumidor possui eficácia supralegal por ser considerada na hierarquia 

uma norma principiológica, sendo intermediária entre a Constituição/88 

e as leis ordinárias, além de ser também uma norma de ordem pública, de 

interesse social e geral. De acordo com Luiz Antônio Nunes, citado por Tartuce 

e Amorim, ―A Lei N° 8.078 é norma de ordem pública e de interesse social, 

geral e principiológica, o que significa dizer que é prevalentes sobre todas as 

demais normas especiais anteriores que com ela colidirem‖ (TARTUCE, 2018, 

p. 27). 

Nesse  diapasão,  o  Estado,  pautado  no  Princípio  Protecionista 

do consumidor, regulamentou a Lei 12.291/10, compelindo que todo 

estabelecimento mercantil no Brasil, sob pena de multa, aplique o Código 

Consumerista em suas relações com o consumidor por ser uma norma de 

ordem pública e de interesse social. Desse modo, prelecionam Tartuce e 

Amorim: 

o princípio do protecionismo do consumidor pode ser retirado do 
art. 1° da Lei 8.078/1990, segundo o qual o Código Consumerista 
estabelece normas de ordem pública e interesse social, nos termos 
do art. 5o, inc. XXXII, e do art. 170, inc. V da Constituição Federal, 
além do art.48 de suas Disposições Transitórias (TARTUCE, 2018, p. 
45) 
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A relação jurídica de consumo é dividida em elementos subjetivos e 

objetivos, compostos por consumidor, fornecedor de produto e prestador de 

serviços bem como produtos e serviços. A Lei 8.078/90 define a princípio 

a parte subjetiva da relação jurídica, definindo o conceito de consumidor 

baseando-se na teoria finalista determinada pelo art. 2°, qual seja, qualquer 

pessoa física ou jurídica a ser o último que adquire ou usufrui o produto ou 

serviço, sendo o destinatário final fático. 

O termo fornecedor engloba tanto o fornecedor de produtos quanto o 

prestador de serviços, estabelecendo, no art. 3°, que 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
Nacional ou Estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

 

Os objetivos são os produtos e serviços definidos no art. 3°, §1° e §2° 

da Lei 8.078/90. Aqueles compõem qualquer bem móvel ou imóvel, material 

ou imaterial, colocado no mercado de consumo; estes, qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo decorrente das 

relações de caráter trabalhista. 

Os serviços de transportes são fundamentados no art. 730 do Código 

Civil de 2002. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas. Tal 

dispositivo enquadra tanto os serviços de transporte públicos, fiscalizados 

pelo Estado, como os transportes coletivos e os táxis bem como os serviços 

de transporte privado como a empresa Uber, um modelo de mobilidade urbana 

individual privada cuja fiscalização fica a encargo dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

No que tange à prestação de serviços realizada pela categoria de 

transporte privado, em específico o ofertado pelo aplicativo Uber, observou- 

se violação dos direitos não apenas consumeristas, mas também dos direitos 

e princípios constitucionais, visto que a empresa filial no Brasil ainda não 

implantou um serviço destinado às pessoas com deficiência física, o que muitas 

vezes os impossibilita de se locomoverem; sendo sua sorte simplesmente 

lançada para que o motorista solicitado para a corrida possua em seu carro um 

porta-malas espaçoso. Caso contrário, a corrida é imediatamente recusada 

por não poder transportar a cadeira de rodas, ocasionando dano moral ao 

lesar a honra subjetiva do cliente com limitação física, que já se encontra em 

vulnerabilidade devido à condição do indivíduo. 
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Diante da problemática, investigar-se-á sobre quem recai a 

responsabilidade civil pelo fato do serviço? É imprescindível a análise tanto 

com o Código Civil quanto o Código Consumerista pertinente à aplicação 

jurídica adequada, posto que ambos consagram a responsabilidade civil; e, 

por conseguinte, a verificação da relação jurídica das partes envolvidas da 

empresa Uber quanto ao motorista que tem autonomia em selecionar suas 

corridas, para ao final definir a modalidade de reparação civil devida para 

sanar a lesão. 

O Código Civil desdobra a responsabilidade civil em contratual 

(inexecução da obrigação –objetiva) e extracontratual (ato ilícito ou abuso de 

direito –subjetiva). Não obstante, 

O Consumerista não adotou o modelo dual para configurar a 
responsabilidade, sendo aplicado independe de contrato ou não, 
visto que o tratamento diferenciado é pertinente ao fornecimento 
dos produtos e a prestação de serviços (TARTUCE, 2018, p. 156). 

 

A  regulamentação da  responsabilidade civil é adotada em  regra 

no Código Consumerista com a responsabilidade objetiva e solidária dos 

fornecedores de produtos e prestadores de serviços. Já no Código Civil, a 

regra é subjetiva, fundada na culpa, sendo a objetiva a exceção. ―O Código do 

Consumidor consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos 

fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores‖ 

(TARTUCE, 2018, p. 156). 

Para Carlos Roberto Goncalves, no sistema jurídico, as espécies de 

reponsabilidade reguladas pelo código do consumidor são definidas pelo fato 

do produto ou dos serviços (acidente de consumo) e pela responsabilidade 

pelo vício do produto ou dos serviços (coisa se imprópria ou inadequada 

para uso devido ao defeito), visto que ambos são de natureza objetiva. Na 

primeira espécie, o dano deriva dano extrínseco do produto ou serviço. Já na 

segunda espécie, o dano é intrínseco, pois não ultrapassa os limites do defeito 

(GONÇALVES, 2012). 

Os ilustres autores que dão corpo ao presente estudo seguem a 

mesma linha de entendimento de Gonçalves. ―No fato ou defeito seja também 

do produto ou serviço, há outras decorrências, como é o caso de outros danos 

materiais, de danos morais e dos danos estéticos (prejuízos extrínsecos)‖ 

(TARTUCE, 2018, p. 165). 

Por via de regra, a modalidade que incide na espécie fato do serviço são 

as objetivas e a solidária. No art. 14 do CDC, ―O fornecedor de serviços responde, 

independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados 

aos consumidores[...]‖ (BRASIL, 1990a, on-line). Não incide nos profissionais 
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liberais baseada na teoria subjetiva. ―A solidariedade dos fornecedores tem 

em vista a efetivação da proteção do interesse do consumidor, permitindo 

o alcance mais amplo possível ao exercício das opções estabelecida em lei, 

pelo consumidor‖ (MIRAGEM, 2016, p. 571). 

No concernente à relação jurídica no fornecimento dos serviços das 

plataformas de pares, sendo a modalidade na qual se enquadra empresa 

Uber, a doutrinadora enuncia perfeitamente a nova noção de fornecedor no 

consumo compartilhado: 

Os fornecedores principais são aqueles que atuam como verdadeiros 
guardiões do acesso, administrando esses serviços. ―Ou seja, o 
fornecedor é aquele que abre a porta do negócio de consumo que 
muitas vezes ele não realiza, mas intermédia e por vezes coordena 
mesmo o pagamento.‖ (MARQUES, 2017, p. 252). 

 

Cláudia Lima Marques ainda complementa 

Todos que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou 
serviço [...] sejam organizadores da cadeia (plataforma) ou participes 
do fornecimento direto ou indireto da prestação de serviços são 
considerados fornecedores‖ (MARQUES, 2017, p. 257). 

 

Nesse sentido, na eventualidade pertinente a problemas causados no 

serviço de transporte privado, seja na locomoção de pessoas ou coisas, ocorre 

reparação solidária com todos da cadeia de fornecedores: 

Entende este autor pela incidência do CDC para o transporte feito 
pelo UBER e por outras empresas de transporte compartilhado. 
Sendo assim, por tal subsunção haverá a responsabilidade solidária 
também da empresa que explora o aplicativo em casos de problemas 
no serviço de transporte (TARTUCE, 2018, p. 132). 

 

Contudo, o presente trabalho entende que tanto  a  plataforma 

Uber quanto o motorista colaborador possuem responsabilidade solidária 

pertinente à prestação do serviço de transporte individual privado realizada 

em relação às pessoas com deficiência física, decorrente do dano moral, que 

não impede a cumulação com outras espécies, visto que intenciona, além de 

atenuar os amargos e dissabores sofridos pela classe, conscientizar a empresa 

da relevante inclusão ao adaptar adequadamente um serviço específico assim 

como fazer valer a não discriminação em antagonismo à segregação humana, 

já que é um direito resguardado a todos. 
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Considerações finais 

Em linhas gerais, observou-se uma violação dos direitos e garantias 

fundamentais resguardados tanto pela carta política quanto por leis especiais 

voltadas às pessoas com  deficiência  física,  nas  quais  a  desassistência 

do serviço de transporte individual privado sobre a classe acarreta 

responsabilidade civil concernente à negligência de todos os envolvidos. 

Nesse diapasão, é incontroverso o dever de reparação da pessoa que 

pertence a essa classe, que por si só encontra-se em condição vulnerável e há 

décadas vem buscando não apenas o reconhecimento jurídico e político por 

parte do Estado, mas também cultural e social ao quebrar barreiras atitudinais 

da sociedade em propiciar condição igual de oportunidade em relação ao 

homem médio. 

Diante disso, o dano moral ocasionado à classe pela inadequação 

de um serviço razoável de ofertar uma atividade de transporte privado sem 

distinção a todos gera responsabilidade civil por dano moral, na qual a 

plataforma e ao motorista estão obrigados a repararem solidariamente por 

pertencerem à mesma cadeia de fornecimento de serviços já que ambos não 

possuem relação trabalhista, mas tão somente uma parceria colaborativa. 

O Estado, pautado pela teoria da responsabilidade objetiva, responde 

de forma subjetiva por omissão, em que o elemento culpa recairá sobre 

a ausência de prestar um dever fiscalizatório do serviço em virtude de o 

município atuar em nome da pessoa jurídica de direito público à qual a União, 

por lei federal, delegou competência exclusiva de fiscalizar e regulamentar 

atividades em seus respectivos munícipios. 
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A presente pesquisa tem por objeto o tema responsabilidade civil por 

abandono afetivo: violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Com o avanço no conceito de família e suas novas modalidades, 

este é um assunto que está sempre em processo de transformação, surge a 

discussão e vários questionamentos sobre a possibilidade de responsabilizar 

aqueles pais que abandonam afetivamente o filho. 

Aqui, o termo abandono não tem relação somente com a assistência 

material, mas consiste na criação devida, atenção e zelo que toda criança 

ou adolescente necessita no decorrer do seu processo de crescimento e 

desenvolvimento, da atenção e cuidado dos pais. Assim define Costa (2015): 

―O abandono afetivo consiste na omissão de cuidado, de criação, de educação, 

de companhia e de assistência moral, psíquica e social que o pai e a mãe devem 

ao filho quando criança ou adolescente‘‘. 

É fundamental para a saúde mental e comportamental social, e para a 

formação como pessoa, ter um acompanhamento adequado quando criança, 

pois tudo isso está ligado ao adulto que ela irá se tornar futuramente. Todos 

os princípios familiares adquiridos na infância constituem uma bagagem que 

se leva para toda uma vida. 

Além do mais, a Constituição Federal prevê em seus artigos 227 e 229, 

da mesma forma no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

é dever da família assegurar a dignidade, o respeito, a convivência familiar, 

prestar assistência material, moral e psicológica, além de colocar a salvo de 

toda forma de negligência a criança, o adolescente e o jovem (Lei 8.069/1990). 
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Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, 

filhos que se sentem lesados pela falta de assistência afetiva, buscam o 

poder judiciário, ensejando uma reparação em desfavor dos seus genitores. 

Almejando, assim, serem reparados civilmente pelos danos causados, pela 

falta de convivência e de afeto, ou seja, pelo não cuidado devido a eles quando 

necessário, pois muitos desenvolvem sentimentos incapazes de ser sanados, 

mas que possibilitam uma indenização pelo dano moral causado. 

Esse tema traz várias discussões acerca da possibilidade  ou 

negativa de pleitear a indenização, existe uma grande discussão doutrinária 

e jurisprudencial, posicionamentos favoráveis e não favoráveis a respeito. 

Os pontos de vista divergem em duas correntes. Há os que defendem que 

o abandono afetivo é louvável, já que provoca problemas psicológicos, e se 

manifestam a favor da prestação pecuniária quando comprovada a existência 

do dano. 

Há, também, os que pensam diferente sobre o tema, pois na visão de 

alguns o descumprimento do dever de dar afeto à criança, deve ser apreciado 

somente no direito de família, e que a sanção correta seria somente a perda do 

poder familiar, visto que, não tendo convivência e afeto, ele não exerce nenhum 

tipo de direito sobre a criança. Outra visão é que ninguém pode obrigar o outro 

a amar, ou seja, não se pode valorar o que um pai sente por um filho ou vice- 

versa, se não há convívio, não há amor, portanto, este não deve ser punido por 

algo que não sente. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, utilizou-se a abordagem 

qualitativa. ―A pesquisa qualitativa se caracteriza pela busca, como princípio 

do conhecimento, de uma compreensão das complexas relações constituintes 

da realidade social. Ela parte da ideia de realidade como construção e consiste 

em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 

mundo‖ (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Quanto ao método de procedimento adotado, foi o método histórico, 

que tem como premissa analisar as raízes de determinado instituto e pesquisar 

as origens do tema problemático para compreendê-lo. Em relação à natureza, 

classifica-se como básica, pois ―abrange estudos elaborados com a finalidade 

de resolver problemas no âmbito das sociedades em que os pesquisadores 

vivem‖ (Gil, 2010). 

No tocante à abordagem, é qualitativa. ―O estudo de caso deve ser 

aplicado quando o pesquisador tiver o interesse em pesquisar uma situação 

singular, particular, ainda nos elucidam que o caso é sempre bem delimitado, 

devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver do estudo‖ ( 

Ludke e André 1986, p. 17). 
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Quanto aos objetivos, é descritiva; ―na pesquisa descritiva, realiza- 

se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico 

sem a interferência do pesquisador. São exemplos de pesquisa descritiva 

as pesquisas mercadológicas e de opinião‖ (Barros e Lehfeld, 2007). Para a 

construção deste trabalho, adotou-se a pesquisa bibliográfica, que ―é feita 

com o intuito de levantar, um conhecimento disponível sobre teorias, afim 

de analisar produzir ou explicar um objeto sendo investigado‖ (CHIARA, 

KAIMEN, et al., 2008). Com fundamento por meio da leitura de textos de Rolf 

Madaleno, Maria Berenice Dias e Flavio Tartuce. 

Desse modo, o presente estudo buscou identificar, a partir das 

indagações sobre a violação ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, os prejuízos de ordem imaterial para o desenvolvimento da 

personalidade da criança. Circunstância que requer proteção jurídica perante 

o que, como demostra a Constituição Federal, tem como princípio maior a 

proteção da dignidade da pessoa humana, a existência do abalo emocional e 

do dano psíquico em crianças e adolescentes derivado da escolha do genitor 

em não exercer os deveres atribuídos por lei com referência à criação dos 

filhos. 

Do dano moral no direito de família 

No decorrer do tempo, ocorreu uma mudança significativa no conceito 

de família. Provavelmente, também por consequência destas mudanças os 

valores foram se perdendo. Apesar da família viver sempre em processo de 

transformação, com novas modalidades, o instituto familiar vem ganhando 

cada vez mais espaço no direito. Tendo, então, assim, a proteção devida àqueles 

que precisam de reparação de dano e de amparo da justiça, analisaremos o 

contexto histórico. 

Com a evolução das sociedades antigas, foram surgindo novos 

conflitos que originavam certa preocupação. Logo, havia necessidade da 

criação de algo que pudesse equilibrar esses conflitos para manter a ordem 

e que pudesse compensar o indivíduo ofendido ou a parte mais frágil do 

conflito. Então, já havia uma busca pela proteção à integridade física e moral 

das pessoas, ou seja, quem ofendesse tinha a obrigação de repará-la. 

A Constituição Federal de 1998, que possibilitou considerável 

mudança quanto à reparação pecuniária por dano moral, em seu artigo 5º, 

traz o rol exemplificativo dos direitos e garantias fundamentais e no inciso 

V prevê: ―é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 

da indenização por dano material, moral ou à imagem‖. Embora, hoje, os 

doutrinadores e juristas tenham um olhar favorável a esta questão, nem 
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sempre foi assim. Anteriormente, havia críticas quanto ao cabimento do 

dano moral, pois pelo pensamento patrimonialista do Código de Napoleão, 

predominava o pensamento de que não se podia reparar prejuízo não auferível 

economicamente. Com previsão na constituição Federal de 1988 em seu artigo 

5, inciso V, a pessoa passou a ser elemento principal do ordenamento jurídico, 

com amparo no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, de 

acordo com Maria Celina de Morais: 

O que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, 
e, de aceitável, passou a evidente. Se era difícil dimensionar o 
dano, em questão de poucos  anos tornou-se impossível  ignorá- 
lo. Se era imoral receber alguma remuneração pela dor sofrida, 
não era a dor que estava sendo paga, mas sim a vítima, lesada em 
sua esfera extrapatrimonial, quem merecia ser (re)compensada 
pecuniariamente, para assim desfrutar de alegrias e outros estados 
de bem-estar psicofísico, contrabalançando (rectius, abrandando) os 
efeitos que o dano causara em seu espírito. (MORAIS, 2003, p.147). 

 

Ocorreu um grande progresso, dessa vez no código civil de 2002, 

artigos 186 e 927l, que preveem a responsabilização por dano moral, este 

sobre responsabilidade objetiva e aquela responsabilidade subjetiva. Assim, 

também explica Flávio Tartuce: 

A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais 
como lesão a direitos da personalidade, sendo essa a visão que 
prevalece na doutrina brasileira. Alerte-se que para a sua reparação 
não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, 
mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do 
prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou 
sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não 
ressarcimento para os danos morais. (TARTUCE, 2012, p. 453). 

 

Venosa também ressalta que ―não há critérios objetivos nem mesmo 

fórmula matemática para a fixação de indenização por dano moral, sendo que 

nem mesmo a própria vítima possui condições de avaliar monetariamente 

o dano moral sofrido‖ (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, 

p.54). A possibilidade do dano moral no abandono afetivo não almeja que 

o genitor passe a amar o filho, não é a falta de amor que gera o dano, mas 

sim o desamparo visto às questões como a assistência moral e psíquica, em 

desconsiderar necessidades que têm grande importância para sua formação 

como pessoa, os prejuízos sofridos ferem diretamente a sua personalidade, 

pela inadimplência dos deveres decorrentes do poder familiar. 

[...] A indenização por danos morais em decorrência de abandono 
afetivo somente é viável quando há descaso, rejeição, desprezo por 
parte do ascendente, aliado à ocorrência de danos psicológicos, 
não restando evidenciada, no caso em comento, tal situação. 3. 
Dada à complexidade das relações familiares, o reconhecimento 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 95 

 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 



 
 
 

 

do dano moral por abandono afetivo emerge como uma situação 
excepcionalíssima, razão pela qual a análise dos pressupostos do 
dever de indenizar deve ser feita com muito critério. 3.1. É dizer: 
as circunstâncias do caso concreto devem indicar, de maneira 
inequívoca, a quebra do dever jurídico de convivência familiar e, como 
consequência inafastável, a prova de reais prejuízos à formação 
do indivíduo. 4. O fato de existir pouco convívio com seu genitor 
não é suficiente, por si só, a caracterizar o desamparo emocional 
a legitimar a pretensão indenizatória. 5. O mero distanciamento 
afetivo entre pais e filhos não constitui, por si só, situação capaz 
de gerar dano moral, restando, assim, ausente à demonstração 
dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, dispostos nos 
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, não havendo que se falar em 
indenização.(Acórdão 1154760, 07020022220178070005, Relator 
Des. JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, 
publicado no DJe: 7/3/2019.) 

 

Por consequência, manifesta-se o direito à indenização, derivado de 

um descumprimento de um dever jurídico, que é garantido pela proteção da 

dignidade da pessoa humana, posto que a Constituição Federal estabeleceu 

os direitos à personalidade como um direito constitucional pela dignidade da 

pessoa humana. Portanto, o dano moral, em seu processo de transformação 

e mudanças no âmbito familiar, vem acentuando cada vez mais a proteção as 

relações familiares. 

Consequências psicológicas e jurídicas causadas pelo abandono afetivo 

Apesar do dever de cuidado ser intrínseco ao poder familiar, alguns 

pais se isentam das suas obrigações de  zelar  pelos  filhos.  Sucede-se 

desse descumprimento o abandono em alguns aspectos essenciais para a 

formação da criança como pessoa, o que juridicamente se evidencia como 

o descumprimento de um dever legal, conforme a Constituição Federal e o 

Código Civil deixam claro no que corresponde às obrigações dos pais com 

relação à criação dos filhos. A família, o lar, é onde a criança deve ter todo o 

amparo, aconchego e proteção em benefício da felicidade do coletivo. 

Entretanto, nem sempre é essa a realidade de muitos que se veem 

desde cedo abandonados por um dos genitores. A participação destes em 

todas as fases de sua vida, até atingir sua maturidade, é algo significativo. 

É muito importante para o desenvolvimento do menor o comparecimento 

dos genitores, ter um ambiente educativo onde não abrangem tão só a 

escolaridade, mas especialmente a convivência familiar, o amor, o respeito, o 

afeto, a dignidade, a participação, o acompanhamento constante de ambos no 

desenvolvimento da criança. 
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Esse abandono causa sérios danos à sua vida, moral e psicológica. 

Um dos motivos do abandono afetivo é o distanciamento natural da criança 

por uma das partes, às vezes, ocasionada pela separação dos pais, por não 

terem mais uma vida conjugal, o que causa mudanças na estrutura familiar. 

No entanto, o divórcio traz novas configurações no relacionamento da família, 

porém, o relacionamento entre o genitor e o filho deve ser mantida. Surge, 

então, uma nova dinâmica, já que a rompimento vai ser uma novidade para a 

criança. Portanto, é preciso ter cautela para que não haja sofrimento que o 

afete. 

O abandono afetivo fere princípios da legislação brasileira; destacam- 

se, entre eles, o da dignidade da pessoa humana e o da afetividade. Paulo 

Lôbo ―define o abandono afetivo como sendo o inadimplemento dos deveres 

jurídicos de paternidade‖ (2014, p. 12). Walkyria Carvalho Nunes Costa, em 

seu artigo, utiliza-se da argumentação de que ―o abandono afetivo se dá 

quando ambos os pais ou apenas um deles se omite na convivência familiar 

de educar e dar afeto e carinho, uma vez que o laço afetivo está intimamente 

ligado a autoestima‖. ―É necessário que a responsabilidade não seja encarada 

somente de forma financeira, mas que se entenda o quão imprescindível é o 

cuidado diário dos pais‖ (DIAS, 2015, p. 416). A ausência de familiaridade entre 

pais e filhos e o rompimento das ligações pessoais e afetivas entre eles pode 

provocar grandes perdas na formação física e psicológica. A Constituição 

Federal assegura direitos à criança e ao adolescente e deveres que os pais 

têm de exercer: 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Desse modo, dispõe Veronese (1996): ―o surgimento de uma 

legislação que tratasse crianças e adolescentes como sujeitos de direitos era 

imprescindível, evitando que os preceitos constitucionais fossem reduzidos a 

meras intenções‖. 

Levando em consideração esses aspectos, são vários os danos 

psicológicos que sofrem crianças expostas a situações como esta. O abandono 

pode causar problemas, tais como: o isolamento do convívio com pessoas 

da mesma idade, tristeza e baixa autoestima, dificuldades escolares, além 

do fato de que essas crianças podem ser mais propícias a desenvolverem 

depressão e ansiedade. 
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Da responsabilidade civil e do pagamento pecuniário 

O propósito da Responsabilidade civil é reparar um dano causado, 

seja ele material ou imaterial, que tenha lesado algum bem jurídico da vítima, 

sendo que sem danos não há reparação, só podendo existir a obrigação quando 

comprovada. Rolf Madaleno Dispõe que: 

Decisões judiciais buscando reparar com indenizações pecuniárias 
a dilaceração da alma de um filho em fase de formação de sua 
personalidade, cujos pais se abstêm de todo e qualquer contato e 
deixam os seus filhos em total abandono emocional, não condenam 
não busca reparar a falta de amor, ou desamor, ou a preferência de 
um pai por um ou outro filho, mas sim, procura penalizar a violação 
dos deveres morais, o qual é direito do filho rejeitado. (MADALENO, 
2013). 

 

Vejamos uma decisão notável relacionada a um caso julgado pela juíza 

Simone Ramalho Novaes, da 1ª Vara Cível de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a 

qual condenou um pai ao pagamento de indenização em relação ao filho, por 

abandono afetivo. Segundo a magistrada: 

[...] se o pai não tem culpa por não amar o filho, a tem por negligenciá- 
lo. O pai deve arcar com a responsabilidade de tê-lo abandonado, 
por não ter cumprido com o seu dever de assistência moral, por não 
ter convivido com o filho, por não o ter educado, enfim, todos esses 
direitos impostos pela Lei‖. E mais: ―O poder familiar foi instituído 
visando à proteção dos filhos menores, por seus pais, na salvaguarda 
de seus direitos e deveres. Sendo assim, chega-se à conclusão de 
ser perfeitamente possível a condenação por abandono moral de 
filho com amparo em nossa legislação. (NOVAES, 2012, p. 3). 

 

Embora não haja como voltar o tempo perdido, nem apagar tudo o 

que a criança passou, a prestação pecuniária é de grande relevância, pois dá 

uma sensação de punição ao genitor que não cumpriu com suas obrigações. 

Vejamos uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

Recentemente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou 
o genitor a pagar R$50.000,00 ao filho por abandono afetivo. 
Na referida ação, relatou-se que o genitor nunca fez questão de 
visitar o filho, marcava de encontra-lo e não aparecida, telefonava 
bêbado, o tratava de forma diferente dos outros filhos que teve em 
outro casamento. Com isso, o filho comprovou que desenvolveu 
doença pulmonar emocional e problemas de comportamento, e a 
Juíza entendeu que de fato o pai falhou com o filho, e a postura 
daquele gerou danos a este último, e o condenou ao pagamento do 
valor supracitado. A decisão foi mantida após recurso. 

 

Notemos que, ―[...] embora de fato o judiciário não possa obrigar um pai 

a amar seu filho, por outro Norte, deve puni-lo por não ter participado de sua 

formação, pois quando existe o dever de agir, a omissão deve ser repreendida, 
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sobremaneira quando dela resulta dano irreversível‖ (EDDLA, 2015, p. 5). Em 

vista disso, os abalos psicológicos a criança ou adolescente caracteriza dano 

moral, e o dano moral concebe a responsabilidade de compensar a vítima pelo 

dano causado. 

O abandono afetivo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios 

constitucionais especificados como fundamento do Estado Democrático de 

Direito Brasileiro, e este se encontra no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988. 

Não há um conceito formado sobre este princípio, pois os direitos 

humanos estão sempre em processo de transformação, sempre em busca da 

efetivação da igualdade entre os indivíduos. A professora Maria Helena Diniz 

considera a dignidade da pessoa humana tendo em vista o direito de família, 

pois ela observou a necessidade de se buscar garantir o desenvolvimento de 

pretensões e ambições afetivas dos membros familiares por meio da garantia 

da assistência educacional aos filhos. 

Observamos, portanto, que a constitucionalização no direito de 

família, dirigido através princípio da dignidade da pessoa humana, visa uma 

família mais humanitária, capacitada para cumprir sua função de suporte, 

sustento e realização de seus membros. 

Vale lembrar que não é possível falar em vida se esta não for digna, 

assegurando também à criança e ao adolescente o direito a uma ampla e 

completadecência na sua formaçãocomo pessoa. No plano infraconstitucional, 

o estatuto da criança e do adolescente procura regulamentar integralmente a 

proteção à criança. Com previsão no artigo 3º que: 

A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, 
todas  as  oportunidades  e  facilidades,  a  fim  de  lhes  facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990). 

 

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente se 

encontra ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana e completa o 

rol de proteção a estes e com maior cautela por se tratarem de indivíduos 

em condição de desenvolvimento, por isso, é necessário um cuidado especial 

respeitando à sua condição de vulnerabilidade, de tal maneira que todos 

são responsáveis pelo seu desenvolvimento sadio: a família, a sociedade e 

o Estado. Assim sendo, tem que haver uma preocupação maior em relação 
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aos traumas a que a criança possa ser exposta, a começar dos primeiros 

anos de vida, evitando sempre sua exposição às condições adversas para sua 

formação que possam prejudicá-la de alguma forma. 

Análise doutrinaria e jurisprudencial a respeito do tema 

Sobre o  tema  abordado,  há  uma  vasta  divergência  doutrinaria 

e jurisprudencial, quanto ao fato da possibilidade, ou não, do dever de 

responsabilizar civilmente os pais pelo abandono. Como ainda não há uma 

legislação específica que versa sobre essa matéria, as posições doutrinarias 

acaba sendo de grande relevância para o posicionamento dos magistrados 

acerca da temática. A matéria é tão pertinente que foi aprovado, pela 

Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o Projeto de Lei 700/2007, 

que modificaria o Estatuto da Criança e do Adolescente, se de fato aprovado, 

submetera a reparação de danos morais aos pais que deixarem de comparecer 

nas relações e vivências com seus filhos. 

Há duas correntes doutrinárias a respeito do tema, uma defende que 

é de grande relevância os filhos terem o direito de ir atrás de uma resposta 

junto ao poder judiciário para sanar parte dos transtornos que o abandono 

afetivo pode causar a uma criança, que refletira futuramente no adulto que 

ela irá se tornar, utilizando como fundamento o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, o princípio implícito da afetividade, do mesmo 

modo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 

Para Dias (2009, p. 416), ―[...] comprovado que a falta de convívio pode 

gerar danos, a ponto de comprometer o desenvolvimento pleno e saudável do 

filho, a omissão do pai gera dano afetivo susceptível de ser indenizado‖. 

Vale salientar que a procura por uma reparação é devida ao 

descumprimento de algo que é obrigação, pois verifica-se como um dever 

jurídico o de conviver com a criança e não somente a falta de afeto. 

A corrente que discorda da responsabilidade civil e sua reparação 

pecuniária alega que não se pode por valor ao sentimento de amor no âmbito 

familiar e que isso motivaria uma monetização dos sentimentos. Essa é a linha 

de pensamento de Lizete Schuh, ao argumentar que ―[…] a simples indenização 

poderá representar um caráter meramente punitivo, reafirmando, cada vez 

mais, o quadro de mercantilização nas relações familiares‖ (Síntese, v. 8, n. 

35, abril/maio 2006, p. 75). 

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais vem dando interpretações 

diversas sobre o tema, entretanto, também há divergências, vejamos: 
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A primeira decisão acerca do referido tema foi proferida pelo juiz 
Mario Romano Maggioni, em 15.09.2003, na 2ª Vara da Comarca de 
Capão da Canoa –RS (Processo n.º 141/1030012032-0).( Síntese, v. 6, 
n. 25, ago/set 2005, p. 148-150) Na ocasião, o pai foi condenado ao 
pagamento de 200 salários-mínimos de indenização por dano moral, 
em razão do abandono afetivo e moral da filha de 9 anos. (Machado, 
Gabriela Soares Linhares, 2012) 

 

Constata-se que, quando a análise do caso concreto for verídica, da 

responsabilidade civil e seus requisitos, para a configuração, terá capacidade 

de haver compensação pecuniária do abandono afetivo, se os transtornos 

forem devidamente comprovados. Apesar de a jurisprudência brasileira não 

ser unânime em relação ao tema, já existem nos tribunais decisões no sentido 

de acolher a possibilidade de reparação civil em face ao abandono afetivo. 

Assim também propõe: ―O valor não irá pôr fim ao vazio, mas 

proporciona a sensação de que a omissão foi punida. E, para demais filhos 

vítimas do abandono, surge a esperança de que o Poder Judiciário é capaz de 

punir os maus pais, visto que o afeto não os será destinado‖ (SIMÃO, 2012, s. 

p.). 

É fundamental destacar que não se pode generalizar sobre a matéria. 

Os magistrados devem analisar cada caso com muito critério, devem analisar 

as causas que podem ter levado o autor a um distanciamento do convívio 

familiar ao qual está inserido, se houve algum litígio e os possíveis danos 

sofridos pelo filho. 

Da afetividade na relação parental 

Como já foi dito, a relação parental, o convívio, os cuidados, e todas 

as questões que envolvem a relação parental, são fundamentais para a 

formação de uma criança. A base familiar é importante para a estruturação 

para a sociedade e encontra-se previsto na Constituição Federal que ―a 

família é vista como a base da sociedade e tem especial proteção do Estado‖ 

(art. 226, CF/88). 

É certo a importância de uma boa base familiar para a criação e 

construção da personalidade e caráter da criança. Geralmente, quando 

um casal celebra o matrimonio, daí nasce uma família; consequentemente, 

esse casal vai gerar filhos que normalmente são frutos de uma relação de 

amor entre o casal. Dessa maneira, em seguimento, essa criança que nasceu 

receberá todo amor e toda atenção também. Segundo Oliveira, ―a afetividade, 

traduzida no respeito de cada um por si e por todos os membros–a fim de que 

a família seja respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo 

social – é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores características da família 
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atual‖ (2002, p. 233). Geralmente, filhos que sofreram com o abandono 

afetivo são frutos de um relacionamento que foi rompido, e acaba que um dos 

genitores se afasta da criança, por conta do distanciamento entre o casal. 

Desse modo, como a família é uma importante instituição para a 

sociedade, fica a cargo dos pais a responsabilidade de educar e formar bons 

cidadãos, de boa índole para a convivência social, ainda que os genitores não 

compartilhem mais da vida conjugal. Assim explica Washington Monteiro 

de Barros: ―o pátrio poder é instituído no interesse dos filhos e da família, 

não em proveito dos genitores. Melhor se denominaria pátrio dever‖. Dessa 

forma, apesar do poder familiar assegurar aos pais a autoridade sobre seus 

filhos, impõe também a eles total responsabilidade pelo menor. Todavia, a 

―obrigação de afetividade não se limita apenas aos filhos submetidos a esse 

instituto, mas a todos eles durante toda a sua vida, sejam eles maiores ou 

menores, consanguíneos ou afetivos‖ (Ed. São Paulo: Saraiva, 2001). 

Não restam dúvidas da tamanha importância de uma boa base familiar 

para a formação de uma criança com saúde física e mental, para a formação 

de um bom caráter, de valores, tudo isso é uma bagagem para que se forme 

um adulto sem problemas psicológicos, pois tendo uma família como ponto de 

apoio, que passa certa segurança, dá uma estrutura e suporte para enfrentar 

os problemas que aparecem durante a vida e diante deles não se torne um 

adulto frustrado. 

Mesmo a criança não tendo os pais morando juntos, é importante 

sempre ter o afeto e os cuidados de ambas as partes, e a separação acaba 

sendo só uma particularidade que, se conduzida da melhor forma, com a 

criança tendo uma boa convivência com os dois, acabará não sendo um 

problema. Por conseguinte, percebemos que a família é uma instituição social 

de grande relevância para a construção da sociedade e que o Estado tem o 

encargo de garantir proteção e assegurar seus direitos quando necessário. 

Dessa maneira, família e Estado devem caminhar lado a lado, pois é em seu 

seio que cresce e se alimenta toda a sociedade. 

Filhos o divórcio e o abandono afetivo 

Frequentemente, notamos como as famílias sofrem diante de um 

processo de separação, principalmente os filhos, que normalmente não estão 

preparados para tal situação, para passarem por mudanças e frustrações, 

e logo se veem numa situação que não é esperada. O divórcio entre casais 

é fonte de desenvolvimento de estresse e abalo emocional para crianças. 
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Dependendo da situação, se não houver diálogo e atenção, pode levá-los a 

problemas psicológicos bem sérios, especialmente se não for conduzido de 

forma adequada pelos pais. 

Diante de tal situação, tem que haver bom senso da parte destes para 

compreender que a separação se dá entre adultos, de modo nenhum tendo 

os filhos que sofrerem por questões que os adultos possam apaziguar, tendo 

que, em momento como esse, ter apoio e atenção redobrados, por ser uma 

novidade que o filho ainda não viveu e que custa um pouco para assimilar 

a nova rotina e as circunstâncias que produz o divórcio, pois muitas vezes 

acontece de alguns genitores se divorciarem inclusive dos filhos. 

O menor não está preparado para perder um vínculo com uma das 

partes, o que é comum de acontecer, pois pelo casal ter algum conflito mal 

resolvido acaba que se distanciam da criança por motivos que não dizem 

respeito a ela. Estas, ao que tudo indica, tornam-se pessoas fragilizadas 

psicologicamente, sujeitos ao estresse e a todas as adversidades psicológicas 

que nelas se manifestam. Vejamos: 

O artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), atribui aos 
pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência 
familiar de seus filhos, bem como de preservá-los de negligencias, 
discriminação, violência, entre outros.   Não há como obrigar um pai 
a amar um filho, mas a legislação lhe assegura um direito de ser 
cuidado. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto 
ao dever geral de cuidado podem responder judicialmente por terem 
causado danos morais a seus próprios filhos. Um exemplo típico de 
abandono afetivo ocorre quando o responsável não aceita o filho 
e demonstra expressamente seu desprezo em relação a ele. Em 
decisão recente, na qual um pai foi condenado a indenizar filha por 
abandono afetivo, desembargador do TJDFT destacou que ―Amar é 
uma possibilidade; cuidar é uma obrigação civil. (TJDFT, 2019). 

 

O legislador tem conhecimento da possibilidade dessa ruptura e o 

quanto ela pode vir a atingir negativamente a criança e o adolescente e, por 

essa razão, legislou a respeito da matéria. A Constituição Federal no art. 226 

§ 5º dispõe sobre a igualdade entre o homem e a mulher e que a autoridade 

parental cabe a ambos. A lei infraconstitucional civil, art. 1632, dispõe que a 

dissolução da sociedade conjugal e que nada deve interferir no poder familiar 

com relação aos filhos. 

Maria Berenice Dias relata, através das palavras das Psicólogas Lenita 

Pacheco Lemos Duarte e Judith S. Wallerstein, a condição em que fica o filho 

diante da separação dos pais: 

Falar em guarda de filhos pressupõe a separação dos pais. Os filhos, 
querendoounão, participam dosconflitose se submetem aosentraves 
inerentes à dissolução do laço amoroso entre os pais, sofrendo 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 103 

 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 



 
 
 

 

consequências desse desenlace. Lembra a psicóloga que são os 
filhos quem mais sofrem no processo de separação, pois perdem 
a estrutura familiar que lhes assegura melhor desenvolvimento 
psíquico, físico e emocional. Consideram-se rejeitados e impotentes, 
nutrindo um profundo sentimento de solidão, como se os pais 
estivessem violando as obrigações da paternidade. O divórcio é uma 
experiência pungente, dolorosa e de longa permanência na memória 
do filho, que convive com a sensação de que está sozinho no mundo. 
(DIAS, Maria Berenice. 2007, p.392.) 

 

Acredita-se que a separação dos pais é causa de dano no psicológico 

do filho, também o desfruto do abandono afetivo por uma das partes, que 

mantém no seu íntimo uma série de sentimentos negativos, de perda, de culpa, 

de solidão e de abandono. 

Considerações finais 

Perante do que foi apresentado no presente artigo, conclui-se que, em 

consequência das mudanças sociais decorridas sobre a instituição familiar, 

ocorreram mudanças também na relação entre pais e filhos, havendo, muitas 

vezes, negligência nos deveres dos pais em relação aos menores, o que 

ocasiona a busca pelos seus direitos violados junto ao poder judiciário, é o 

que ocorre em relação ao filho que se sente negligenciado por um dos seus 

genitores. 

No ordenamento jurídico brasileiro, existem diversas normas que 

apresentam a existência desse direito, do dever dos pais de cuidar e proteger 

seus filhos, não somente em seu aspecto físico, mas também moral e 

psíquico. Está previsto na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, que 

dispõe sobre o dever da família em garantir o direito dos filhos à convivência 

familiar e todos os aspectos que envolvem a criação devida. Da mesma 

maneira, o Código Civil especifica entre os deveres conjugais, artigo 1.566, 

o de sustento, guarda e educação, e em caso de separação ou divórcio dos 

pais, a todo momento, deve ter como princípio norteador o melhor interesse 

das crianças e do adolescente, artigo 1.584 e 1586. Adiante, a Lei 8.069/90 

ratificou o direito dos filhos de serem criados e educados no seio da família, 

conforme expresso no artigo 19. 

Consideramos que logo em breve, haverá previsão legal sobre o devido 

tema, em razão do ato ser considerado ilícito, pelo alcance da verdadeira busca 

pelo cumprimento dos deveres dos pais e da família, a prestar os devidos 

cuidados e todo o suporte necessário à criança e ao adolescente, posto que 

estes são os mais abalados cada vez que acontecem descumprimentos, quer 

seja por parte da mãe ou do pai. 
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Avaliando o cenário jurisprudencial, constata-se que começa a se 

formar um fortalecimento no reconhecimento do dever de indenizar diante a 

esta omissão, do mesmo modo que a jurisprudência deve seguir os passos da 

doutrina, sujeitar o legislador a positivar a matéria desse direito. 

É fundamental compreendermos que o dano causado pelo abandono 

afetivo precisa ser apreciado por especialistas na área da saúde, visto que 

a OMS relacionou o abandono afetivo como uma lesão psíquica causada 

pelo abandono moral do genitor, ou seja, a reparação por abandono afetivo 

enseja reparação quando comprovada os traumas, que resulte, por exemplo, 

um dano susceptível de acompanhamento médico e psicólogo. Tendo em 

vista a tipificação da responsabilidade civil, é essencial que, além dos danos 

causados ao menor, exista o nexo causal entre a conduta do genitor e o dano 

em si, independentemente de culpa. 

Dessa maneira, a indenização por abandono afetivo tem relação com 

o dano à saúde, sendo contraditória a sanções como a perda do poder familiar 

e a deserdação no caso de abandono reverso. Além do mais, a obrigação do 

auxílio familiar e também da solidariedade entre os mesmos deve ser recíproca, 

pois os ascendentes em relação aos descendentes, especificamente quando 

criança e dos descendentes em relação aos ascendentes, na velhice. 

Sendo assim, compete aos legisladores analisarem com cautela casos 

desse tipo, para que seja viável averiguar de forma bem-sucedida os danos 

provocados ao menor, também por se tratar de um tema bastante delicado, 

até por ainda não termos no ordenamento jurídico lei específica para casos 

com este tema. 

Portanto, quando for comprovada a violação de quaisquer direitos 

intrínsecos aos filhos e existir relação direta com a conduta dos genitores, 

tem-se que haver ação do Poder Judiciário com o propósito de reparar os 

danos causados. O Estado tem o dever de garantir a todos os cidadãos no que 

se refere os direitos elencados na Constituição Federal especialmente no que 

diz respeito aos direitos fundamentais. 
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O presente artigo tem por objeto de análise a Multiparentalidade, um 

novo instituto do Direito de Família, derivado do vínculo afetivo e/ou sanguíneo, 

tratando a possibilidade de reconhecimento jurídico baseado principalmente 

nos princípios da dignidade humana, da afetividade e do melhor interesse 

do menor, a fim de garantir a manutenção ou o estabelecimento de vínculos 

parentais. Surgi mediante a transformação do conceito e das novas estruturas 

familiares, a necessidade de reconhecer no campo jurídico o que ocorre no 

mundo dos fatos. 

Por ser um instituto recente no Direito de Família e atualmente 

ganhando força jurídica, reflete considerações importância sobre as relações 

interpessoais, apoiando-se em princípios constitucionais e solidificadas 

através dos laços afetivos entre pais e filho durante a convivência. 

Tal pesquisa tem o intuito de esclarecer a declaração da 

Multiparentalidade no registro civil e como consequência os seus efeitos 

jurídicos, relatando a força que o instituído vem tomando através das decisões 

dos Tribunais brasileiros. 

A primeiro momento apresenta-se o conceito do instituto da 

Multiparentalidade e os princípios constitucionais no qual se baseia. No 

segundo momento traz um breve relato histórico acerca das mudanças nas 

relações familiares, até os dias atuais com a materialização da Constituição 

Federal de 1988 e o Código Civil vigente. A terceira fala sobre a filiação 

socioafetiva e a importância do afeto nas relações paterno-filiais. O quarto 

ponto versa sobre os entendimentos jurisprudenciais. A quinta parte trata 

da possibilidade e requisitos necessários para o reconhecimento da 
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Multiparentalidade no Registro Civil. E por fim os efeitos jurídicos adquiridos 

com oficialização da Multiparentalidade. A metodologia usada consistiu-se 

no método dedutivo além do procedimento bibliográfico, por meio da pesquisa 

indireta, doutrinária e jurisprudencial. 

A Multiparentalidade 

O instituto da Multiparentalidade ainda não é tipificado por lei, 

atualmente baseia-se nas relações socioafetiva, onde o interesse maior é o 

bem-estar do menor. Desse modo torna-se um instituto novo no ordenamento 

jurídico. 

Para que seja reconhecida a filiação multiparental basta que exista 

o vínculo de filiação com mais de duas pessoas. O art.  1593 do  Código 

Civil deixa claro que: ―o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem‖. (BRASIL, 2002). 

Atualmente, temos a possibilidade da legalização dos vínculos 

afetivos e biológico simultaneamente e no mesmo grau de hierarquia jurídica. 

A Multiparentalidade resume-se no reconhecimento do vínculo afetivo sem 

excluir o biológico, ou seja, a possibilidade de vínculos mistos, como por 

exemplo, um padrasto que convive com seu enteado desde pequeno, o ama 

como pai, assume tal responsabilidades de criação e manifesta o interesse do 

reconhecimento da filiação sem substituir à biológica. 

Em um melhor entendimento podemos dizer que o instituto da 

Multiparentalidade é a possibilidade da aplicação dos princípios tipificados 

na Carta Magna, baseado nas mudanças que a sociedade vem atravessando, 

tendo como enfoque o bem-estar e o melhor interesse dos envolvidos. 

Os Princípios 

O direito de Famílias está diretamente ligado ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, pois este princípio significa igualdade para todas as 

entidades familiares. Tem como indigno o tratamento diferenciado a qualquer 

forma de filiação ou a qualquer tipo de constituição de família, pelo fato de 

todas ter igualdade de direitos, protegido pela Constituição Federal de 1988 

e pelo Código Civil atualmente vigente. 

A afetividade passou a sobrepujar a fatores consanguíneos, não se 

tratando apenas de um laço que envolve os membros da família, mas sim 

de um importante princípio extraído do íntimo das culturais da humanidade. 

Flavio Tartuce explica: 
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[...] o afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal 
fundamento das relações familiares. Mesmo afeto não constando a 
expressão do Texto Maior como sendo um direito fundamental, pode- 
se afirmar que ele decorre da valorização constante da dignidade 
humana e da solidariedade. (TATURCE, 2013, p. 1062). 

 

Tal princípio é caracterizado com duas faces, a primeira está 

relacionada ao dever jurídico de reciprocidade de afetividade daqueles que 

possuem algum vínculo de parentalidade ou de conjugalidade, a segunda 

face se volta para aqueles que ainda não possuam um vínculo reconhecido 

pelo sistema, sendo a afetividade um gerador de vínculos familiares. 

Percebeu-se a fragilidade da criança e a necessidade de busca de seus 

direitos e interesses amparados pelo ordenamento jurídico, tendo o Estado 

a obrigação de zelar pelo melhor interesse da criança e do adolescente.O 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente representa 

importante mudanças, pois o filho deixa de ser considerado objeto de direito 

para ser alçado como sujeito de direito, ou seja, a criança e ao adolescente 

passam a ser titulares de direito e destinatários de absoluta prioridade. 

As mudanças nas relações familiares 

Em 1916 o Código Civil admitia que apenas o casamento civil era 

elemento formador da família sendo patriarcal e biologizada. Com passar do 

tempo a sociedade evoluiu dando espaço a novas culturas nas quais se baseia 

na forma de pensar agir e sentir. 

A família vista como a união de pessoas ligadas a laços consanguíneos 

ou afetivos, antes constituída por caráter religioso e econômico sofreu 

mudanças na sua formação. Atualmente, não mais necessariamente, são 

oriundas de um casamento e busca-se muito mais o companheirismo e 

afetividade do que a mera procriação e formação de patrimônio. 

O novo olhar sobre a sexualidade acabou por valorizar os vínculos 

conjugais, sustentando-se no amor e no afeto. Na esteira da evolução, o direito 

de família instalou uma nova ordem jurídica, atribuindo valor jurídico ao afeto 

(DIAS, 2013, p. 74). 

Esta nova relação familiar está baseada no princípio da dignidade da 

pessoa humana, onde passa a priorizar a pessoa, e não mais o patrimônio, que 

tinha a finalidade de fortalecer o estado e conservar os bens entre a família, 

criando-se então aproximação diferenciada entre as pessoas. 
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Filiação socioafetiva 

Desde o início da colonização a família já vivenciava a criação de filhos 

não consanguíneos, onde tal fato era conhecido como ―adoção a brasileira‖. Na 

falta de condições financeiras, os genitores entregavam seus filhos a pessoas 

que não tinham como gerar filhos, ou que tivessem uma condição financeira 

de oferecer o sustento. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, houve importantes 

alterações no direito de família, na qual trouxeram ênfase ao princípio da 

Igualdade da filiação, onde se proporcionou uma forte mudança de valores 

nas relações familiares, mostrando desde esta época o surgimento de uma 

nova paternidade, derivada do carinho e do afeto. Quando alguém toma para 

si a responsabilidade de assumir uma criança, remete para si a ―paternidade 

responsável. 

Villela destaca a paternidade em dois segmentos, um deles decorre 

do nascimento de uma pessoa, e diante deste surge a decisão de assumir 

totalmente: ―Embora a coabitação sexual, de que possa resultar gravidez, seja 

fonte de responsabilidade civil, a paternidade, enquanto tal, só nasce de uma 

decisão espontânea‖. (JOÃO BAPTISTA VILLELA, 1979, pág.410). 

A filiação socioafetiva parte do pressuposto que, mesmo que o filho 

tenha ou não pai registral biológico e, se caso tenha o interesse de sua origem 

biológica não terá a paternidade afetiva desconstituída, pois a ambas é 

destinado o caráter de direito personalíssimo. Contudo, enquanto não houver 

legislação expressa para sustentar esse novo arranjo familiar, o direito deve ser 

dinamizado para contrapor a realidade fática em que se vive. A concepção de 

normas e o preenchimento das omissões no Ordenamento Jurídico brasileiro, 

por si só não bastam, a harmonização da norma ao fato deve coexistir. 

O entendimento jurisprudencial 

A ausência de uma lei especifica não significa impossibilidade jurídica 

do pedido de declaração de Multiparentalidade, os julgados se utilizam de 

outros recursos como a analogia, os costumes e princípios gerais do direito, 

afim de atender os casos que são cada vez mais correntes. 

O primeiro julgamento colegiado admitindo a Multiparentalidade 

ocorreu no Rio Grande do Sul, onde houve o reconhecimento duas mães e um 

pai unidos por laços afetivos de amizade (TJRS, AC 70062692876, 8ª Câm. 

Cível, Rel. José Pedro de Oliveira Eckert, j. 12/02/2015). 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 111 

 

 
MULTIPARENTALIDADE: AS RELAÇÕES FAMILIARES COM BASE NA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA E 

SEUS EFEITOS JURÍDICOS 



 
 
 

 

Portanto, de acordo com o  julgado, o  vínculo  necessariamente 

não precisa ser oriundo de laços sanguíneos, nem mesmo decorrentes de 

casamentos ou semelhantes ou formado apenas de dois indivíduos (pai e mãe) 

para ser considerada família e ter sua relação protegida pelo Estado. 

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, 

não impede o reconhecimento do vínculo de filiação conjunta com a de 

origem biológica, exceto nas situações de aferição judicial do abandono 

afetivo voluntário e inescusável dos filhos em relação aos pais. (STF, Recurso 

Extraordinário (RE) 898060, Relator: Luiz Fux, decisão em 21 de setembro de 

2016) (BRASIL, 2016). 

Em outro caso, que tratou do mesmo tema declarou a maternidade 

socioafetiva de uma mãe e manteve a maternidade biológica da outra. Isso 

ocorreu após a infante perder sua mãe biológica três dias após o parto em 

virtude de complicações. Alguns meses depois, seu genitor conheceu sua 

mãe socioafetiva e passou a conviver com ela (Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Apelação nº 0006422- 26.2011.8.26.0286. 1ª Câmara de Direito 

Privado. Relator: Desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior. Julgado em 

14 ago. 2012). 

A possibilidade de reconhecimento extrajudicial 

O artigo 27 Estatuto da Criança e do Adolescente da lei 8009 de 1990, 

em seu texto assegura que toda pessoa tem o direito de reconhecimento seu 

estado de filiação, que é personalíssimo, imprescritível indisponível. 

Em novembro de 2017, houve a publicação do Provimento 63 pelo CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça) que foi o mecanismo de desburocratização do 

reconhecimento de paternidade socioafetiva, podendo ser feita diretamente 

nos Cartórios de Registro Civil, levando sempre em consideração os requisitos 

estabelecidos. 

Esse posicionamento se torna cada vez mais frequente no ordenamento 

jurídico. O estado de Pernambuco foi o primeiro estado a adotar esta medida 

inovadora, através do Provimento nº 09/2013 de 02 de dezembro de 2003. A 

medida foi sendo adotada por outros Estados, como do Ceará (nº 15/2013), 

bem como o nº 21/2013 do Maranhão, nº 234/2014 do Amazonas, nº 11/2014 de 

Santa Catarina, nº 264/2016 e 265/2017 do Paraná e o n º 149/2017 de Mato 

Grosso do Sul. 
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Diante dos citados provimentos vemos as mudanças no entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, que permite a igualdade na hierarquia da 

paternidade biológica e a socioafetiva com a possibilidade de reconhecimento 

extrajudicial, bem como as derivadas de fatores biológicos, como meio 

garantia da igualdade constitucional. 

Alguns dos fatores que contribuintes da desburocratização além 

do crescente número de famílias recompostas foi o alto índice de pessoas 

registradas sem paternidade registral reconhecida. 

Para que seja feito o reconhecimento jurídico da filiação afetiva, 

é necessário seguir alguns requisitos formais, a fim de evitar sequestros, 

a compra e venda de crianças, bem como, fraudes no cadastro nacional de 

adoção. Alguns dos requisitos são: 

• Documento de identificação com foto do requerente–original e cópia 
simples ou autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do CNJ); 

• Certidão de nascimento atualizada do filho –original e cópia simples 

ou autenticada (artigo 11 do Provimento 63/2017 do CNJ); 

• Aquele que reconhece tenha a idade mínima de 18 anos de idade; 

• Entre o requerente e o filho ter a diferença de pelo menos 16 

anos do filho (artigo 10, parágrafo 3º, do Provimento 63/2017 do CNJ). 

É provável que através da via judicial essa regra seja abrandecida, por 

priorizar o vínculo da filiação; 

• Consentimento do filho maior de 12 anos de idade (artigo 11, 

parágrafos 4º e 5º, do Provimento 63/2017 do CNJ), devendo ser feita 

pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais 

ou escrevente autorizado. Apesar de ser visto como inconstitucional e 

discriminatório, já que o reconhecimento extrajudicial da paternidade 

biológica, não exige que seja feita pessoalmente a permissão da mãe, 

ou do filho maior, bastando apenas a apresentação de documento 

escrito autêntico; 

• A aprovação dos pais biológicos, caso o filho seja menor de 18 anos 

de idade (artigo 11, parágrafos 3º e 5º, do Provimento 63/2017 do CNJ); 

• Comprovação do vínculo afetivo (da posse do estado de filho 

conforme artigo 12 do Provimento 63/2017 do CNJ); A declaração de 

duas testemunhas que atestem conhecer publicamente a relação de 

filiação socioafetiva. 
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Renata Viana Neri diz que: ―no tocante à exigência de duração da 

posse de estado de filho para a caracterização do status de filho, vale dizer, 

que a doutrina é contrária à fixação de um prazo mínimo para a configuração 

da posse de estado de filho, sendo necessário o exame das singularidades de 

cada caso concreto‖. 

Os termos de 1610 do Código Civil diz que o reconhecimento de filho 

não pode ser revogado, seja ele voluntário ou judicialmente forçado é um ato 

irrevogável só podem ser anulados caso haja vício de manifestação de vontade 

ou material. 

O artigo 12 do Provimento 63/2017 do CNJ tipifica que ―suspeitando 

de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou dúvida sobre 

a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a 

recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos 

termos da legislação local‖ 

Vale ressaltar que de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º, do 

Provimento 63/2017 do CNJ é proibido o reconhecimento por parte de 

ascendentes e irmãos e caso se a circunstância impeça de alguma forma 

o consentimento do filho e da mãe, o procedimento deve ser feito por vias 

judiciais. Tais requisitos seguem os mesmos moldes da ‗‘adoção‘‘. 

Efeitos oriundos do reconhecimento jurídico da Multiparentalidade 

Quanto aos efeitos da Multiparentalidade, podemos destacar que 

uma vez reconhecido o estado de filho afetivo vim pedir para imparidade é 

formalizado para que possa gerar efeitos no mundo jurídico transformando a 

situação de fato em uma situação direito a seus direitos e obrigações advindos 

dessa relação de parentesco se tornam exigíveis quando devidamente 

reconhecido registrado judicialmente. 

Contudo, o reconhecimento da parentalidade sempre irá gerar efeitos 

extunc, efeito que retroage no tempo até a data de nascimento ou, até mesmo, 

da concepção, já que se trata sempre de um ato de natureza declaratória. 

A Constituição de 1988 proíbe qualquer tipo de discriminação, quanto 

à origem da filiação e enfatiza que os efeitos jurídicos da relação socioafetivos 

são iguais aos da filiação biológica. O princípio da isonomia filial previsto 

no artigo 227, caput e § 6º da Constituição Federal proíbe qualquer tipo de 

discriminação em razão da filiação, igualando todos os filhos em relação aos 

direitos e deveres, independente da origem da filiação. 

Assim em concordância com o ECA o artigo 229 da Constituição 

Federal define 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, 
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carência ou enfermidade‖. Portanto, a partir da inexistência de distinção de 

filiação, o dispositivo é plenamente aplicável aos pais e aos filhos integrantes 

da Multiparentalidade. 

O parentesco 

Oprimeiroefeitodoreconhecimentodofenômenodamultiparentalidade 

se dá na própria relação de parentesco/filiação. Salienta-se que, embora haja 

constante menção somente à ―paternidade‖ ou ―maternidade‖ sócioafetiva, 

a criação do vínculo se estende aos demais graus e linhas de parentesco, 

passando a produzir todos os efeitos patrimoniais e jurídicos pertinentes, 

englobando toda a cadeia familiar. 

Assim, o filho teria parentesco em linhas retas e colateral (enfatizando 

que apenas até o quarto grau) com a família do pai/mãe afetivo e pai/mãe 

biológicos, fazendo valer todas as disposições expressas em lei quanto ao 

direito de família. 

Direito ao nome 

Determina o artigo 54, itens 7º e 8º da Lei 6.015/73 – de Registros 

Públicos que, deverão constar na certidão de nascimento os nomes e prenomes 

dos pais e dos avós maternos e paternos, ficando em conjunto com os nomes 

dos pais biológicos, do pai ou mãe socioafetivo (a), assim como constarão 

como avós todos os ascendentes deste, podendo o filho utilizar o nome de 

todos os pais. 

Direito à alimentos 

O artigo 1.634 do Código Civil impõe aos pais o dever de dirigir a 

criação e educação, o que fundamenta a obrigação alimentar. Os alimentos 

se caracterizam por serem indisponíveis, irrenunciáveis, impenhoráveis, 

intransmissíveis e imprescritíveis, sendo tal direito reciproca entre pais e 

filhos socioafetivos, assim como ocorre por liame biológico. 

Direito à guarda 

O poder de família é o dever dos Pais de proteger e zelar pelo interesse 

dos filhos garantindo seu pelo desenvolvimento pessoal em quanto aquele for 

menor e não poder tomar decisões por de si. 

Diante do exposto, surgiram o direito e de deveres de guarda e 

de visitas, como consequências derivadas do reconhecimento da filiação 

socioafetiva. 
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O reconhecimento sujeito filho menor  ao poder  familiar. Dispõe 
o artigo 1612 do Código Civil filho reconhecido, enquanto menor, 
fica sob guarda do progenitor que o reconheceu, e se ambos o 
reconheceram, e não houver acordo, sob a de quem melhor atender 
aos interesses do menor. (VENOSA,2010, p 271.) 

 

De acordo com o artigo 1634 do CC, sendo o filho menor, biológico ou 

socioafetivo exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 

1.584.CC. 

Direito a visitas 

O art. 1589 do CC assegura o direito do pai ou mãe, que não detém 

a guarda dos filhos, de manter contato através de visitas, mantendo suas 

relações pessoais. De acordo com Diniz: 

[...] o direito-dever que tem o pai ou mãe não só de encontrar e 
comunicar com os filhos menores nas condições determinadas 
judicialmente, desde que não tenha enquadrado numa das hipóteses 
de perda de pátrio poder e sempre que a guarda daqueles filhos for 
deferida ao outro cônjuge em razão de separação judicial, divórcio ou 
nulidade de casamento, mas também de velar pela sua manutenção 
e educação. Também têm esse direito aos avós, irmãos, padrasto e 
demais parentes, levando-se em conta a afeição. 

 

Direitos Previdenciários 

Se uma pessoa que tem multiparentalidade registrada tiver um de 

seus pais presos em regime fechado ou semiaberto, sendo ele segurado do 

INSS, de baixa renda e o filho menor de 21 (vinte e um) anos, não emancipado, 

ou inválido, conforme regras previstas no artigo 80 da Lei 8.213/91 e nos 

artigos 116 a 119 do Decreto 3048/99, esse filho terá direito de receber o 

auxílio reclusão. E assim como no direito de alimentos, esse a reciprocidade, 

desde que se prove a dependência de seu filho. 

Assim como também um indivíduo que tem sua filiação socioafetiva 

registrada tendo, portanto, mais de dois pais, pode receber duas ou mais 

pensões pelo óbito, visto que a lei não fala a respeito da cumulação de pensões 

derivadas da morte dos pais. 

Direitos Sucessórios 

O falecimento do indivíduo dar aos herdeiros o direito de lhe suceder 

em relação aos seus direitos e obrigações. 

O direito de sucessões está previsto no artigo 5º, incisos XXVII e XXX 

da Constituição Federal, nos quais resguarda o direito à herança. 
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Metodologia 

Pedro Demo, pág.13 diz que Metodologia é uma preocupação 

instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, 

das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a realidade 

teórica e praticamente. 

A metodologia utilizada neste trabalho consiste no método dedutivo, 

além do procedimento bibliográfico, que é a etapa inicial de todo trabalho 

acadêmico ou científico no intuito de buscar informações para a construção 

das ideias. 

Foramutilizadascomofontes:livros,artigos,documentosmonográficos 

e a pesquisa indireta doutrinária e jurisprudencial, com o objetivo de abranger 

a nova temática da multiparentalidade nas relações familiares com base na 

filiação socioafetiva e seus efeitos jurídicos. Deu-se como analise principal 

de pesquisa os conteúdos do escritor, árbitro e professor Carlos Roberto 

Gonçalves, que estuda o Direito Civil e possui vários livros publicados. 

Esse trabalho tem como objetivo geral apresentar o Instituto da 

Multiparentalidade e os efeitos jurídicos que podem ser gerados. 

Para os objetivos específicos buscou-se mostra a modificação do 

conceito e estrutura das famílias; a contextualização da Multiparentalidade e 

os princípios nos quais se baseia; demonstrando o quanto os liames afetivos 

vêm sobrepondo os fatores biológicos; e apresentar os efeitos derivados do 

reconhecimento jurídico da Multiparentalidade. 

Considerações finais 

A família, tem especial proteção legal, tendo sido considerada pela 

Constituição federal de 1988 como a célula manter da sociedade. O conceito 

tradicional de família que era aquela formada pelos pais e filhos oriundos 

do casamento tem sofrido mudanças ao longo do tempo, sobretudo na sua 

estrutura considerada como tal. 

Contudo, com a necessidade de abarcar a todos, a Constituição 

Federal de 1988 cobriu com seu manto protetor, todas as formas de família, 

consideradas como tais, qualquer dos pais e seus filhos, avós e netos, 

reconhecendo as famílias chamadas de monoparental, anaparental, mosaico, 

e dentre outras. 
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O presente trabalho deixou em ênfase a evolução que a sociedade 

vem sofrendo ao logo do tempo, sobretudo na nova formação familiar. A 

Multiparentalidade tornou-se uma forma alternativa de se firmar o princípio 

da dignidade humana e da afetividade, possibilitando o reconhecimento de 

elementos subjetivos como amor, afeto e o cuidado. 

Os laços afetivos são de fundamental importância quando se tornam 

em algumas situações superiores aos laços consanguíneos, visto que estes 

compartilham o amor mútuo, o respeito e a solidariedade. 

Assim, a Multiparentalidade agora passa a ser vista como uma forma 

de reconhecer no campo jurídico o que ocorre no mundo dos fatos. Enfatizando 

o direito a convivência familiar que a criança e ao adolescente dispõem por 

meio da paternidade biológica, e agora, em conjunto com a paternidade 

socioafetiva., 

O presente trabalho visou apresentar um novo olhar em relação ao fato 

de que a paternidade não pode ficar restrita somente ao vínculo biológico, 

pois o afeto, o amor, o carinho não decorrem simplesmente da biologização. 

Torna-se clarividente que a Multiparentalidade traz consigo os efeitos 

e responsabilidade da paternidade ou maternidade, bem como os direitos e 

responsabilidades sobre a vida desta criança ou adolescente, sendo estes 

efeitos não apenas no cotidiano familiar. Com a inclusão do pai ou mãe 

socioafetivo no registro de nascimento, se estabelece o vínculo de filiação, 

em conjunto com os pais biológicos, assim como todos seus efeitos. 

Vale ressaltar também que o conteúdo apresentado neste trabalho não 

esgota as teses e correntes acerca do assunto o objetivo é apenas contribuir 

para ampliar o debate com relação à possibilidade do reconhecimento de 

filiação biológicas e socioafetiva, sem que haja substituição de um por 

outro. .E que diante do dos fatos relatados neste trabalho, fica clarividente a 

necessidade da introdução de uma lei que regulamente tal instituto. 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA), também conhecido pela 

denominação autismo, é um transtorno neurológico caracterizado por 

comprometimento do convívio social, comunicação verbal e não verbal e 

comportamento restrito e repetitivo.  A expressão autismo foi utilizada 

pela primeira vez para designar a ausência do contato com a realidade, o 

que acarretava uma grande dificuldade ou impossibilidade de interlocução 

(BLEULER, 1911). 

Uma das primeiras e mais  importantes menções a características 

do autismo e reconhecida internacionalmente teria vindo dos estudos do 

psiquiatra austríaco, Léo Kanner, quando ele observava crianças exibindo 

comportamentos atípicos com relação à necessidade, capacidade e procura 

por relações sociais comuns. Um de seus estudos, realizados no ano de 

1943, apontaria também para as respostas incomuns dadas pelas crianças 

ao ambiente, dessa forma ressaltando o nome da obra: Distúrbios Autísticos 

do Contato Afetivo, que descrevia 11 casos de crianças com um isolamento 

extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação de 

comportamentos como sendo a origem das dificuldades apresentadas 

(KANNER, 1943). 

A palavra ―autismo‖ é empregada para caracterizar as pessoas com 

Transtornos Mentais, e com o comprometimento de um prolongado prazo e 

que sofrem fatores sociais negativos, incluindo a desonra, a discriminação 

e a exclusão social. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(13.145/15) é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que torna mais intensa 

a proteção as pessoas com autismo ao estabelecer pessoa com deficiência 
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como ―[…] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensitivo‖. O Estatuto é uma entidade que assegura a 

defesa da igualdade de direitos das pessoas com deficiência, da luta contra 

a discriminação e preconceito e da normatização do acesso e do atendimento 

prioritário. 

A Lei Berenice Piana (12.764/2012) instituiu a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela 

é marca legal e relevante para assegurar direitos e deveres aos portadores 

dessa síndrome trazendo, assim, um resultado das reivindicações constantes 

de movimentos sociais. A legislação determina o acesso perspectivo para a 

garantia de direitos para esse público específico, que esteve a ser considerado 

pessoa com deficiência, assegurando a ele, conforme artigo 3°, inciso I: 

―[…] a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, segurança e o lazer‖ (BRASIL, 2012). 

Nesse seguimento, a investigação parte do seguinte problema: quais 

as contribuições da Lei n° 12.764/2012 na garantia dos direitos fundamentais 

das pessoas com TEA? Parte-se da hipótese de que as colaborações da Lei 

n° 12.764/2012, de modo efetiva, garantem aos portadores de Necessidades 

Especiais (PNE) um desenvolvimento adequado do seu tratamento, como 

salvaguarda aos familiares e ao contexto cultural na qual estará inserida 

posteriormente a criança. É notório que o ordenamento jurídico brasileiro 

viabiliza formas de garantias e direitos fundamentais para tornar mais digna 

a sobrevivência dos portadores autistas, de maneira que forneça profissionais 

capacitados para auxiliar o tratamentocom condutaseficientes. Contudo, como 

a realidade não acontece em determinações com as garantias fundamentais, 

tais normas jurídicas brasileiras são ineficazes sobre o respectivo assunto. 

Considerando a importância da discussão, esse artigo tem como 

objetivo central: analisar as contribuições da lei n° 12.764/2012 na garantia 

aos direitos fundamentais das pessoas com TEA. E como os objetivos 

específicos: refletir acerca do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana e suas relações com a inclusão social do indivíduo com TEA; 

descrever as características comportamentais e limitações advindas do TEA; 

investigar a responsabilidade do Estado diante de possíveis inobservâncias 

aos pressupostos da Lei n° 12.764/2012. 

O presente trabalho busca-se pelo interesse da pesquisadora em 

aprender mais sobre a temática mediante a familiaridade com uma pessoa 

com Necessidades Especiais, objetivando, assim, aprofundar os estudos 

acerca dos direitos e garantias a essas pessoas. A integração social da pessoa 

autista passa pela escola, tendo, portanto, a sociedade e o Estado o papel 
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principal de desenvolver sistemas educacionais inclusivos, porque o dever 

das instituições de ensino não é apenas o de ensinar disciplinas curriculares, 

mas também o de participar decisivamente no estabelecimento dos padrões 

de conivência social. A não implementação do sistema educacional inclusivo 

implicaria uma política de exclusão e descriminação. Nesse sentido, é 

importante que se considere a inclusão como um processo equitativo e de 

qualidade para todos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

A construção do presente artigo utilizou o método dialético, a partir 

do procedimento monográfico. A pesquisa classifica-se como básica quanto 

à natureza, adota a abordagem qualitativa e, quanto aos objetivos, optou 

pela pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos, adotou-se a pesquisa 

bibliográfica. Destacam-se as contribuições teóricas de: Kanner (1943), que 

identificou e descreveu o estudo acerca da área do autismo infantil; Moraes 

(2011), que sustenta a dignidade da pessoa humana como um arcabouço 

mínimo de valores indissociáveis de qualquer ser humano; Sarlet (2006), 

que discorre sobre a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, 

resultante da situação da dignidade da pessoa humana; dentre outros autores 

desenvolvidos ao longo do presente artigo. 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e suas relações 

com a inclusão social da pessoa autista 

O ordenamento jurídico brasileiro traz a proteção à vida, à luz do art. 

5º caput da Constituição Federal de 1988, que declara a todos a igualdade 

perante a lei, sem discriminação seja qual for a natureza, favorecendo tanto 

aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país a dificuldade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entretanto, 

não basta apenas ter o direito à vida, são necessárias medidas cabíveis de 

igualdade e equidade no padrão de suas desigualdades, sobretudo quando 

se trata de indivíduos que apresentam um distúrbio neurológico que torna os 

dias, que são comuns aos normais, difíceis aos portadores do espectro autista. 

Nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 

regulamenta-se que a República Federativa do Brasil tem por fundamento 

a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo 

a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em 

um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo 
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que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 

que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2011). 

Adignidade expressa um conteúdo material dos direitos fundamentais, 

independentemente de qualquer tempo e espaço, pelo qual a pessoa é capaz 

de tomar suas próprias decisões a respeito de si e de tudo que lhe gira em 

torno, sem ser tratada como simples objeto da atividade estatal (COELHO 

NETO, 2014). 

Atualmente, com relação aos direitos humanos a CF/88, em seu Título 

II, denominaram-se de Direitos e Garantias Fundamentais e dividiram-se em 

cinco categorias, como explana Ramos (2014, p. 58): 

A  Constituição de  1988 dividiu os direitos  humanos, com  base 
no seu Título II (denominado, sugestivamente, ―Dos Direitos e  
Garantias Fundamentais‖), em cinco categorias, a saber: a) direitos 
e deveres individuais e coletivos; b) direitos sociais; c) direitos 
de nacionalidade; d) direitos políticos;  e)  partidos  políticos. 
Essa enumeração não é exaustiva, uma vez que o art. 5º, § 2º, da 
Constituição prevê o princípio da não exaustividade dos direitos 
fundamentais, também denominado abertura da Constituição aos 
direitos humanos, dispondo que os direitos previstos não excluem 
outros decorrentes do regime e princípios da Constituição, além dos 
que estão mencionados no restante do texto da Constituição e em 
tratados de direitos humanos celebrados pelo Brasil. 

 

 
O direito humano protege os direitos individuais na qual se restringem 

na proteção do indivíduo, os direitos sociais, os coletivos e os difusos que são 

vistos no ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, é notório que a CF/88 

regulamenta a todos esses direitos, tendo em vista a proteção do direito da 

pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). 

É evidente que o direito de os autistas gozarem de melhores condições 

de vida contrapostos às suas necessidades, além do mais apresentam 

notadamente várias dificuldades em suas diversas áreas humanas, 

principalmente, no tocante à interação social e à sua comunicação. 

De fato, tal situação jurídica acarreta, muitas vezes, em um exercício 

estatal no sentido de materializar e efetivar o comando constitucional. Seja 

ela em relação as políticas públicas de inclusão no âmbito de sua aceitação, 

ou seja, em relação à promoção da ausência estatal na esfera particular é 

relevante que todos os cidadãos sejam capazes de exercer sua dignidade de 

maneira plena. 
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Tem sido perceptível o interesse para que aconteça com frequência 

a inclusão das pessoas com deficiência. Efetivamente, há uma modificação 

no padrão social acerca de todas as deficiências na maior parte dos casos, 

exposto e inclusive, pela modificação na produção normativa acerca da 

matéria. 

Nota-se que, na esfera internacional, incalculáveis foram os tratados 

e as convenções regulando a matéria. Salienta-se, nessa perspectiva, a 

Convenção de Nova Iorque em relação as pessoas com deficiência (NOVA 

IORQUE, 2007), se aplica como vetor jurídico o binômio dignidade-liberdade, 

a fazer com que esses sujeitos possam exercer livremente seus direitos. 

Na realidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência acaba por 

revigorar ideias incessantes na Convenção de Nova York, tratado internacional 

de direitos humanos a qual o País é signatário e que entrou no sistema jurídico 

com efeitos de Emenda à Constituição por força do art. 5.º, § 3.º, da CF/1988 

e do Decreto 6.949/2009. O art. 3.º do Tratado que aprovou como princípios a 

igualdade e a equidade plena das pessoas com deficiência e a sua inclusão com 

autonomia, propondo o próximo dispositivo a revogação de todos os diplomas 

legais que tratam as pessoas com deficiência de forma discriminatória ou 

preconceituosa. 

A norma tem como finalidade a promoção da dignidade da pessoa 

humana em geral para o portador de deficiência sem qualquer desigualdade, 

com vistas à extinção de barreiras que venham a abater o acesso do portador 

de necessidades especiais a bens e direitos. Assim, diz o a norma: 

[...] a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência 
resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 
barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a 
plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 
2009). 

 

Haja vista, que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, muitas vezes, são menosprezados ou não são compreendidos pela 

sociedade geralmente, e em relação aos portadores do espectro autista, no 

qual se faz essencial dando-lhe prioridade a seus direitos, sua inclusão na 

sociedade e os benefícios por ela trazidos. Dessa forma, Ribeiro (2002, p.1): 

[…] a garantia do direito à inclusão, e, em última análise, do direito 
à igualdade dos portadores do espetro autista, é essencial para 
a proteção do seu direito à democracia, direito este que, sendo 
de quarta geração, compendia o futuro da cidadania  e o  porvir 
da liberdade dessas mesmas pessoas, criando e mantendo os 
pressupostos elementares de uma vida em liberdade e na dignidade 
humana. 
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A partir de várias concepções diante da Constituição Federal de 1988 

trouxe de que é eficazmente essencial promover a inclusão das pessoas 

portadoras de TEA tanto na escola, na família e na sociedade. Uma sociedade 

inclusiva é aquela que respeita a sua diversidade e estimula a aceitação das 

diferenças entre as pessoas e dentro dela os cidadãos aprendem a conviver, 

contribuir e idealizar juntos uma serie de oportunidades reais para todos. 

Tratando-se de uma sociedade em que cada indivíduo é responsável pela 

qualidade de vida e bem-estar um do outro, ainda que cada um seja diferente 

em suas características e necessidades. 

Noções gerais sobre O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os benefícios 

advindos da Lei n° 12.764/2012 
 

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) atualmente nominado como 

autismo, é um transtorno global do desenvolvimento, o qual atinge a saúde 

mental da pessoa portadora e que se evidencia basicamente por alterações 

significativas na comunicação, na sociabilidade e no comportamento. As 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras dessa síndrome são 

inúmeras e se iniciam nos primeiros anos de vida, sem possibilidades de cura. 

Os graus de acometimento podem variar de leve a severo, com variações 

consideráveis para cada indivíduo, sendo, outrossim, comum que haja muita 

dificuldade no desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, 

acontecendo com bastante regularidade condutas repetitivas, estereotipias 

e obsessões. A esse respeito, segundo Stelzer (2010, p. 5-6): 

Hoje se sabe que autismo não é uma doença única, mas, 
sim, um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido 
por suas manifestações comportamentais, com diversas 
etiologias, com diferentes graus de gravidade. Não existe 
uma única causa para o autismo, e não há exames capazes de 
estabelecer este diagnóstico. São as manifestações clínicas, 
observadas pelos pais, familiares, cuidadores, professores 
que determinam o diagnóstico desta condição. Desta forma, 
o autismo é uma síndrome (um conjunto de sinais e sintomas), 
e não uma doença única, no sentido em que compreendemos 
algumas condições, como sarampo, por exemplo. 

 

A conjuntura do neurodesenvolvimento formada pelo TEA pode 

se manifestar desde os primeiros anos de vida, com prejuízos que vão 

desde limitações motivada por deficiências  intelectuais  até transtornos 

de aprendizagem. O impedimento dessas crianças pode apresentar 

comprometimentos cognitivos no desenvolvimento das suas funções 

associados aos comportamentos estereotipados (inalteráveis) e na área de 

interlocução e interação social quando assim deixam de formar as conexões 
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fundamentais. Cujo diagnóstico é essencialmente clínico, ou seja, ocorre a 

partir de acontecimentos e observações efetuadas pelos responsáveis ao 

profissional médico. 

Na atualidade, o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, 2014) tem se tornado beneficiado para diagnóstico de 

pessoas autista. Neste, o autismo manifesta no designado Transtorno do 

Espectro Autista para o qual consta a seguinte definição: 

[...] prejuízo persistente na comunicação social recíproca 
e na interação social e padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses ou atividades. Esses sintomas 
estão presentes desde o início da infância e limitam ou 
prejudicam o funcionamento diário (DSM-5, 2014, p. 53). 

 

No ano de 2012, foi promulgada a Lei nº 12.764, renomada como Lei 

Berenice Piana, em consagração à luta de uma mãe pelos direitos de seu filho 

com autismo. Essa norma, em sucintos artigos, expõe as caraterísticas, os 

direitos da criança autista e as ações que o Poder Público tem a obrigação 

de realizar. Concerne à Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista e às diretrizes para a sua consecução estabelecendo o artigo 

1° da Lei: 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece 
diretrizes para sua consecução. § 1º Para os efeitos desta Lei, é 
considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela 
portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes 
incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa 
da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência 
marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação 
social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver 
e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II 
- padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos. (BRASIL, 2012). 

 

A Lei Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e prescreve em seus 

artigos o direito a ter um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de 

acesso e modalidades de ensino e atendimento por profissionais capacitados 

a desenvolver atividades com eficiência e autonomia como vista à inclusão. De 

acordo com esse novo ordenamento, o aluno com autismo tem assegurado o 

seu direito de estar nas escolas e ter atendimento por profissionais preparados 

e qualificados como estabelece a legislação. 
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O Estado e sua responsabilidade diante de possíveis inobservâncias aos 

pressupostos da Lei 12.764/2012 

Aresponsabilidadecivilsobrevémcomarealconduta,emcontraposição 

a determinada norma jurídica, que suscita a violação de um interesse de 

outrem, ocasionando, por consequência, um dano. Segundo Tartuce (2018, p. 

466): ―A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, 

pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar 

determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.‖ 

A fim de que a designação da responsabilidade civil, tem-se como 

preceito sua compostura por três elementos. Inicialmente, um elemento 

formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; 

um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa em sentido estrito; e, 

ainda, um elemento causal – material, que é o dano e a respectiva relação de 

causalidade. Estes três elementos, são prontamente identificados no art. 186 

do Código Civil, através de análise do seu texto, a saber: conduta culposa do 

agente, fixada na expressão ―aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia‖; nexo causal, que expresso do verbo ―causar‖; e o 

dano, que fica patente nas expressões ―violar direito ou causar dano a outrem‖ 

(CAVALIERI FILHO, 2009). 

A responsabilidade civil do Estado é um regimento estatal e que sofre 

incessantes mudanças por meio dos diversos contextos sociais, ao ponto de 

se adaptar continuamente para que a sociedade possa se encontrar para fazer 

frente às demandas tanto da coletividade quanto da Administração Pública. 

Assim, surge para o Estado a obrigatoriedade de indenizar o particular por 

dano patrimonial ou moral, no decorrer da prestação de serviço público e na 

função de Administração. Esta obrigação de ser cumprida no momento e que 

estão presentes os seguintes elementos a conduta humana, o dano causado e 

o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 

A conduta humana é adotada pelo agente público que se ocupa o 

poder de Estado e que constitui na contratação de um serviço público no 

qual causou danos. Com isso, o dano acarretado compõe-se em bem jurídico 

tutelado pela ordem jurídica que foi lesado. Já o nexo causal, representa a 

ligação entre os dois no caso concreto. 

Portando, enfatiza que o Estado, na postura de agente, contribui 

com dano por sua omissão na sociedade, tem a culpa presumida, ou seja, 

responsabilidade objetiva, assim, não cabe ao particular que sofreu o dano 

provar a omissão do estado, somente provar a excludente cabível de sua 

responsabilidade, observada a que não necessita de comprovação de culpa. A 

Constituição de 1988 optou a orientação das Constituições anteriores, a partir 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 127 

 

 
A LEI N° 12.764/2012 FRENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 



 
 
 

 

da Constituição de 1946, com o reconhecimento da responsabilidade civil 

objetiva, na modalidade de risco administrativo, de acordo determina o art. 37, 

§ 6º, da CF, com a seguinte redação: ―As pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa‖. 

Os serviços concedidos pelo Estado, que propõem os direitos 

positivados na Constituição pela sua materialização, apresenta como 

destinatário o cidadão. Precisamente nessa prestação de serviços é que 

sabemos reparar a responsabilidade civil do Estado com a incidência, em razão 

de uma atividade, seja ela estatal ou privada, traz uma sobrecarga de risco 

inerente. Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, nos mais diferentes 

campos de atuação se abrange cada vez mais, em que sua presença se faz 

necessária. 

No Brasil ainda são encontradas grandes adversidades para que os 

direitos fundamentais previstos no artigo 6° da Constituição da República 

Federativa do Brasil estejam assegurados para as pessoas com TEA. Apesar 

de os direitos fundamentais serem de grande relevância para a constituição 

de uma sociedade digna e justa, o Poder Público não efetua as devidas 

fiscalizações para a assistência dessa garantia. 

As pessoas com Transtorno do Espetro Autista (TEA) enfrentam 

barreiras sociais no acesso aos serviços públicos, na ―[…] saúde, educação, 

formação profissional e integração ao mercado de trabalho e reabilitação‖ 

(MEDEIROS, 2011, p.235). Tendo em vista que a população com baixa renda 

enfrenta barreiras instransponíveis mediante a falta de acesso aos serviços e 

a falta de conhecimentos sobre eles, a situação das pessoas com deficiência 

associada à pobreza é ainda mais grave. ―O transtorno é um fenômeno global, 

frequentemente associado à pobreza, com impactos políticos, econômicos, 

culturais e sociais, e implicações para a sociedade como um todo [...].‖ (BRASIL, 

2012a, p. 14). 

A pessoa com TEA e seus direitos no cenário jurídico brasileiro após a Lei 

n° 12.764/2012: metodologia e análise de dados 
 

Para o avanço desse estudo de investigação, utilizou-se o método 

de abordagem dialético. Antepôs-se tal método em virtude da adequação 

dele à proposta em estudo, visto que o método dialético atinge um mundo de 

fenômeno através do investigado em processo de transformação, baseado no 

contexto sócio-histórico. 
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Sendo assim, o método utilizado em razão do procedimento foi o 

monográfico, dado que o presente estudo intenciona a profundidade teórica a 

respeito da temática abordada a partir de seus aspectos vigentes, consistindo 

no estudo de determinados problemas, legislações, julgados, diferentes 

concepções doutrinárias, condições, instituições, dentre outros. A pesquisa 

classifica-se como básica quanto à natureza, uma vez que objetiva gerar 

conhecimentos e compartilhar novos conhecimentos para a compreensão 

do fenômeno. Desse modo: ―É aquela cujo objetivo é adquirir conhecimentos 

novos que contribuam para o avanço da ciência, sem que haja uma aplicação 

prática prevista.‖ (FONTELES, 2009, p. 06). 

A investigação adota a abordagem qualitativa, assim baseada na 

interpretação dos fenômenos observados em seu estudo, visando conhecer 

as diferentes concepções doutrinárias. Sendo assim, quanto aos objetivos, 

optou-se pela pesquisa exploratória, tendo em vista a necessidade de visão 

mais aprofundada no assunto, explorar fontes e esclarecer a temática, 

objetivando proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas em 

torná-lo mais explícito. 

Quanto aos procedimentos, adotou-se a pesquisa bibliográfica. Dessa 

forma, a pesquisa bibliográfica é essencial para a constituição de referencial 

teórico que embasará o estudo. Será utilizada a técnica da documentação 

indireta considerando a pesquisa em diversas fontes bibliográficas, como 

livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica realizou-se a partir 

da busca por fontes científicas como livros, artigos, monografias, visando 

identificar as concepções de diversos autores sobre o tema investigado, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta (FONSECA, 2002). 

Destacam-se as contribuições teóricas de: Kanner (1943), Moraes 

(2011), Sarlet (2006), dentre outros. Dispondo, assim, como base legal a 

Constituição Federal de 1988 acerca da dignidade da pessoa humana, o 

Código Civil no que refere a responsabilidade civil e a Lei n° 12.764/12 no que 

tange a respeito dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Utilizou-se a plataforma Google acadêmico para a realização de 

levantamento de artigos científicos com objetivos similares aos trabalhados 

neste estudo. Usando como descritores ―direitos fundamentais‖ e ―autista‖ 

foram selecionados os seguintes artigos: Guareschi, Alves e Naujorks (2016), 

Vieira, Amaral e Amaral (2020), Valente (2017), Andrighetto e Gomes (2020), 

Spínola (2014) e Rodrigues e Lima (2019). 
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No artigo de Guareschi, Alves e Naujorks (2016) teve-se como 

objetivo geral analisar como o autismo foi nomeado e concebido no campo da 

Educação Especial em políticas públicas nacionais e documentos publicados 

pelo Ministério da Educação no Brasil. Os autores discutem conceitos 

fundamentais sobre a temática, bem como a legislação pertinente ao tema. 

As políticas nacionais (dispositivos normativos e documentos 
orientadores do MEC), considerando que elas nortearão as políticas 
das instituições escolares e as práticas pedagógicas nas escolas. O 
conteúdo das publicações refletirá nas políticas implementadas nas 
escolas e nas práticas inclusivas em relação aos alunos com autismo. 
A promulgação da Lei n° 12.764/2012 (Brasil, 2012) e da publicação 
da Nota Técnica n° 24/ 2013/MEC/SECADI/DPEE, asseguram 
direitos a pessoa com autismo e contribuirão com reflexões sobre 
os investimentos no campo das políticas públicas de inclusão na 
contemporaneidade. Esses documentos, ao orientarem os sistemas 
de ensino, permitirão a discussão e assim se tornarão fundamentais 
para criar possibilidades de escolarização dos alunos com autismo. 

 

O papel das Políticas Públicas na relação da inclusão de alunos 

especiais é de grande relevância, diante de sua visão e perspectiva, uma 

vez que a inclusão de pessoas com autismo é dever do Estado e a sua 

efetuação deve ser garantida, preferencialmente, na rede regular de ensino, 

e do atendimento educacional especializado e singularizado que abarque 

suas necessidades enquanto sujeitos de uma sociedade ativa e exigente. O 

crescimento das políticas públicas adequada na norma legal e constitucional, 

devendo ser conjurados todos os esforços fáticos possíveis para cumpri-los, 

e tendo em vista que a não compreensão satisfatório destas políticas pode 

gerar consequências nefastas no futuro. 

Guareschi, Alves e Naujorks (2016) concluem que a análise 

empreendida nesse trabalho, do aspecto de como o autismo foi concebido 

e nomeado em políticas nacionais e documentos orientadores do Ministério 

da Educação nas últimas duas décadas, é importante para problematizar a 

inclusão escolar desses sujeitos. Sabe-se que as políticas públicas nacionais 

enunciam continuamente as produções dessas políticas nas instituições 

escolares, por exemplo o Projeto Político Pedagógico e as normas e regras 

estabelecidas. Essas, por sua vez, investem às práticas pedagógicas para 

alunos com autismo. 

O artigo de Vieira, Amaral e Amaral (2020) teve como objetivo geral 

analisar a Lei 12.764/12 e verificar se ela assegura os direitos fundamentais 

sociais previstos na constituição, proporcionando um esclarecimento quanto 

aos direitos fundamentais destinado às pessoas com transtorno do espectro 

autistas e seus familiares, tornando mais fácil o acesso ao conhecimento dos 

direitos fundamentais sociais positivados na constituição e em lei específica. 
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Desse modo, verifica-se o conceito de direitos fundamentais utilizado 

pela doutrina contemporânea, sua especificação e os direitos fundamentais 

de cunho social, com demonstração aos direitos sociais da saúde e educação. 

E assim, retrata-se a proteção do indivíduo do espectro autista na legislação 

brasileira, sucedendo uma alusão ao Estatuto da Pessoa com deficiência, 

na qual a Lei especifica refere os portadores transtorno do espectro autista 

como pessoas com deficiência e analisando a Lei 12.764/2012 – Lei Berenice 

Piana, que, apesar de sucinta, certifica os direitos fundamentais de diferentes 

classificações, demonstrando-se sempre na dignidade da pessoa humana. 

Os autores defendem conceitos fundamentais, garantias e direitos sobre a 

temática, bem como a legislação pertinente ao tema. 

Portanto, considera-se que os direitos fundamentais como normas, 

introduzida no ordenamento jurídico mediante sua constitucionalização, 

dispõe finalidade protetora, visto que limitam o poder do Estado e são 

fundamentais para o alcance de uma subsistência digna e igualitária. As 

garantias que facilitam um longo acompanhamento e ao mesmo tempo 

uma melhora de vida, porém, para que um indivíduo portador do transtorno 

espectro autista consiga que seja realizado há um desgaste familiar elevado, 

é sabia que a realidade não condiz com as normas dispostas que dão direitos 

aos portadores. 

Vieira, Amaral e Amaral (2020) concluem que as pessoas autistas, 

assim como qualquer outra, são possuidores dos direitos fundamentais 

constitucionais. E como direitos fundamentais considerados são aqueles que 

estão inseridos por meio do texto constitucional no ordenamento jurídico. 

E por difundirem uma função de salvaguarda, tais direitos exprimem uma 

limitação ao poder do Estado e estão intimamente ligados à dignidade da 

pessoa humana. 

As conceituações da doutrina contemporânea entendem que os 

direitos sociais são contribuições positivas do Estado, em prol dos menos 

favorecidos, e apresenta objetivo de proporcionar a justiça social e o bem- 

estar, ou seja, a igualdade e melhoria das condições de vida das pessoas. 

A promulgação da Lei 12.764/2012 trouxe os indivíduos que deixam uma 

condição de marginalização da sociedade e advêm a ter reforço jurídico para 

legitimar suas demandas. Porém, pressupõe que a Lei precisaria abordar de 

forma mais desenvolvida, principalmente, o que diz respeito à discriminação, 

preconceito e à promoção de condições mais igualitárias. Do mesmo aspecto, 

uma maior instigação às pesquisas sobre o tema e a sua apropriada divulgação 

à sociedade que contribuirão para o aumento da visibilidade e do cuidado com 

a causa. 
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Diante do cenário nacional, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência determina inúmeras medidas no âmbito federal para oportunizar a 

inclusão social das pessoas com deficiência e assim como a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 

que prevê repasse das multas de infrações em desacordo com os direitos das 

pessoas com deficiência a ações de acessibilidade e projetos de capacitação. 

Rodrigues e Lima (2019) concluem que embora haja a evolução da 

concepção social de deficiência, e da crescente preocupação legislativa em 

proteger e garantir os direitos das crianças com TEA, ainda predomina uma 

sociedade com expressões de estigmas, requerendo que sejam priorizadas 

a reconstrução do tecido social em rede e a prática da solidariedade e do 

agir comunicativo. Todas as pessoas têm direito as capacidades, inclusive as 

crianças com TEA. A pessoa com deficiência é um ser humano e uma sociedade 

ancorada pela justiça prima para atendê-la de acordo com as suas diferentes 

necessidades, seja de educação, de saúde, de assistência social, de inclusão, 

entre outras. 

As pessoas com deficiência têm sido negligenciadas pelos vários 

discursos teóricos e políticos embasados em ideais de justiça contratual, 

que ao exigir a igualdade, liberdade, racionalidade e semelhança das partes 

contratantes negam-lhes o direito existente em cada pessoa em razão 

do princípio da dignidade humana de como parte contratante, participar 

ativamente das escolhas políticas e definir a estrutura balizadora da sociedade 

a qual integram. Diante de toda exclusão, tal segmento populacional constata- 

se a dificuldade em escolher os princípios os quais regem o contrato social, 

assim como as medidas inclusivas, a educação especial, o remodelamento 

dos espaços públicos, entre outros, proporcionando um efeito ―cascata‖ 

intensificador dessa marginalização, concluindo-se que a acessibilidade 

dialoga com os direitos humanos fundamentais da criança com TEA. 

Considerações finais 
 

O trabalho teve como objetivo central a análise das contribuições 

da Lei n° 12.764/2012 na garantia aos direitos fundamentais das pessoas 

com TEA. Constatou-se que tais contribuições perpassam a discriminação 

social que se reflete no cotidiano de cada pessoa com o transtorno, bem 

como na falta de educação, saúde e um atendimento especializado acerca 

desta temática a fim que os direitos e garantias sejam de maneira efetiva e 

adequada, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária com a pessoa com TEA. 
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Ademais, buscou-se refletir acerca do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana e suas relações com a inclusão social da pessoa 

com TEA. Assim, o ordenamento jurídico brasileiro apresenta extenso rol de 

direitos e garantias, com um enfoque efetivamente inclusivo, no qual se reflete 

no ambiente escolar e com isso o princípio da dignidade da pessoa humana 

possui primazia. Assim, a partir da Constituição Federal de 1988 pretendeu- 

se promover eficazmente a inclusão das pessoas portadoras de TEA tanto na 

escola quanto na família e na sociedade. Desse modo, uma sociedade inclusiva 

é aquela que valoriza a diversidade e estimula a aceitação das diferenças 

entre as pessoas e dentro dela os cidadãos aprendem a conviver e a construir 

juntos uma gama de oportunidades reais. 

Dentro do recorte adotado nesse estudo, constataram-se as 

características comportamentais e as limitações advindas do TEA, uma 

vez que o autismo é uma conjuntura do neurodesenvolvimento que pode se 

manifestar desde os primeiros anos de vida. A criança com esse transtorno 

pode apresentar comprometimentos no desenvolvimento das suas funções 

associados aos comportamentos estereotipados (inalteráveis) e na área de 

comunicação e interação social quando assim deixam de formar as conexões 

necessárias, sendo que os graus de acometimento podem variar de leve a 

severo com variações consideráveis para cada indivíduo. 

Nessa perspectiva, investigou-se a responsabilidade do Estado diante 

de possíveis inobservâncias aos pressupostos da Lei n° 12.764/2012. Assim, a 

responsabilidades civil do Estado respalda-se no momento em que surge para 

ele a obrigatoriedade de indenizar o particular por dano patrimonial ou moral 

no decorrer da prestação de serviço público e na função de Administração. 

Contudo, ainda que os direitos fundamentais serem de suma importância 

para constituição de uma sociedade digna e justa, o Poder Público não efetua 

as oportunas fiscalizações para manutenção dessa garantia, como o acesso à 

educação e um atendimento especializado, previsto na Lei nº 12.764/2012, em 

seu art. 3º, parágrafo único, o qual se atribui ao dever do Estado de assegurar 

as garantias e os direitos fundamentais sociais de grande importância para 

constituição de uma sociedade digna e justa. 

Contudo, bastaria apenas que os dispositivos constitucionalmente 

relacionados a essas pessoas fossem efetivamente inclusas na sociedade 

quando, na verdade, o que faltam são políticas públicas voltadas à 

implementação e o cumprimento efetivo desses direitos e garantias dando 

apoio técnico e financeiro a cada uma dessas pessoas, afastando-se, assim, a 
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exclusão e a discriminação. As ineficácias legislativas provocadas no cotidiano 

apresentam grandes prejuízos aos autistas, os quais possuem condutas 

atípicas da sociedade de modo que necessitam de maiores cuidados. 

Assim, é preciso que sobrevenha uma melhor efetivação desses direitos 

e garantias fundamentais, para que um profissional especializado não seja 

fornecido depois de um longo lapso de tempo e que sejam priorizados todos os 

cuidados necessários, pois as garantias possibilitam um acompanhamento e 

ao mesmo tempo uma melhoria de vida a essas pessoas. Nesse mesmo sentido, 

a responsabilidade do Estado não pode ser eximida, pois é seu dever fornecer 

o acesso à educação e todos esses direitos garantidos constitucionalmente, 

pois é um direito fundamental social de todos para que o indivíduo possa gozar 

de sua plena cidadania, sem qualquer distinção. 
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Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE (2019), cresce a população 

idosa no Brasil e, com isso, intensificaram-se as pesquisas e discussões em 

torno das consequências e relações jurídicas advindas com o envelhecimento. 

Em âmbito nacional pode-se observar a evolução dos cuidados com as 

pessoas na terceira idade e o reflexo disso na tutela jurídica desses indivíduos, 

começando pela Lei n° 8.842/94, que tratou acerca da Política Nacional do 

Idoso com o objetivo de: ―[...] assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade‖. (BRASIL, 1994). 

A instituição do Estatuto do Idoso, com o objetivo de conceder aos 

idosos o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

assegurou oportunidades e facilidades para preservar a saúde física, mental, 

espiritual e social, em boas condições de liberdade e dignidade. 

Mesmo com a legislação de proteção específica, os idosos ainda 

são alvo de omissão dos devidos cuidados, de educação, de companhia e de 

assistência necessária. Sofrem o abandono afetivo inverso, que consiste na 

omissão dos filhos ou responsáveis de seu dever de cuidado e assistência. A 

Constituição Federal dispõe que os idosos devem ser amparados pela família, 

pela sociedade e pelo Estado, de forma a assegurar a sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, sendo garantido acima 

de tudo, o direto à vida (BRASIL, 1988). 

Seguindo o mesmo raciocínio e diante do princípio da dignidade da 

pessoa humana, deve-se assegurar aos idosos a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, deveres 

primordialmente da entidade familiar e, em seguida, do Estado e sociedade. 
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O problema que incentivou a pesquisa foi o seguinte questionamento: 

Como se configura a responsabilidade civil dos familiares diante do abandono 

afetivo do idoso? Partiu-se da hipótese de que os idosos são afetados pelo 

abandono de seus familiares, o que enseja a responsabilização civil de filhos 

e/ou responsáveis por seus cuidados quando se omitem em seus deveres. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar como se configura a 

responsabilidade civil dos familiares diante do abandono afetivo ao idoso. 

Os objetivos específicos se consistem em discutir a evolução histórica e 

legislativa dos direitos do idoso no Brasil; caracterizar o abandono afetivo ao 

idoso; e identificar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil 

no abandono afetivo ao idoso. 

Esta pesquisa, que se justifica pela vivência da pesquisadora junto a 

pessoas idosas e da observância de situações de omissão de cuidados por 

familiares, formata-se a partir de discussões teóricas em torno da pessoa 

idosa no Brasil, proporcionando reflexões acerca desta temática e fomentando 

a expansão de conhecimentos junto à academia e à sociedade, para que se 

possibilite a construção de circunstâncias de vida mais afetivas para idoso. 

No presente trabalho de caráter monográfico, o método de abordagem 

adotado foi o dedutivo. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa básica 

de abordagem qualitativa. No referente ao procedimento, consiste em uma 

pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de análise da doutrina, da 

jurisprudência, de concepções de autores como Gagliano (2019), Dias (2016), 

Moraes (2016), entre outros. 

Direitos do idoso no Brasil: breve retrospecto histórico 

Envelhecer é um processo natural e associado a alguns fatores. A 

expectativa de vida aumenta a cada ano e, com isso, as pessoas, querendo ou 

não, ficam mais debilitadas e impedidas de fazer coisas que faziam quando 

mais novas. Por vezes, chegam a depender de outra pessoa para tarefas 

simples e cotidianas ou de um ente da família ou curador para o cumprimento 

de seus deveres e afazeres. 

O envelhecimento não se dá exatamente por faixa etária específica, 

mas a idade de 60 anos foi designada como o início da velhice, baseando- 

se mais na expectativa de vida do que na biologia. O envelhecimento envolve 

diversos fatores, por isso, consideram-se diversos tipos de velhice, como a 

velhice biológica, que diz respeito às alterações no corpo por conta da idade, 

as quais afetam as pessoas em idades diferentes. Alguns são velhos aos 60 

anos, e outros, não. 
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As diferenças na aparência que se mostram entre pessoas com 

idades similares estão relacionadas a fatores, como estilo de vida, costumes 

e entre outros fatores, mais do que a própria diferença de idade. A velhice é 

um processo que cabe a todo ser humano, que atinge tanto o físico quanto o 

psicológico do ser, e que, de alguma forma, torna-o novamente uma criança, 

que exige mais atenção. 

A lei que protege o idoso vem, ao longo dos anos, evoluindo. A 

Constituição de 1934 foi a primeira a tratar sobre o assunto, em seu Art. 121, 

§ 1º, alínea h, no qual reporta que a Legislação do Trabalho deve assegurar 

a assistência previdenciária ao empregador e ao empregado, a favor, até 

mesmo da ―velhice‘‘. A Constituição de 1946 trouxe alterações a respeito do 

idoso e não o tratou como relevante para questões sociais, nem considerou o 

trabalho como um direito humano fundamental a ser exercido pelas pessoas 

com idade avançada (BRASIL, 1934). 

Posteriormente, a Constituição de 1967 traz, com algumas 

modificações, um posicionamento semelhante ao que se verificava na 

Constituição de 1934. Em seu Art. 165, inciso XVI, refere-se à ―previdência 

social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro desemprego, 

seguro contra acidente do trabalho e proteção da maternidade‘‘ (BRASIL, 

1967). 

A constituição Federal de 1988 traz um marco importante, vigente 

até os dias atuais, que é a referência, em seu Art. 3º, inciso IV, ao bem de 

todos, não importando a idade. No Art. 29 trata sobre os deveres dos pais 

para com a prole, mas também dos deveres dos filhos para os ascendentes. 

Ou seja, os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores, que, quando 

maiores, têm o mesmo dever de ajudar os pais na sua velhice, na carência e/ 

ou na enfermidade, já que os pais se encontram em uma fase da vida cheia de 

obstáculos, que é a fase idosa (BRASIL, 1988). 

No mesmo segmento, o Art. 230 da CF de 1988 inova quando atribui 

ao Estado responsabilidades na efetiva proteção ao idoso, ao lado da família 

e da sociedade. É um dever amparar as pessoas idosas, para que tenham a 

seguridade de participar de movimentos e atividades na comunidade em que 

vive, de defender a dignidade, o bem-estar, o direito à vida (BRASIL, 1988). 

A Política Nacional do Idoso, assim conhecida a Lei 8.842/94, criada 

com a finalidade de assegurar os direitos sociais do idoso, refere, em seu 

primeiro artigo, como obrigação ―promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade‖. Esta lei considera idosa a pessoa maior 

de 60 anos, conforme seu Art. 2°, e reafirma como provedores os familiares, 

a sociedade e o Estado, que lhe devem garantir direito à vida e efetiva 
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participação na comunidade, implementando diretrizes para que os idosos 

encontrassem respaldo jurídico, citado no Art. 4° da referida lei. Afirma, ainda, 

que o envelhecimento é um fenômeno social, e todos devem ter informações 

sobre esse processo (BRASIL, 1994). 

Ao longo dos anos e a partir das necessidades observadas, 

desenvolveu-se o Estatuto do Idoso, Lei de n° 10.741/2003, que conduziu para 

o ordenamento jurídico brasileiro direitos, garantias e proteções à pessoa 

idosa, medidas de proteção e políticas de atendimento e o direito ao acesso à 

justiça mediante crimes contra a pessoa idosa. De acordo com esse estatuto, 

no seu Art. 8°, ―o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção 

um direito social‖ (BRASIL, 2003). 

O Estatuto do Idoso é baseado no princípio da proteção integral, que 

também incide sobre normas protetoras da criança e do adolescente. Dias 

(2016), a respeito da proteção integral a idosos, leciona que ―a Constituição 

veda discriminação em razão da idade, bem como assegura especial proteção 

ao idoso‖ (p. 10). Do mesmo modo, os Arts. 2° e 3° do Estatuto do Idoso 

transcrevem sobre medidas que visam à redução da desigualdade. 

A Legislação é mais um valioso instrumento para a continuidade do 

trabalho prioritário que o Poder Público deve realizar em defesa da efetividade 

dos direitos da terceira idade. Diante de infração por entidade de atendimento 

que coloque em risco os direitos dos idosos, assegurados no Estatuto, deve- 

se comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, inclusive 

para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a 

proibição de atendimento aos idosos a bem do interesse público, sem prejuízo 

das providências a serem tomadas pela Vigilância Sanitária. Na aplicação 

das penalidades, serão considerados a natureza e a gravidade da infração 

cometida e os danos que dela afetaram os idosos. 

Os crimes contra os idosos são tratados no Título VI do Estatuto. É 

crime abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 

permanência ou congêneres ou não provê-los quanto às suas necessidades 

básicas, quando obrigado por lei ou mandado. 

Responsabilidade civil 

A responsabilidade civil é um tema muito importante, pois representa 

uma problemática presente e que repercute em toda e qualquer atividade 

humana. Responsabilidade civil surge perante uma violação de obrigação, 

assim, gerando o dever de reparar os danos oriundos do não cumprimento. Para 

gerar a indenização, será feita uma análise sob pressupostos essenciais para 
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gerar o dever de reparação, distinções necessárias à correta compreensão 

do instituto, bem como os critérios utilizados para fixar o valor do quantum 

indenizatório. 

Responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse 
eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao 
pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não 
possa repor in natura o estado anterior de coisas (GAGLIANO, 2019, 
p. 49). 

 

Responsabilidade Civil se configura, portanto, quando alguém, em 

um ato ilícito, viola uma norma jurídica preexistente e causa danos materiais 

ou morais a outrem, o que faz surgir a obrigação de reparar o dano. Existem 

duas espécies de responsabilidade, mantendo o equilíbrio nas relações. Para 

se averiguar a falta dessa responsabilidade, deve-se observar a conduta do 

agente, o nexo de causalidade e o dano causado a outrem. 

A noção básica da responsabilidade civil, dentro da doutrina 
subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela 
própria culpa — unuscuique sua culpa nocet. Por se caracterizar em 
fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, 
sempre, o ônus da prova de tal culpa do réu. Responsabilidade civil 
objetiva - segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa 
na conduta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, 
haja vista que somente será necessária a existência do elo de 
causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável para 
que surja o dever de indenizar (GAGLIANO, 2019, p. 55). 

 

No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da culpa, em 

que a responsabilidade civil é subjetiva e nasce para o agente a partir do 

cometimento de um ato ilícito, dotado de dolo ou culpa. Sobre isso, o Art. 186 do 

Código Civil de 2002 expõe que ―aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito‘‘. 

Quanto aos elementos‘ necessários para gerar o dever de indenizar, o 

fato gerador pode ser contratual, por violação de alguma cláusula do contrato, 

ou extracontratual, se infringido um dever geral. Ao agente, pode-se ter a 

responsabilização direta, por ato próprio do agente imputado, ou indireta, 

decorrente de ato de terceiros vinculados ao agente. Em seu fundamento, 

desdobra-se em responsabilidade objetiva e subjetiva. A subjetividade da 

responsabilidade se funda, então, na culpa, na qual é considerado o aspecto 

psicológico do comportamento do agente e a intenção, que, a partir de uma 

conduta voluntária, viola, intencionalmente, um dever preexistente. 
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A culpa (em sentido amplo) deriva da inobservância de um dever de 
conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz 
social. Se esta violação é proposital, atuou o agente com dolo; se 
decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é 
apenas culposa, em sentido estrito (GAGLIANO, 2019, p. 177). 

 

Essa culpa do agente como requisito pode ser vista no Art. 186 do 

Código Civil de 2002 e no Art. 187 do CC de 2002, onde se prescreve que 

―Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.‖ Entende-se que o ato voluntário citado no 

segundo artigo se refere ao dolo, que consiste na violação intencional do 

dever jurídico, na manifestação de vontade de infringir o direito. 

Gagliano (2019, p. 54) afirma que a ―obrigação de indenizar (reparar 

o dano) é a consequência juridicamente lógica do ato ilícito.‖ Esse ato 

mencionado é o dano, elemento indispensável para a Responsabilidade Civil, 

afinal, não haveria necessidade de indenização se não houvesse um prejuízo 

suportado por um terceiro. O dano pode ser definido, ainda de acordo com 

Gagliano (2019, p. 79), como uma ―lesão a um interesse jurídico tutelado - 

patrimonial ou não -, causado por ação ou omissão do sujeito infrator‖. 

Após essa conceituação, conclui-se que tanto os interesses 

patrimoniais quanto os extrapatrimoniais podem ser lesionados, motivo pelo 

qual a responsabilidade pode ser a título de danos materiais ou morais. Os 

danos materiais são os que atingem os bens, o patrimônio do ofendido, que 

pode ser pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado. Por dano moral 

entende-se uma lesão aos direitos da personalidade, está relacionado à dor, 

sofrimento, angústia, porém, são apenas consequências, e não causas da 

conduta lesiva. 

Apenas após a Constituição Federal Brasileira de 1988, a indenização 

por dano moral passou a ser prevista legalmente, em seu Art. 5°. Após o 

surgimento da Constituição Federal, o Código Civil de 2002 fez alusão ao dano 

moral em seu Art. 186, prevendo a possibilidade de ressarcimento em casos 

de dano. O nexo de causalidade configura-se como a relação de causa e efeito 

entre a conduta do agente e o resultado dela decorrente e, para se configurar 

a responsabilidade civil, é necessária uma relação de causalidade entre o ato 

e o dano. Ocorrendo essa relação, observa-se que é da conduta do agente que 

deverá surgir o dano e, assim, consequentemente, o dever de reparar. 

Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença 
de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. 
É uma noção aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se 
trata de mera aparência, porquanto a noção de causa é uma noção 
que se reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das 
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dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os 
fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no 
espaço. (GAGLIANO, 2019, p. 144). 

 

Segundo alguns escritores, existem três teorias sobre nexo causal, 

quais sejam: a da equivalência das condições, a da causalidade adequada, 

e a teoria do dano direto e imediato. Segundo Gagliano (2019, p. 137), a 

respeito da primeira teoria, ―esta teoria não diferencia os antecedentes do 

resultado danoso, de forma que tudo aquilo que concorra para o evento será 

considerado causa [...] todos os fatores causais se equivalem, caso tenham 

relação com o resultado.‖ Sobre a segunda teoria, ele define que ―causa, para 

ela, é o antecedente, não só necessário, mas, também adequado à produção 

do resultado. Logo, nem todas as condições serão causa, mas apenas aquela 

que for mais apropriada para produzir o evento.‖ (GAGLIANO, 2019, p. 140). 

A terceira e última teoria, desenvolvida no Brasil e adotada no Código 

Civil, retrata que o que realmente foi resultado da conduta do agente é que 

deve ser reparado, de forma que, caso haja uma interrupção do nexo causal por 

uma causa superveniente, esta suspende a responsabilização do agente pelos 

fatos anteriores a ela. Leciona Gagliano (2019, p. 145) que ―o nosso Código 

adotou, indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está expresso 

no art. 403; e das várias escolas que explicam o dano direto e imediato, a mais 

autorizada é a que se reporta à consequência necessária.‖ 

Pode haver circunstâncias em que o nexo causal é rompido, destituindo 

o dever de indenizar, caso a responsabilidade da culpa seja exclusiva da vítima, 

o fato de terceiro, o caso fortuito e o caso de força maior. Quando houver 

colaboração por parte da vítima para que o fato tenha ocorrido, a indenização 

se reduzirá proporcionalmente à contribuição da vítima. Essas circunstâncias 

são chamadas de causas excludentes, ou seja, excluem a responsabilidade 

civil de indenizar a outrem. 

Ascausas excludentes da responsabilidade civil têm seu entendimento 

como todas as circunstâncias que, ao atacar um de seus elementos ou 

pressupostos, rompe o nexo causal e quebra assim qualquer pretensão 

indenizatória. De acordo com Gagliano (2019, p. 155), ―esse nosso conceito 

tem por finalidade estabelecer uma regra que sirva para a sistematização de 

todas as formas de responsabilidade, exigindo-se, assim, uma característica 

de generalidade.‖ 

Essas excludentes pode se encontrar no Art. 188 do CC/2002, no seu 

inc. II; a legítima defesa tem fundamento no mesmo Art. 188 do Código Civil, 

inciso I; a terceira excludente se encontra no Art. 188, I, segunda parte; caso 

fortuito e força maior encontram-se no art. 393 do CC/2002. 
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Visto as possibilidades de excludentes de ilicitude, pode-se afirmar 

que o abandono do idoso não se enquadra nessas possibilidades. Reafirma-se 

que a pessoa idosa goza de ampla proteção do Estado, que lhes assegura uma 

série de direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana, não sobrando 

dúvidas quanto ao dever de amparo e proteção que tem os filhos em relação 

aos seus pais idosos, advindo diretamente do texto constitucional, e que 

quando ferido, caracteriza-se o dever de indenizar o idoso. 

Responsabilidade civil no abandono afetivo de idosos 

Diante do estudo desta pesquisa acerca da família, acerca da tutela 

dos direitos dos idosos abordando o processo de envelhecimento e as 

implicações disso, analisa-se o instituto da responsabilidade civil sob a luz da 

afetividade, a respeito do abandono do idoso, a fim de verificar se o referido 

caso é ensejador de reparação civil, diante da assistência material e moral 

devidas em favor de seus ascendentes. 

Os descendentes, que forem maiores e capazes, incide o dever de 

solidariedade instituído na norma constitucional, no 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 ospais navelhice, carência ou enfermidade‖ (BRASIL, 

1988). Assim, verificar-se-á a possibilidade de pleitear a responsabilização 

civil por abandono afetivo, em razão do descumprimento do próprio texto 

constitucional, que impõe o dever jurídico de cuidado entre os membros de 

uma família. 

Quando se deixa de prestar a devida assistência aos seus pais, seja 

material ou imaterial, os filhos descumprem uma obrigação legalmente 

imposta, o que constitui ato ilícito nos termos do Art. 186 do Código Civil, 

assim configurando ato ilícito e presentes os pressupostos da reparação civil, 

em consonância com o disposto no artigo 927 do CC. 

A obrigação material consiste na obrigação alimentar, instrumento 

que possibilita a subsistência, bem como uma vida digna ao alimentante que 

não consegue arcar com suas necessidades, representando o dever de amparo 

e assistência. O Estatuto do Idoso, em seu art. 11, expõe que ―os alimentos 

serão prestados ao idoso na forma da lei civil‖ (BRASIL, 2003). Nesse tocante, 

o Código Civil, prevê que: 

Art.1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 
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Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não 
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento (BRASIL, 2002). 

 

A obrigação alimentar pode ser caracterizada pela solidariedade 

na prestação, podendo recair sobre os demais laços de parentesco do 

idoso, e compreende, por exemplo, recursos para remédios, assistência 

médica, pagamento de despesas básicas como água, luz, gás, telefone e até 

cuidadores ou empregados, se o idoso não puder viver sozinho. Segundo Dias 

(2016, p. 944): ―O credor alimentar de hoje pode vir, em momento futuro, a 

se tornar devedor, e vice-versa. A reciprocidade tem fundamento no dever de 

solidariedade‖. 

A norma jurídica também abrange a assistência moral e afetiva a ser 

assegurada pelos filhos aos pais idosos. A esse respeito, observa-se no Art. 

230 da CF que ―a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida‖, do mesmo modo, no Estatuto do Idoso, nos Arts. 3, § 1° e art.10 

(BRASIL, 1988; 3003). 

Ao elevar o afeto à categoria de elemento central, considera-se 

que dele partem as discussões das lides familiares. Compreender o afeto 

como objeto juridicamente tutelado pelo ordenamento é uma consequência 

necessária, já que a afetividade se encontra no centro da discussão. 

É do saber primordial que os deveres referentes aos idosos são 

responsabilidades primárias da família, como exemplo, a liberdade, respeito, 

dignidade e, em seguida, essa responsabilidade passa à sociedade e ao Estado. 

Então, em função disso, é o núcleo familiar que pode proporcionar ao idoso 

uma qualidade de vida melhor. Mesmo tendo uma personalidade formada, é 

fundamental a família na garantia dos direitos personalíssimos. O abandono 

afetivo e moral irá afetar o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Apenas após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 

1988, o dano imaterial à pessoa passou a ser previsto legalmente, de acordo 

com o seu Art. 5°, incisos V, e X. Logo que a CF incluiu o dano moral no rol 

dos direitos fundamentais do Art. 5°, que tornou explícitas as regras de 

proteção à pessoa como ser humano, começou uma nova realidade à ordem 

jurídica brasileira. Esse fato afirmou que os direitos de personalidade visam 

à proteção dos direitos indispensáveis à integridade e principalmente à 

dignidade da pessoa humana, encostando a ideia de que só o prejuízo material 

seria suscetível de reparação. 

144 COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 
VOLUME 2 

 

 
Maria Clara do Nascimento Lima - Suênya M. Mourão Batista 



 
 
 

 

Se não for possível a reparação in natura, busca-se ressarcir o prejuízo 

sofrido pela vítima ou compensar seu dano por meio de um equivalente ou 

valor pecuniário. E o instituto do abandono afetivo surge a partir da violação 

dos direitos de personalidade, uma vez que, por consequência, atingem a 

dignidade da pessoa humana, bem maior da Constituição Federal, direitos 

que deviam ser assegurados pelo núcleo familiar na medida em que causam 

danos à integridade física e psíquica de seus entes. 

O afeto é elemento essencial às relações familiares, decorrendo, 

inclusive, do próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, vetor de todo 

o ordenamento jurídico pátrio, de modo que os Tribunais já o reconhecem 

como objeto da proteção jurídica do Estado. O abandono afetivo não se baseia 

na falta de afeto propriamente dito, tendo em vista que não se pode obrigar 

alguém a amar o outro, mas na falta de cuidado, que oferece a possibilidade 

de surgir, para o autor da conduta, um segundo dever, o de indenizar os 

danos morais causados pelo abandono afetivo, tendo em vista que agiu em 

desconformidade com uma determinação legal. Segundo Moraes (2016): 

[...] indenização por danos morais terá cabimento seja em relação 
à pessoa física, seja em relação à pessoa jurídica e até mesmo em 
relação às coletividades (interesses difusos ou coletivos); mesmo 
porque são todos titulares dos direitos e garantias fundamentais 
desde que compatíveis com suas características de pessoas 
artificiais (p. 56). 

 

A pessoa que, no exercício do seu livre arbítrio, abandonar alguém, 

deverá suportar o ônus da sua escolha, na medida em que sua conduta infringiu 

uma norma jurídica e causou danos ao abandonado. O abandono afetivo pode 

ser suscetível de reparação civil por danos morais, uma vez que se enquadra 

no conceito de ato ilícito, por uma conduta omissiva na inobservância do 

dever de cuidado e assistência, ferindo direitos e princípios constitucionais 

inerentes à pessoa humana. 

Sendo assim, se os pais são penalizados por abandono aos filhos, 

o inverso também deve acontecer, já que família é para se cuidar e estar lá 

sempre que o outro precisar. Ademais, como se observa nos Arts. 229 e 230 

da CF, o abandono se configura ato ilícito, tanto por parte dos pais quanto por 

parte dos filhos. De acordo com o art. 186 do CC é uma violação de direito e 

acaba causando danos a outrem (BRASIL, 1988; 2002). 

Os tribunais já vêm entendendo que amar é uma escolha facultativa, 

mas a responsabilização por não cumprir com os deveres deve acontecer, 

tanto aos pais com os filhos, quanto aos filhos para com os pais. Amar é 
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facultativo, mas cuidar é dever. Amparar um idoso na sua velhice, não apenas 

por obrigação, mas pelo fato de a velhice ser uma condição à qual todos estão 

suscetíveis. 

Coagir os idosos para fazer negócios jurídicos também se enquadra 

no ato ilícito, pois, debilitados, acabam aceitando para muitas vezes não 

perderem o contato com os netos ou até mesmo para não sem abandonados. 

Infelizmente os casos de abandono vem aumentando. Pode-se observar, pelas 

casas de abrigo para idosos, que muitos estão lá por serem maltratados e não 

possuírem a mínima condição de uma vida digna. 

O abandono afetivo inverso e sua reparação civil: metodologia e análise de 

dados 
 

Para desenvolver esta pesquisa, utilizou-se a metodologia dedutiva, 

segundo a qual, a partir do raciocínio lógico de preposição universal se chega 

a uma conclusão válida. O fato geral encerra em si a explicação de outro 

igual, menos geral. A partir de premissas validadas pela ciência e tidas como 

verdadeiras, o cientista elabora verdades particulares. 

O procedimento utilizado foi o monográfico, que consiste no estudo de 

leis, grupos, comunidades, pessoas, condições, legislações, com o intuito de 

obter generalizações. Trata-se de pesquisa aplicada, já que o objetivo consiste 

em gerar conhecimento para resolver problemas específicos, que no caso 

é o abandono afetivo. Utilizou-se a abordagem qualitativa, que se constitui 

no levantamento de dados sobre motivações de um grupo, compreendendo 

e interpretando determinados comportamentos, a opinião e as expectativas 

dos indivíduos de uma população. 

Quanto ao objetivo, trata-se de pesquisa exploratória, em que o 

problema passa a ser mais esclarecido e conhecido, proporcionando uma 

visão mais aprofundada do assunto e criando uma aproximação com relação 

do fenômeno que está sendo estudado. Para o efetivo estudo, foi realizada 

pesquisa bibliográfica por meio da análise da doutrina, de jurisprudências e 

de teóricos, como Moraes (2016), Dias (2016), Gagliano (2019), entre outros. 

Em setratandode abandono afetivo,ostribunais superioresjá começam 

a considerar sempre o bem estar do idoso, o que se deduz pela jurisprudência 

do TJ-MG, da 7° Câmara Cível, Agravo de Instrumento n° 1.00000.19.127681- 

5/001, cujo relator foi o Desembargador Peixoto Henriques. Tal agravo trata- 

se contra decisão que, prolatada em ―ação de interdição‖ por ele ajuizada em 

desfavor da mãe (idosa), foi indeferida a tutela de urgência, através da qual 

quer ele a ―concessão imediata da curatela provisória mediante compromisso‖. 

Diante do caso, o sr. Relator expôs: 
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A interditanda possui 84 anos de idade, e encontra-se abrigada no 
asilo Imaculada Conceição desde 2016, sendo que decidiu por conta 
própria a se mudar pra lá. A interditanda apresenta estado de saúde 
debilitado, com quadro de Alzheimer, não possuindo, desse modo, 
condições totais para a manifestação da vontade indispensável ao 
exercício de forma autônoma de atividades de cunho negocial ou 
patrimonial, assim como para o exercício pleno da prática dos atos 
jurídicos no meio social circundante. 

 

Contudo, é de conhecimento dessa Promotoria a relação turbulenta 
entre a interditanda, seu filho e seus netos, existindo nessa 
promotora procedimento administrativo a fim de apurar suposto 
abuso financeiro e abandono afetivo por parte do neto. É sabido 
também o histórico de abuso de drogas e álcool pelo filho. 

 

Diante do caso exposto, foi negado o provimento do recuso, mesmo o 

recorrente sendo prole da recorrida, as autoridades olharam para o bem-estar 

da idosa, no melhor para ela. Dias (2016) se posiciona sobre isso: 

A Constituição veda discriminação em razão da idade, bem como 
assegura especial proteção ao idoso. Atribui à família, à sociedade 
e ao Estado o dever de assegurar sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar, bem como lhe garantindo 
o direito à vida (CF 230). É determinada a adoção de políticas de 
amparo aos idosos, por meio de programas a serem executados, 
preferentemente, em seus lares (CF 230 § 1.º) (p. 56). 

 

Essa proteção especial está se referindo a qualquer pessoa e risco 

que o idoso possa vir a sofrer, que, no caso em questão, são o filho e os netos, 

pois, como relatado, existem conflitos de abandono para com a idosa. Não 

havendo os familiares para a protegerem, o dever recai sobre o Poder Público 

e a sociedade, por isso o judiciário interveio no caso e, pensando no melhor 

para a idosa, não concedeu ao filho o poder de ser curador da própria mãe. 

Deve-se também analisar o seguinte julgamento do TJ-SC, de 

Apelação/Remessa Necessária n° 0900012-05.2014.8.24.0050, com o relator 

Desembargador Jaime Ramos, no qual a ação ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual tem por escopo abrigar o idoso com 93 anis de idade em instituição 

de idosos, em razão da situação de risco e abandono por parte dos familiares 

para cuidar dele. Em seu voto o relator entende que: 

Na hipótese, verifica-se que, de fato, o idoso em questão se 
encontrava em situação de abandono moral, afetivo e material,  
demandando proteção por seus familiares e pelos entes Públicos. Da 
detida análise dos autos, denota-se que subsistem os fundamentos 
e a conclusão da sentença, que determinou aos entes Públicos e 
familiares para que custeiem os gastos mensais com a internação do 
idoso no Centro de Convívio Pommern Heim e, assim, transcrever-se 
trechos da sentença proferida pelo MM Juiz, Dr. Bernardo Augusto 
Ern, que muito bem equacionou a questão, e que passam a integrar 
os fundamentos deste voto: 
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―No caso em análise, como bem pontuou o Ministério Público por 
ocasião da audiência conciliatória, ―[...] O que se percebe dos autos, 
e, inclusive, do que foi colocado em audiência, é a posição de extremo 
conforto dos filhos, que não se julgam responsáveis pelo pai, 
obrigação moral e legal que lhes é conferida e que não vem sendo 
cumprida, [...]‖ (fl.380), o que está em sintonia com a conclusão da 
assistente social forense, segundo a qual, ―[...] apesar de o idoso 
possuir oito filhos, não se verificam interesse, nem condição destes 
em prover os devidos cuidados ao genitor em função de dificuldades 
de convivência com o mesmo, além de outros motivos pessoais.‖ 

 

Analisando o caso, observam-se infringidos os direitos que se 

encontram nos Arts. 186 do CC de 2002 e 229 e 230 da CF, gerando assim, 

dever de indenizar (BRASIL, 2002; 1988). 

Como sabemos, o Direito Positivo congrega as regras necessárias 
para a convivência social, punindo todo aquele que, infringindo- 
as, cause lesão aos interesses jurídicos por si tutelados. Tomemos, 
por exemplo, o art. 186 do Código Civil. Se uma pessoa, dolosa ou 
culposamente, causar prejuízo a outrem, fica obrigada a reparar o 
dano (GAGLIANO, 2019, p. 44). 

 

Conclui-se, pois, que, seos ascendentes são punidos por não cumprirem 

seus deveres com sua prole, também se devem punir os descendentes, em 

caso inverso, conforme dita o Art. 229 da CF, que menciona o dever dos filhos 

para com os pais. 

Por fim, considera-se a seguinte jurisprudência: Apelação Cível 

n° 10000150873347002, na 6° Câmara Cível, sendo relatora no caso a 

Desembargadora Sandra Fonseca. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais e visava ao abrigamento da idosa em instituição 

para idosos, diante da situação de risco e abandono. No caso, a relatora 

entendeu que: 

A Carta Magna  prevê expressamente  no  art.  230,  a  proteção 
ao idoso e a necessidade de promoção pelo Estado de políticas 
públicas para atendimento prioritário para defesa de sua dignidade, 
bem-estar e direito à vida(...) Nesse passo, é de ver que os direitos 
indisponíveis ultrapassam a esfera do particular, atingindo o próprio 
Estado e que a falta de acesso dos idosos aos direitos sociais e 
individuais garantidos na Constituição, dentre eles, a garantia de 
viver condignamente, merece guarida do Estado e da Sociedade(...) 

 

Assim, no caso, verificou-se  que  a  idosa,  além  de  necessitar 
de cuidados, reside  com  dois  sobrinhos  que  são  etilistas,  o 
que agrava a  situação de  risco, e  autoriza  o encaminhamento 
da paciente a uma instituição asilar, para melhores cuidados. 
Nesse passo, o abrigamento da paciente em instituição para idosos, 
mostra-se adequado e necessário, principalmente porque é dever 
do município garantir a proteção da septuagenária, o qual configura 
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direito indisponível constitucionalmente assegurado, em face do 
contexto social em que está inserida, visto que os bens jurídicos 
tutelados são a saúde e a vida. 

 

Visto que a idosa se encontra em estado de abandono pelos parentes 

é dever da sociedade e Poder Público assegurar os direitos da idosa conforme 

o art. 3° do Estatuto do Idoso. Segundo Dias (2016) ―STJ que atribuiu valor 

jurídico ao cuidado, identificando o abandono afetivo como ilícito civil, a 

ensejar o dever de indenizar‖. Diante dos julgados citados podemos chegar à 

conclusão que ambos têm obrigação um para o outro. Por analogia, se os pais 

devem ser responsabilizados por abandonara prole o inverso também pode e 

deve acontecer. 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como se configura a 

responsabilidade civil dos familiares diante do abandono afetivo ao idoso. 

Constatou-se que, primeiramente, o dever é da família, seguido da sociedade 

e do Poder Público. Comprovando assim a hipótese de que os idosos são 

afetados pelo abandono de seus familiares, enseja-se a responsabilização 

civil de filhos e/ou responsáveis por seus cuidados quando se omitem em seus 

deveres. 

Discutiu-se sobre o processo de envelhecimento e apresentou-se a 

evolução histórica e legislativa dos direitos do idoso no Brasil, desde as leis 

que protegem os idosos e as constituições de 1934, 1946, 1967 e 1988 que 

vigora até os dias atuais, conseguinte a Lei 8.842/94, conhecida também como 

Política Nacional do Idoso e, por fim o Estatuto do Idoso, Lei de n° 10.741/2003. 

Caracterizou o abandono afetivo ao idoso, que não é propriamente a 

falta de afeto em si, mas o abandono no momento de mais necessidades, e 

o abandono de deveres para com o idoso. A assistência moral e afetiva a ser 

assegurada pelos filhos aos pais idosos pode ser observada nos Arts. 229 e 

230 da CF. O afeto é um elemento central das lides contra o abandono afetivo. 

Conseguinte foram identificados  os  elementos  caracterizadores 

da responsabilidade civil no abandono afetivo ao idoso, que consistem em 

dano, que, por sua vez, é uma lesão aos direitos da personalidade. O dano 

moral está relacionado a dor, sofrimento, angústia, culpa, e é considerado o 

aspecto psicológico do comportamento do agente. O nexo causal configura- 

se como a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado 

dela decorrente. Deixando de prestar a devida assistência aos pais, os filhos 

descumprem uma obrigação imposta legalmente, configurando ato ilícito e 

presentes os pressupostos da reparação civil. 

VOLUME 2 
COLETÂNEA DIGITAL 

INTERFACES DO DIREITO 149 

 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO COM O IDOSO 



 
 
 

 

Para a melhoria da população idosa, poderia a sociedade ter mais 

paciência, consideração, compaixão e denunciar, quando do conhecimento 

de algum tipo de abuso contra o idoso. No ordenamento jurídico, deve- 

se arregimentar e recrudescer leis tratantes dos maus-tratos físicos e 

psicológicos para com o idoso. Cabe ao Poder Público mais apoio aos idosos 

com fiscalizações severas e sistemáticas por meio de agentes de saúde e 

assistentes sociais, para não passar despercebido nenhum tipo de violência. 
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