ABUSO AFETIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA
ALIENAÇÃO PARENTAL
Douglas Phillips Freitas1
O Estatuto da Criança e Adolescente impõe uma relação de direito/dever
decorrente do Poder Familiar. Institui que é dever de quem detém tal poder, bem
como de toda a sociedade, a manutenção e proteção dos direitos relativos às
crianças e adolescente.
A referida lei já sufragava, em seu art. 73, que “a inobservância das normas
de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos
termos desta Lei”.
Esta responsabilidade inclui, entre outras, a civil, podendo haver a fixação de
indenização por danos morais, por exemplo, pelo abandono afetivo.
No tocante à modalidade de responsabilidade civil, salvo atividade de risco e
casos tipificados por lei,2 a responsabilidade será subjetiva, em que se tornam
necessárias a apuração e a comprovação dos seus elementos: ato ilícito, nexo
causal, dano (patrimonial ou extrapatrimonial) e culpa.
Na responsabilidade civil, na modalidade subjetiva, para “chegar-se à
configuração do dever de indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar
sua dor. Mas somente ocorrerá a responsabilidade civil se estiverem reunidos
todos os seus elementos essenciais”.3
Tanto pais quanto cônjuges (e por isonomia, companheiros) possuem deveres
expostos na lei, logo, o descumprimento destes, sem dúvida, constitui ato ilícito.
Ainda que fique configurado este elemento, outros devem ser trazidos à baila
na discussão do caso concreto. O nexo causal entre ato, culpa e dano de certa
forma é fácil de ser configurado na análise do casuísmo.
O dano, de igual forma, não merece grande aprofundamento teórico, pois é
reconhecida sua existência quando ocorre nos casos acima, pois não há como
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desconsiderar as mazelas trazidas pelo abandono afetivo em relação aos filhos.
Diferente sorte reside na detecção do elemento culpa.
Embora na paternidade (em seu sentido amplo, aplicando-se também à
maternidade) e nas relações conjugais haja a determinação legal de cumprimento
de determinados deveres, em relação aos filhos, estes não pactuaram pelo
surgimento desta relação e os riscos inerentes de seu início; na relação conjugal
há uma previsibilidade de prestação e contraprestação afetiva e obrigacional.
Enquanto de um lado, salvo casos excepcionais, há o dever de indenizar pela
ruptura de um casamento ou noivado, por exemplo, por conta da traição, a
responsabilização civil pelo abandono afetivo não pode ser analisada pelo mesmo
viés restritivo com que se examina o dano moral pelo fim do relacionamento.
O menor, em fase de desenvolvimento físico e psicológico, encontra--se em
situação de total dependência afetiva e material dos pais, que, por lei, devem
cumprir essas obrigações, mas, quando não o fazem, torna-se possível a
imposição de indenização, visto que a obrigação do afeto é essencial ao
desenvolvimento da criança e do adolescente.
Rodrigo da Cunha Pereira, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM) e seu presidente, sem dúvida é uma das maiores
autoridades sobre o Abandono Afetivo. O jurista mineiro informa que a
condenação por danos morais, decorrente do abandono afetivo, não é monetarizar
o afeto, mas punir aquele que descumpre essencial função na vida da prole.4
À luz destas afirmações, o areópago mineiro decidiu:
“Indenização danos morais. Relação paterno-filial. Princípio da dignidade
da pessoa humana. Princípio da afetividade. A dor sofrida pelo filho, em
virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao
amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no
princípio da dignidade da pessoa humana. [...] A responsabilidade (pelo
filho) não se pauta tão-somente no dever de alimentar, mas se insere no
dever de possibilitar desenvolvimento humano dos filhos, baseado no
princípio da dignidade da pessoa humana” (TJMG, Apelação Civil
408.550.504, Rel. Des. Unias Silva).

O Superior Tribunal de Justiça, em contraposição, reformou a decisão acima
com o seguinte fundamento:
“Responsabilidade civil. Abandono moral. Reparação. Danos morais.
Impossibilidade. [...] Não cabe ao Judiciário condenar alguém ao
pagamento de indenização por desamor” (REsp 757.411/MG
(2005/0085464-3), Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 27.03.2006).
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Embora tenha sido taxativa a interpretação do tribunal superior, a votação não
foi unânime, o que permite que em um futuro próximo haja mudança do
entendimento. Consideração, porém, merece ser feita sobre o assunto.
À luz da última decisão, não é possível obrigar ao afeto, mas não há dúvidas
de que, se houver uma agressão física contra o menor, a este haverá o direito
indenizatório. Nesta lógica, verifica-se o contrassenso da decisão mencionada,
uma vez que o abandono afetivo causado pelos pais, por vezes, gera cicatrizes
emocionais mais profundas e incuráveis do que qualquer ataque físico,
reverberando por toda a vida do filho, não sendo minorado ao atingir sua vida
adulta.
Será que a lei deve proteger os filhos apenas no aspecto físico, sem qualquer
proteção à sua incolumidade psíquica? A resposta é óbvia, e o tempo a confirmará
na mudança do atual entendimento jurisprudencial.
O ilustre jurista Flávio Tartuce é aguerrido defensor dessa tese, pois invoca o
princípio da boa-fé objetiva para as relações familiares, lecionando que:
“O art. 1.708, parágrafo único, do atual Código Civil apresenta inovação
interessante ao prever a cessação do dever de indenizar daquele que teve
comportamento indigno em relação ao devedor. Para nós, trata-se de
importante cláusula geral, que mantém relação direta com a boa-fé objetiva,
auxiliadora do seu preenchimento [...] ao encerrar-se o presente estudo,
evidencia-se, mais uma vez, o importantíssimo papel exercido pela boa-fé
objetiva no Direito Privado atual, o que também engloba as relações privadas
familiares. Constitui um ledo engano pensar-se que essa importante cláusula
geral apenas se aplica ao contrato, negócio jurídico patrimonial.” 5

O tema é delicado e merece maior digressão, pois situações surgem com o
debate, por exemplo, se há “culpa” do genitor que não dispensou o amor/atenção
necessário ao desenvolvimento do filho, afinal, há uma série de variáveis que
justificariam a conduta, desde a forma de criação e desenvolvimento
psicológico/afetivo daquele genitor, até, a percepção do filho sobre a sua forma de
criação, e, inexistindo culpa, tecnicamente não há que se falar em
responsabilidade civil.
Ademais, numa produção de direito de reparação, de conciliação, a
propositura de danos morais numa situação familiar já fragilizada, é,
provavelmente o “último suspiro” daquele tênue laço familiar, pondo um fim, de
vez, certamente, nas chances de reconciliação familiar.
Mas, como exposto, tecnicamente e juridicamente falando não há dúvidas
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sobre a possibilidade de tal compensação quando requerido por aquele que
entende não ter recebido o amor necessário para seu desenvolvimento.
Embora as decisões dos tribunais estaduais, em sua maioria, sigam o
entendimento exarado pelo STJ, ressalvadas algumas exceções.
Como dito, o “abandono” afetivo é, por sua complexidade, muito tormentoso
na doutrina e jurisprudência, possuindo defensores e detratores de tal
possibilidade, sendo a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, contrária:
“Não cabe ao judiciário condenar alguém ao pagamento de indenização por
desamor” (REsp 757411/MG [2005/0085464-3], Min. Fernando Gonçalves, DJ 27.03.2006).
Outrossim, no tocante a prática ativa e nefasta da alienação parental, a
situação muda de contexto, tornando o dano moral indenizável na prática de
conduta alienadora, afinal, aqui há uma prática ilícita, culpável, ativa, geradora de
dano, constituindo os elementos mínimos e necessários para configuração da
responsabilidade civil à luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
Com o advento da Lei da Alienação Parental, a fixação de danos morais
decorrentes do “Abuso Moral” ou “Abuso Afetivo”, advindos da prática
alienatória, se tornará, certamente, consenso na doutrina e nos tribunais,
permitindo, tanto ao menor como ao genitor alienado, o direito de tal pleito, pois
não se trata de indenizar o desamor, mas de buscar a compensação pela prática
ilícita6 (senão abusiva)7 de atos de alienação parental.
Essa afirmação decorre da redação de dois artigos da Lei da Alienação
Parental:
“Art. 3.º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da
criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização
de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso
moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres
inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.
(...)
Art. 6.º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor,
em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não,
sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos,
segundo a gravidade do caso”.
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Note que o legislador, de forma didática, estabeleceu que a Alienação
Parental “fere direito fundamental da criança ou do adolescente” (art. 3.º), logo,
constituindo ato ilícito que gera o dever de indenizar. No art. 6.º da mesma lei,
complementa dispondo que todas as medidas descritas na novel legislação não
excluem a “responsabilidade civil”.
Não há dúvidas de que a postura imprópria de genitor que pratica Alienação
Parental gera dano moral, tanto ao menor quanto ao genitor alienado, sendo
ambos titulares deste direito. Nesse sentido:
“essencialmente justo, de buscar-se indenização compensatória em face de
danos que os pais possam causar a seus filhos por força de uma conduta
imprópria, especialmente quando a eles são negados a convivência, o
amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência materna ou
paterna concretas, o que acarretaria a violação de direitos próprios da
personalidade humana (...).”8

A criança, em razão de sua pouca idade, não possui condições de tomar
decisões ou de reger os seus interesses, portanto, sendo o poder familiar um
instituto de proteção, cabe aos pais desempenhar esse papel mediante a
representação de interesses pessoais do filho, além da administração dos seus
bens.Quando o poder familiar é exercido de forma irregular, ocorre verdadeiro
abuso de direito, podendo os pais responder pela desídia.
A responsabilidade que envolve o poder familiar acaba repercutindo na
sociedade, e o Estado pode exigir o cumprimento das obrigações dos pais,
aplicando até mesmo a extinção do poder familiar.9
Sobre a questão, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka:
“É certo que a melhor e verdadeira solução de problemas psicológicos é a
proporcionada pelo psicólogo, e não pelo juiz. Mas nem por isso o juiz pode
deixar de prestar a tutela jurisdicional que lhe é requerida. Não se pode negar,
no caso dos autos, a condenação do réu ao pagamento de prestação
pecuniária, sob pena de se negar também a possibilidade de reparação do
dano moral decorrente da perda de um ente querido, ou do abalo à honra ou
à imagem, pois também vai contra a dignidade humana colocar preço na vida
de um ente querido, ou na própria honra ou imagem.” 10

No caso da Alienação Parental, a responsabilização civil do alienante é
patente, pois
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“o dano à moral do visitante reflete-se na esfera sentimental e emotiva do
visitado, que é, aliás, o detentor do maior interesse; então, ao ofender-se a
moral de um, ofende-se, em muitos casos, os sentimentos do outro, de
forma que ambos serão vítimas de um mesmo ato lesivo (descumprimento
injustificado do acordo ou sentença)” 11

O instituto jurídico do dano moral existe há muito, não é algo novo, apenas
afigura-se uma adaptação do “figurino clássico da responsabilidade civil [a]os
casos que decorrem de situações de Direito de Família e entre membros de uma
mesma família sem que isso implique subversão do sistema”.12
O temor de uma possível “indústria do dano moral” também foi deflagrado
após a constitucionalização do dano moral, mas o tempo mostrou que a
jurisprudência soube distinguir aquilo que merece indenização e o que não passa
de mero dissabor. O mesmo ocorrerá com o Abuso Afetivo, pelo qual não se
buscará monetarizar o afeto, nem fomentar a vingança de filhos contra pais ou
entre ex-cônjuges ou companheiros, mas, com decisões pautadas pela
razoabilidade, haverá concessões de indenizações para compensar a prática ilícita
advinda da alienação e punir/dissuadir o alienante da reiteração de atos dessa
espécie. Como pontificou Álvaro Villaça Azevedo:
“Provado o prejuízo decorrente do ato ilícito, seja qual for, o reclamo
indenizatório não só de direito, como de justiça, é de satisfazer-se”. 13

Oras, destarte todas estas questões, o “abuso afetivo”, embora não com este
nome, sequer, à época, nominada a conduta como de Alienação Parental, já vinha
sendo reconhecendo como motivo ensejador de danos morais, conforme decisão
abaixo transcrita:
“DANO MORAL. CALÚNIA. Acusação de prática de crimes sexual pelo
autor contra seus filhos. [...] ausência de provas da veracidade da
imputação. Ocorrência de abalo moral. Dever de indenizar (TJSP. RC
71002402675. Rel.: Eugnio Facchini Neto. DJ 29/04/10)”.

O caso em tela, é clara prática de Alienação Parental, tanto que na referida lei
há a seguinte previsão em seu artigo 2º como formas exemplificativas da
alienação parental:
“VI – apresentar falsa denuncia contra genitor, contra familiares deste ou contra
avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente”.

Aquela e outras decisões, repisam o direito à danos morais em caso de falsa
11 BOSCHI, Fabio Bauab. Direito de visita. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 248.
12 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. “Os contornos jurídicos da responsabilidade afetiva na
relação entre pais e filhos”. In EHRHARDT JUNIOR, Marcos; ALVES, Leonardo Barreto Moreira.
Leituras complementares de Direito Civil: Direito das Famílias. Salvador: JusPodivm, 2009. p. 231.
13 Apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 83.
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denúncia, prática reiterada nos casos mais graves – e avançados – de alienação
parental. Destaca-se outra decisão:
“Deve ser responsabilizado civilmente por danos morais aquele que, por
animosidade pessoal, imputa a outrem a prática de ato ilícito sabidamente
inexistente, com o inescondível proprósito de provocar-lhe prejuízo (TJSC. AC
2008046968-6. Dj 09/06/10)”.

O “abuso afetivo” quando configurado, permite ao genitor alienado, bem
como, ao próprio menor que sofre a alienação o direito de compensação por danos
morais pela prática da alienação parental, qual seja a modalidade ou nível, pois as
demais formas da alienação parental são tão igual graves como a falsa denúncia
relatada acima, pois é cruel, para com o menor e seus familiares as demais
práticas, como, por exemplo, a obstaculização do direito de convivência familiar
plena.
Ao operador do direito, contudo, há que se observar se é interessante e
adequado ao caso a propositura desta ação de danos morais, afinal, esta dever ser
a última ratio, pois promoverá um acirramento ainda maior na situação já
delicada e conturbada vivenciadas entre as partes envolvidas, havendo, formas
alternativas para tratar a situação vivenciada, por exemplo, com a determinação
de tratamento compulsorio dos pais, a modificação da guarda, entre outras
medidas.
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