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EDITORIAL 
 

Nesta edição, através da iniciativa de acadêmicos e docentes e uma constante 

soma de esforços, nasce a revista científica O Direito Pensa, do curso de Direito da 

Universidade Estadual de Maringá, organizado pelo Projeto de Extensão O Direito Pensa.  

Nossos objetivos, além da divulgação da produção científica acadêmica, são de 

trazer experiências aos acadêmicos que gerem aprendizado e desenvolvam o pesquisador 

que existe em cada um. É necessário que o conhecimento não seja apenas público, como 

também acessível.  

Este periódico conta com um comitê editorial e técnico formada por discentes e 

docentes da Universidade Estadual de Maringá, bem como corpo de pareceristas variado, 

com pesquisadores de universidades nacionais e internacionais. Conta também com 

pareceristas ad hoc, convidados especialmente para esta edição.  

A revista tem como foco a produção de artigos científicos desenvolvidos com 

rigor técnico/científico e sob reflexão crítica, seguindo as linhas editoriais da Dimensão 

pública e privada dos Direitos Fundamentais e relações jurídica patrimoniais na ordem 

contemporânea, bem como Direitos Humanos e liberdades públicas.  

Assim, temos os seguintes artigos disponíveis: Uma Análise Sobre a 

Informalidade Socioespacial Urbana Brasileira e o Reconhecimento do Direito de Laje 

pelo Código Civil (Pedro Henrique Facco), A Multipropriedade Imobiliária – 

Considerações sobre a Lei 13.777/2018 (João Antônio Carneiro Caldeira), Da Liberdade 

de Expressão e o (Ab)Uso das Redes Sociais (Luís Henrique Teles e Alaércio Cardoso), 

A Obrigação de Indenizar o Filho no Abandono Afetivo Causado pela Ausência 

Voluntária do Genitor (Misael Honorato de Almeida), Do Abandono Afetivo em Favor 

da Criança e Punitive Damages (Mariana Santana Tavela) e Contrato de Namoro e sua 

Viabilidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro (Joyce de Oliveira Rapazzi dos Santos). 

A Comissão Editorial da Revista Científica O Direito Pensa convida todos à 

leitura da primeira edição desta revista, bem como convida, desde já, a contribuição para 

as próximas edições.  

Comissão Editorial 
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EDITORIAL 

 

In this edition, due to the initiative of academics and professors and a constant 

sum of efforts, the Law course at the State University of Maringá launches the scientific 

journal O Direito Pensa, organized by the O Direito Pensa Extension Project.  

Our objectives, in addition to the dissemination of academic scientific production, 

are to bring experiences to academics that generate learning and develop the researcher 

that exists in each one. It is necessary that knowledge is not only public, but also 

accessible.  

This journal has an editorial and technical committee formed by students and 

professors from the State University of Maringá, as well as a varied board of reviewers, 

with researchers from national and international universities. It also has ad hoc reviewers, 

invited especially for this edition.  

The journal focuses on the production of scientific articles developed with 

technical/scientific rigor and under critical reflection, following the editorial lines of the 

Public and Private Dimension of Fundamental Rights and patrimonial legal relations in 

the contemporary order, as well as Human Rights and public freedoms.  

Thus, we have the following articles available: An Analysis of the Brazilian Urban 

Socio-Spatial Informality and the Recognition of the Right to a Slab by The Civil Code 

(Pedro Henrique Facco), The Real Estate Multi-Property - Considerations about the Law 

13.777/2018 (João Antônio Carneiro Caldeira), Free Speech and the (Ab)Use of Social 

Networks (Luís Henrique Teles e Alaércio Cardoso), The Obligation to Indemnify the 

Child in Affective Abandonment Caused by the Voluntary Absence of the Parent (Misael 

Honorato de Almeida), Affective Abandonment in Favor of Children and Punitive 

Damages (Mariana Santana Tavela) e Dating Contract and its Feasibility in The 

Brazilian Legal System (Joyce de Oliveira Rapazzi dos Santos).   

The Editorial Committee of the Scientific Journal O Direito Pensa invites 

everyone to read the first edition of this magazine, and also to contributions to future 

editions.  

Editorial Board 
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UMA ANÁLISE SOBRE A INFORMALIDADE 
SOCIOESPACIAL URBANA BRASILEIRA E O 
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE LAJE PELO 
CÓDIGO CIVIL 

AN ANALYSIS OF THE BRAZILIAN URBAN SOCIO-
SPATIAL INFORMALITY AND THE RECOGNITION 
OF THE RIGHT TO A SLAB BY THE CIVIL CODE 
 

Pedro Henrique Facco1 
 

 

Resumo: O presente trabalho tem a proposta de analisar historicamente a formação das periferias brasileiras 
nos grandes centros urbanos, abordando de forma resumida, sua gênese e seu reconhecimento como parte 
integrante das cidades. Será abordado ainda a inexistência de políticas públicas eficientes para enfrentar os 
aglomerados subnormais urbanos no Brasil, e a estruturação da favela como comunidades suis generis. E 
neste contexto explicar-se-á existência do “Direito de Laje” no dia a dia da comunidade, muito antes da 
promulgação da Lei nº 13.465/2017. Aborda-se a constitucionalização do direito civil, e a elevação do 
direito à moradia como direito social fundamental, e a limitação de sua função social do direito de 
propriedade. E por fim, a criação de um novo direito real, insculpido no inciso XIII, do Art. 1.225 do Código 
Civil e suas consequências jurídicas. 

Palavras-Chave: Estruturação das Favelas; Direito de Laje; Direito à Moradia. 

Abstract: This present article has the purpose to analyze historically the formation of Brazilian´s outskirts 
around large urban centers, approaching in a summarized way its genesis and recognition as part of the 
cities. Is yet to be discussed the non-existence of efficient public politics to deal with the subnormal urban 
agglomeration in Brazil and the favelas structures as a suis gereris communities. In this context it will be 
explained the existence of the slab right in the daily community routine way before the enactment of law 
nº 13.465/2017. Also, it´s going to be discussed the constitutionalization of the civil law and the 
improvement of the right to housing as a social right fundamental as well as property right and its social 
function limitation. And last, but not least, it will be considered the recognition of actual situation in the 
outskirts around the country through the law  nº 13.465/17, that creates a new real rights, engraved on item  
XIII, from the Art. 1.225. of the Civil Code and its legal consequences. 

Keywords:  Favelas Structures; Slab Right; Property Right. 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Desenvolvimento 2.1 Breve análise histórica da construção socioespacial 
urbana das periferias brasileiras; 2.2 Do positivismo científico ao reconhecimento da existência das 
favelas; 2.3 Do direito fundamental à moradia e o reconhecimento do direito de laje pela Lei nº 
13.465/17; 3. Conclusão; Referências Bibliográficas; 

 

 
1 Bacharel em Direito pela Universidade Estatual de Maringá (UEM); Advogado; Maringá, Paraná, Brasil; 
pedrohfacco@hotmail.com.  
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1. Introdução 

Pretende-se com este trabalho, apresentar uma abordagem jurídica sobre o processo de 

urbanização sócio espacial da sociedade brasileira, para isso, será delineada, uma análise 

histórica, sobre a segregação e afastamento das comunidades mais desprovidas de recursos, para 

as periferias dos centros urbanos. Analisar-se-á também, o impacto da ausência de programas de 

políticas públicas que dão aceso ao direito de moradia digna, desde de a abolição da escravidão 

até o reconhecimento do direito de laje no contexto brasileiro. 

Desta forma, uma linha histórica se faz necessária, e para isso aproveitar-se-á da 

periodização traçada pela Socióloga Doutora Lícia do Prado Valladares2, como marco teórico e 

histórico, para explicar o surgimento das habitações informais no país, e, para explicar o aspecto 

de sua ilegalidade jurídica, será utilizado como base o artigo, “Direito de Laje: a invisibilidade do 

direito fundamental de morar nas favelas cariocas”, de autoria da Dra. Ana Cláudia Franco 

Corrêa3. 

Para uma melhor interpretação do direito de laje e a estruturação das favelas, o modus 

vivendi, bem como os demais espaços de habitações e moradias informais e insalubres, no 

contexto brasileiro, é necessário observar os prováveis motivos de sua gênese, ainda que de forma 

resumida. Dito isso, passar-se-á a discorrer acerca do surgimento dos primeiros conglomerados 

informais urbanos no Brasil, os cortiços nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

2. Desenvolvimento 

2.1 Breve análise histórica da construção socioespacial urbana das periferias 

brasileiras 

 Nas capitais de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 1890 até 1920 houve um 

crescimento populacional de forma exponencial, entretanto acontece que a infraestrutura destas 

cidades não foi suficiente para todos que delas precisavam. Um dos fatos históricos, desta época, 

que foi responsável pelo crescimento acelerado e desregulado da população é, principalmente, o 

fim da escravidão. 

 
2 Formada pela PUC-RJ, doutora pela Université de Toulouse, professora emérita da Université de Lille. 
3 Doutora (2011) e Mestra (2002) em Direito pela UGF/RJ (Conceito CAPES 5). Pós-Doutora em 
Antropologia Urbana pela UERJ. Pós-doutoranda em Serviço Social pela PUC/Rio, com foco em 
Direito à cidade. Professora Adjunta de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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 Como pode ser observado por Gomes, os trabalhadores ganhavam irrisórios salários, as 

vezes insuficientes à sua própria subsistência, logo a única oportunidade que tinham de adquirir 

um pedaço de terra, era as margens dos centros urbanos, observa-se: 

Lojas, porões, cortiços, barracos construídos na periferia da cidade passam 
então a ser alternativas encontradas pelo escravo para construir um espaço de 
vida para si, independente do controle do senhor. [...] Além disto, o ganho 
ensejava ao cativo a possibilidade de gerir seu próprio tempo e seu ritmo de 
trabalho, permitindo também o reagrupamento daqueles que possuíam as 
mesmas origens étnicas e culturais. (GOMES, 1990, p.10) 

 Nesta toada, a mão de obra escravagista, passa a ser substituída aos poucos, pela mão de 

obra do imigrante europeu branco, o que por sua vez, marginalizou e excluiu ainda mais, a 

população negra, fortificando as estruturas garantidoras do interesse das elites e 

consequentemente o movimento de branqueamento tão presente na cultura da primeira República 

brasileira. Conforme a lições da Doutora Zelma Madeira: 

Após 125 anos de abolição, cabe refletir se a Lei Áurea, garantidora de 
liberdade, possibilitou a cidadania à população negra no Brasil. Durante o 
processo de escravidão a referida população foi o sustentáculo da economia 
brasileira por quase quatro séculos, sofreu uma brutal fragmentação cultural e 
política, bem como o esfacelamento da organização familiar, provocando 
reorientação e reinvenções. Qual o sentido político da abolição, destituída de 
medidas que mudasse a realidade da população negra? Com a liberdade 
poderia escolher seu destino, no entanto manteve-se intocada uma estrutura 
garantidora dos interesses da elite e excludente para os ex-escravizados, 
reeditada no cenário contemporâneo o racismo. (MADEIRA; 20134). 

 A escravidão, é provavelmente, o mais impulsionador de todos fatos, para a criação de 

moradias insalubres e irregulares nos centros das cidades, os chamados cortiços.  

 É provável também que a reforma urbanista para alguns, conhecida como política 

higienista para outros, promovida pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Sr. Francisco Pereira 

Passos5, seja o maior vetor para o crescimento das favelas, que era considerada como uma ameaça 

aos mais nobres centros urbanos: 

“Um universo exótico em meio a uma pobreza originalmente concentrada no 
centro da cidade, em cortiços e outras modalidades de habitações coletivas, 
prolongava-se agora morro acima, ameaçando o restante da cidade” 
(CARVALHO; 1987). 

 
4 Exposição da Prof.ª Doutora Zelma Madeira durante o seminário Abolição Inacabada, na 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), em maio de 2013. 
5 Prefeito do Rio de Janeiro (1902-1906), Engenheiro Civil pela UFRJ, colega de turma de Beijamin 
Constant, estudou na França, se fez presente na reforma urbana de Paris, promovida por Geoges-
Eugène Haussmann, o que lhe entusiasmou a estudar sobre urbanismo. Quando prefeito do Rio 
de Janeiro promoveu uma grande reforma urbanística na cidade, responsável pela retirada dos 
cortiços do centro do Rio de Janeiro. 
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 Pois a população pobre, quando expulsas dos cortiços, sem ter a onde ir, acabam 

recorrendo aos lugares mais afastados da cidade e de difícil acesso, em condições perigosas, 

insalubres, sem saneamento e totalmente a margem de qualquer legalidade.  

 Os primeiros morros a serem ocupados, segundo estudos de campos que se tem notícia, 

são o Morro da Providência, que passa a ser chamado de Morro da Favella e o Morro Santo 

Antônio, ambos da cidade do Rio de Janeiro, locais onde se instalam as primeiras favelas da 

cidade. 

 Outro fator importante que está diretamente ligado ao crescimento informal dos 

conglomerados subnormais urbanos, é sem sombra de dúvidas a Revolta de Canudos, liderada 

pelo líder messiânico Antônio Conselheiro, e relatada, pelo escritor e jornalista brasileiro, 

Euclides da Cunha, e também a Guerra do Paraguai, conforme ressaltam Abreu e Vaz, em sua 

obra “Sobre a origem das favelas”. 

“O contexto militar da época foi outro componente importante na gênese da 
favela. Embora não seja consenso entre os pesquisadores, as referências 
convergem sobre as dificuldades das Forças Armadas em oferecer habitações 
para seus subordinados de menor patente. As circunstâncias do fim da Guerra 
do Paraguai e do encerramento da Guerra de Canudos foram muito importantes 
na cidade do Rio de Janeiro, pois uma parte significativa dos ex-combatentes 
retornou à capital, agravando ainda mais o déficit habitacional. O registro da 
autorização militar para que os soldados construíssem barracões no morro de 
Santo Antônio, por ocasião da Revolta da Armada, comprova não só o tamanho 
do problema habitacional da cidade, como a falta de perspectiva de solução 
para a moradia de praças e soldados” (ABREU e VAZ; 1991).  

 Quanto as formações das favelas nas cidades do Rio de Janeiro, concorda também 

Valladares acerca da ligação existente entre canudos e as instalações irregulares e sub humanas 

das favelas da capital, conforme constata-se: 

“A leitura de textos do princípio do século sugere uma associação mais do que 
evidente entre o morro da Favella, no Rio de Janeiro, e Canudos. Uma história 
está ligada à outra, pois foram ex-combatentes da Guerra de Canudos que se 
instalaram no morro da Providência, a partir daí denominado morro da Favella. 
[...]. 

A marca de Canudos nesse momento fundador é, assim, inconteste. No entanto, 
é bom frisar, não foi simplesmente Canudos, não foi uma povoação de Canudos 
qualquer que desempenhou o papel de mito de origem da favela carioca. Foi o 
arraial de Canudos descrito em Os sertões de Euclides da Cunha” 
(VALLADARES; 2000). 

 Depreende-se que o motivo central para o crescimento das favelas no Rio de Janeiro, é o 

crescimento exponencial da população, causado, além de outros fatores aqui não mencionados, 

pela escravidão, pela Guerra de Canudos e pela Guerra do Paraguai e principalmente, o descaso 

do Estado com a população periférica. Agora passaremos a discorrer acerca de como estes 
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conglomerados urbanos informais eram vistos pela Administração Pública e os intelectuais da 

época. 

2.2 Do positivismo científico ao reconhecimento da existência das favelas. 

 Com os ideais iluministas, que surgiram na França do Séc. XVII, e consequentemente a 

Revolução Francesa e a Proclamação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

e bem como também, com o início do protagonismo do homem como centro (de súdito, torna-se 

cidadão), nos espaços de poder, instaura-se a corrente do positivismo científico.  

 Por meio do “Cours de Philosophie Positive” escrito pelo filósofo Auguste Comte, surge 

a filosofia científica positiva, guiada pelo empirismo e ordenada por métodos exatos e precisos 

para a obtenção correta da realidade. Surge também um considerável avanço nas áreas da 

psicologia, da sociologia, e principalmente da medicina como ciência, o que fortaleceria ainda 

mais a ideia de uma reforma urbana higienista no Rio de Janeiro.  

 No Brasil, o positivismo se instala somente séc. XX, quando as ideias de Comte passam 

a ser difundidas pelos pesquisadores como Miguel Ramos, Teixeira Mendes, Benjamin Constant, 

Tobias Barreto, Sílvio Romero, dentre outros. 

 Contudo, foi Mattos Pimenta, em 1926, quem promoveu a primeira grande e notável 

campanha em face dos conglomerados habitacionais informais urbanos, que com a ajuda da 

imprensa carioca, conseguiu dar voz ao discurso da favela como um mal a ser combatido, apoiado 

no discurso médico-higienista e no pensamento urbanístico em acessão. 

 Com uma linguagem claramente técnica, Pimenta denuncia a pobreza da favela 

comparando-a como uma doença a ser erradicada, chamando-a de “lepra da esthetica”: 

[...] antes mesmo de sua adopção [do plano de remodelamento do Rio de 
Janeiro] é mister se ponha um paradeiro immediato, se levante uma barreira 
prophylactica contra a infestação avassaladora das lindas montanhas do Rio de 
Janeiro pelo flagello das "favellas" — lepra da esthetica, que surgiu ali no 
morro, entre a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Avenida do Cáes do Porto 
e foi se derramando por toda a parte, enchendo de sujeira e de miséria 
preferentemente os bairros mais novos e onde a natureza foi mais prodiga de 
bellezas (Mattos Pimenta, 1926). 

 A importância de Pimenta no cenário inicial dos estudos das favelas é fundamental para 

a criação de políticas administrativas do Rio de Janeiro, ainda que em uma escala mínima, 

segundo o que afirma Valladares, as ideias do pesquisador estão intimamente ligadas Ao Código 

de Ética da Cidade do Rio de Janeiro outorgado do ano de 1937. 

“Tendo conseguido respaldo da imprensa para a divulgação de suas idéias, 
Mattos Pimenta parte para obter o apoio do diretor de Saúde, do prefeito e do 
chefe de polícia. Manda imprimir um folheto para distribuição gratuita 
intitulado "Casas populares", no qual divulga uma proposta de solução para o 
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problema das favelas, apontando algumas "medidas de salvação pública", 
dentre elas: sustar imediatamente a construção de novos casebres, evitando 
assim o progresso das atuais favelas e a criação de novas; estabelecer como 
principal providência neste sentido a fiscalização por parte dos funcionários da 
Prefeitura e do Departamento Nacional da Saúde Pública, impedindo as 
construções clandestinas; iniciar a construção de casas para proletários e de 
asilos e colônias para inválidos, velhos e crianças desamparadas” 
VALLADARES; 2001). 

 Apesar dos esforços práticos deste pesquisador, e sua inegável contribuição teórica, foi o 

francês, Alfred Agache, quem consegui implementar, ao menos em parte, as mudanças planejadas 

por Pimenta, por meio de um convite do prefeito do Rio de Janeiro da Época, que lhe escolheu 

como responsável pelo Plano de Remodelação da Cidade do Rio de Janeiro. 

“Talvez não seja exagero dizer que Mattos Pimenta coloca na pena e na 
prancheta de Agache as suas ideias, representações e até mesmo propostas. 
Lembremos que a campanha em prol da estética empreendida por aquele estava 
em pleno curso quando o urbanista francês desembarcou em plagas cariocas. 
Os discursos são muito próximos, baseados nos mesmos parâmetros 
higienistas e estéticos. A imagem da lepra é retomada por Agache. E o conceito 
moderno de urbanismo, com a higiene por base e o embelezamento como fim, 
era compartilhado pelos dois” (VALLADARES; 2005). 

 Neste contexto, surge no ano de 1937, O “Código de Obras da Cidade do Rio de Janeiro”, 

que pela primeira vez reconhece a existência das favelas que até o momento eram totalmente 

ignoradas pelo Poder Público. O Código em comento, ainda que expressasse uma visão pejorativa, 

foi um marco importante para o reconhecimento das favelas como parte integrante da cidade 

carioca, pela primeira vez, ainda que como um “problema a ser resolvido”, são notadas. 

 O Código de Obras conforme pode ser observado, apresenta apenas mudanças políticas 

administrativas, proibindo a criação de novos casebres irregulares, entretanto o reconhecimento 

é significativamente relevante, pois passa a favela a ser considerada como parte integrante da 

cidade, parte esta, que assim como todas as outras, precisam ser administradas. 

 É a partir deste pensamento que no final da década de 40, o governo nacional passa a ter 

interesse na população marginalizada, utilizando-se dos órgãos oficiais para a coleta dos dados e 

informações pertinentes. 

 Data do final dos anos 40 o surgimento de um novo tipo de conhecimento sobre a favela, 

desta vez oriundo de órgãos oficiais voltados para a coleta das informações. Esse novo tipo de 

saber vai possibilitar o redimensionamento do fenômeno favela, até então entendido como um 

problema de saúde pública e estética urbana, para os estudos de casos práticos dos assistentes 

sociais e especialistas com uma visão muito mais humana. 

[...]Passados 50 anos do nascimento da primeira favela é que foi tomada 
a decisão de realizar um recenseamento específico sobre esse tipo de 
aglomerado e seus habitantes. Seu caráter de "espaço provisório" certamente 
contribuíra para que não lhe fosse dado qualquer destaque nos censos oficiais 
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de 1920 e 1940. Lembremos que somente em 1937, com o Código de obras, a 
favela passa a existir oficialmente como parte do território do Distrito Federal 
(VALADARES; 2001). 

 Ainda que tardio, o recenseamento específico, sobre os aglomerados urbanos e seus 

habitantes, é um passo importante para a aproximação da figura do Estado com a população das 

favelas, era a primeira vez que o Estado, por meio do Município do Rio de Janeiro, tinha em mãos 

um verdadeiro diagnóstico das condições de habitualidade, e do padrão de vida de seus 

moradores. 

 Tais informações, possibilitavam uma análise mais completa e exaurida sobre a condição 

de vida nas favelas, que de modo geral eram, e ainda são, menos abastadas que o restante da 

polução. Com esses dados, tornava-se possível administrar juridicamente a situação da população 

marginalizada, em que pese este não ser o interesse dos legisladores, motivo pelo qual a situação 

de irregularidade perpetua-se por mais 50 anos. 

 Haja vista que as favelas já são reconhecidas como parte integrante das grandes cidades, 

importante agora é configurar sua gênese, com vistas ao contexto do ordenamento jurídico pátrio 

brasileiro, principalmente a constitucionalização do direito civil e o reconhecimento do direito de 

laje, como direito real de propriedade garantido pelo Código Civil. 

 

2.3 Do direito fundamental à moradia digna e o reconhecimento do direito de laje pela 

Lei nº 13.465/17 

Conforme se observa nos capítulos anteriores, o problema habitacional no Brasil, perpassa-

se por décadas sem nem ser notado pelo Estado brasileiro, sua causa, além de outros fatores, é 

principalmente a inexistência histórica de uma política pública, que auxiliasse os brasileiros 

menos favorecidos a obterem o seu direito à terra, fazendo com que estes fossem excluídos do 

direito de possuir uma moradia digna. 

Percebe-se que o contexto social no Brasil, fez com que a propriedade privada estivesse 

intimamente ligada a capacidade financeira, ou seja, por aqueles que possuem, na maioria das 

vezes, condições de não só adquirir o “espaço de terra”, como de mantê-lo.  

Nesta toada, o direito fundamental de acesso a uma moradia digna, além de ser um direito 

social de suma importância, é também um instrumento válido e eficaz, sendo inclusive elencado 

como um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, que inclui o 
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desenvolvimento urbano espacial socialmente sustentável, para promover a melhoria das 

condições de habitação de assentamentos irregulares (ONU-PNUD, 2000).6 

E é justamente neste contexto, em que verifica-se a importância da regulamentação da 

propriedade privada, sua função social e consequentemente o direito de laje nas sociedades 

periféricas brasileiras. 

O Estado Brasileiro considera a propriedade privada como uma forma legítima de assegurar 

o acesso à moradia, contudo para que a propriedade privada possa ser garantida, é necessário que 

este espaço cumpra a sua função social (BRASIL, 1998). 

Com a constitucionalização do direito civil, a dignidade da pessoa humana é colocada no 

centro de todo o ordenamento jurídico, a Constituição ainda elenca no artigo 6º, os direitos sociais 

do Estado Constitucional Democrático de Direito Brasileiro, entre eles, a moradia e a assistência 

aos desamparados (CORRÊA, 2012, p.4). 

Em que pese o arcabouço jurídico constitucional, a realidade é outra, os desafortunados 

que não possuem condições de obter legalmente essas terras, recorrerem para locais mais 

afastados dos centros urbanos, muitas vezes em condições de risco, perigosas e insalubres, em 

padrões sub humanos de habitação, com aglomerados de casas à mercê da informalidade do 

direito de propriedade, e bem como também, o direito ao acesso a uma moradia. 

Ao analisar a processo de urbanização da sociedade brasileira, observa-se que, o direito 

fundamental de moradia é negado as populações mais pobres que literalmente se encontram as 

margens dos grandes centros urbanos, e que por conta disso, são historicamente invisibilizados, 

nas políticas públicas habitacionais (SANTOS JUNIOR, 2017, p. 18). 

Destaca-se, ainda, o papel central do direito no aspecto de propiciar, por meio da ausência 

legislativa, a instrumentalização da ilegalidade, a serviço do poder público estatal, aqueles que 

vivem nas periferias, relatando que essa população somente é notada pelo Estado nas práticas de 

remoções forçadas (CORRÊA, 2021, p.315). 

Corrêa, por meio de uma pesquisa de campo, abordou a realidade vivenciada nas favelas 

cariocas, especialmente a Favela do Rio das Pedras (RJ). Além de ainda analisar teoricamente o 

surgimento das favelas, conceituando estes aglomerados urbanos, como um modelo de urbes suis 

generis, eis que possuem organizações próprias, diferente dos centros urbanos municipais as quais 

pertencem (CORRÊA, 2012, p. 314). 

 
6 Organização das Nações Unidas – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Cúpula do Milênio. Nova York-USA, 2000.  
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Ainda que não regulamentadas pelo ordenamento jurídico, surgem novas modalidades de 

aquisição da propriedade que se inserem nas obrigações de fato realizadas que legitimam por si 

só as diversas formas irregulares de moradia, impondo como uma espécie de “lei da comunidade”, 

estabelecendo um modus vivendi, particular. 

O que acontece é que, se o Estado não assegura o direito dessas pessoas por meio do 

ordenamento jurídico pátrio, a própria comunidade marginalizada cria sua própria 

regulamentação, de forma a preservar sua propriedade, mesmo que informalmente, com a ajuda 

das associações de moradores que inclusive, chegam a formar um regramento jurídico particular 

em cada situação, chegando por vezes a criarem até mesmo cartórios de registros sem a 

autorização estatal e novas modalidades de aquisição da propriedade. (CORRÊA, 2008, p. 1010). 

Uma dessas modalidades de aquisição da propriedade nas periferias é o direito de laje, e 

conforme salienta Correia, esse direito já existe no dia a dia das favelas, muito antes da positivação 

deste instituto como um direito real. É importante ressaltar aqui que esse direito não é criado com 

a Lei nº 13.465/17, ele é meramente reconhecido. 

O direito de laje, pode ser observado em sua situação mais usual, quando um morador da 

habitação térrea, vende a um terceiro o direito de construir outra moradia sobre de sua casa, 

construir em cima da sua laje, logo direito de laje. Informa Correia também que é comum que o 

vendedor da laje utilize o valor da venda para dar acabamento a sua residência ou até mesmo 

construí-la. 

Deste modo comunidades que fixaram suas habitações em condições irregulares, sejam 

estas, assentamentos, favelas ou periferias, não possuíam segurança jurídica alguma sobre sua 

moradia, motivo pelo qual a regulamentação desse problema é um assunto importante. 

É por isso que, após muita discussão legislativa neste sentido, o instituto do direito de laje 

é reconhecido pelo ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória nº 759/2016, que trata 

da regularização fundiária rural e urbana e procedimentos de alienação de Imóveis da União, 

dentre outras providências, que posteriormente foi convertida na Lei nº 13.465/17. 

Para o presente artigo importa saber que a Lei 13.465/17, reconhece o direito real de laje, 

no inciso XIII, no Artigo 1.225 do Código Civil, configurando-o como um direito real de 

propriedade autônomo.  

Acrescenta-se ao Código Civil o Título XI, que dispõe acerca do direito de laje, conceituada 

no Art. 1.510-A, da seguinte forma: 

“O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou 
inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade 
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distinta daquela originalmente construída sobre o solo. “Incluído pela Lei nº 
13.465, de 2017” (BRASIL; 2002). 

Observa-se também que o §1º deste mesmo artigo, garante que o direito real de laje 

contempla o espaço aéreo ou o subsolo, e que como trata-se de uma propriedade imobiliária 

autônoma o titular do direito responde pelos encargos e pelos tributos que incidirem sobre sua 

unidade. O §3º informa que o titular da unidade pode usar, gozar e dispor. 

Já o §4º informa que o titular da laje não possui direito a fração ideal do terreno nem mesmo 

sobre as construções já edificadas, ressalta o §5º que os Municípios e o Distrito Federal poderão 

regulamentar o direito de laje por meio das posturas edilícias urbanísticas. É autorizado, ao titular 

da laje, ceder a laje de sua própria residência, instituindo um direito sucessivo de laje autônomo, 

contudo para que isso possa ser permitido é necessária a autorização expressa dos titulares da 

construção base e das demais lajes. 

O artigo 1.510-B, do Código Civil, relata que é vedado ao titular da laje prejudicar, a linha 

arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, seja por obras novas ou por falta de reparação com 

a segurança, observadas as posturas previstas na legislação local. 

No mesmo sentido preleciona o Art. 1.510-C, a respeito da conservação e fruição das partes 

que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum, que serão partilhados 

entre o proprietário da construção base e o(s) titular(es) da laje na proporção que venha se 

estipulada em contrato. 

Para que não restasse dúvidas quanto as partes que servem a todo o edifício, o Código 

elenca no §1º do artigo anterior várias hipóteses.  E o §2º deste mesmo dispositivo afirma que é 

direito de qualquer interessado promover reparações urgentes na forma do parágrafo único do 

Artigo 249 do CC. 

Confirma o Art. 1510-D, o direito de preferência que possui, em igualdade de condições de 

terceiros os titulares da construção base e da laje, nesta ordem, que serão cientificados 180 (cento 

e oitenta) dias contados da data da alienação. 

E por fim disciplina o Art. 1.510-E, do CC que a ruína da construção base causa a extinção 

do direito real de laje, salvo nas duas hipóteses previstas: I – se estiver instituído no subsolo ou II 

– se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 (cinco) anos. Ressalta-se, contanto, que 

a extinção do direito real de laje pela ruína da construção base não afasta o direito a eventual 

reparação civil contra o culpado pela ruína. 

Foi por meio da regulamentação do direito de laje pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

que muitas famílias saíram da condição de ilegalidade, e a mudança legislativa é sim um passo 
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teórico significativo, todavia a realidade prática que se apresenta no âmbito das favelas não se 

altera com uma simples mudança legislativa. 

É necessário que o Estado pare de olhar a favela como um problema, e entenda de uma vez 

por todas, que o verdadeiro problema, é a condição sub-humana, não só de habitação, que a 

maioria dos favelados tem que se submeter, mas também por serem excluídos dos seus direitos 

mais básicos, como saúde, saneamento básico e segurança. 

3. Conclusão 

Ressalta-se no início do artigo a criação das favelas, os motivos que impulsionaram sua 

gênese, e as transformações sociais que fizeram com que a população mais pobre, antes 

localizadas nos centros das cidades (cortiços), fossem parar nos morros e locais de habitações 

irregulares. 

Analisamos também como a ausência de uma política pública habitacional levou com que 

a população mais carente formasse aglomerados urbanos em condições sub-humanas de 

habitação, que ao serem invisibilizados pelo poder estatal, também não reconhecem sua 

autoridade, formando um sistema “jurídico” particular de regras e institutos culturais práticos da 

comunidade. 

Percebesse-se que o direito de laje, assim como a favela, possui características suis generis, 

que não se confundem o sistema jurídico (cessão, condomínio, direito de superfície e etc.). Talvez 

pela pressa em passar uma pauta social tão importante, o congresso não tenha observado a 

realidade concreta das favelas brasileiras. 

Não podemos deixar de dizer que a mudança legislativa é um passo importante, é o 

reconhecimento, ainda que não atendendo a realidade das periferias, é simbolicamente importante 

em um plano abstrato, mas que infelizmente não se enquadra a realidade concreta. 

O estado demonstra não entender, que políticas de saúde pública eficientes, especialmente 

no tocante a moradia, é a única saída para resolver situação das ocupações e habitações ilegais e 

irregulares, não é uma simples mudança legislativa que vai garantir o direito ao acesso de terras, 

especialmente em um país que é desigual em sua própria essência. A criação de programas de 

moradias populares é a única solução. 
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A MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI 13.777/2018 

THE REAL ESTATE MULTI-PROPERTY - 
CONSIDERATIONS ABOUT THE LAW 13.777/2018 

 

João Antônio Carneiro Caldeira1  

 

Resumo: O presente trabalho abordará o instituto da multipropriedade imobiliária recém incorporado ao Código 
Civil pátrio pela Lei 13.777/2018, que consagra um novo método de aquisição e exercício do direito fundamental 
de propriedade. A lei permite que seja adquirida uma fração temporal para o proprietário usufruir do bem com 
exclusividade. Para isso, a pesquisa visa demonstrar as principais características da multipropriedade imobiliária, 
passando por sua origem histórica, suas espécies, formas de criação e registro, administração e extinção. Assim, 
através da análise de doutrinas, jurisprudências e leis, será demonstrado os efeitos da multipropriedade imobiliária 
no Brasil. 

Palavras-Chave: Time-Sharing. Direito Real. Unidade Periódica. Parcelamento Temporal. Código Civil. 

Abstract: This article will adress the institute of real estate timeshare newly incorporated into the Brazilian Civil 
Code by the law 13.777/2018, which enshrines a new method of acquisition and exercise of the fundamental right 
of property. The law allows a time fraction to be acquired for the owner to enjoy the property with exclusivity. 
For this, the research aims to demonstrate the main characteristics of real estate multi-property, passing through 
its historical origin, its species, forms of creation and registration, administration and extinction. Thus, through 
the analysis of doctrines, jurisprudence and laws, the effects of real estate multi-property in Brazil will be 
demonstrated. 

Keywords: Time-Sharing. Real Right. Periodic Unit. Temporary Installment. Civil Code 
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1. Introdução  

O presente artigo tem a finalidade de apresentar o instituto da multipropriedade 

imobiliária e seus aspectos, já conhecidos e aplicados por ordenamentos jurídicos estrangeiros 

há anos, à luz da Lei 13.777/2018 que promoveu sua introdução definitiva no Código Civil 

brasileiro. 

Desde a Constituição Federal de 1934 é garantido o direito à propriedade como direito 

fundamental de todo cidadão, sob a condição de que o bem seja destinado ao cumprimento de 

sua função social. 

Ao passo que os interesses sociais vêm se alterando com o progresso da sociedade, novas 

formas de destinação e utilização do bem imóvel vão surgindo, sendo necessário o emprego de 

novos institutos para suprir a demanda e otimizar o mercado imobiliário. 

Nesse cenário, surge a multipropriedade que trata de um instituto através do qual por meio 

de uma relação jurídica a propriedade de um bem móvel e imóvel é fracionada em unidades 

fixas de tempo, possibilitando que diversos proprietários utilizem do mesmo bem, em épocas 

pré-estabelecidas, de maneira exclusiva e perpétua. 

O novo conceito de propriedade compartilhada se destaca principalmente nos ramos 

hoteleiros e em imóveis de veraneio, ampliando e otimizando a utilização do bem. Com efeito, 

bens imóveis de valores vultuosos também passam a ser mais acessíveis em razão do instituto 

se fundar em uma espécie de economia compartilhada. 

Com a lei recém-publicada, doutrinadores e juristas brasileiros passam a levantar mais 

discussões acerca do referido tema. Ainda que haja certa insegurança e timidez no mercado 

imobiliário nacional, grandes empreendimentos imobiliários voltados para o turismo vão 

carregando o instituto da multipropriedade e desbravando este seguimento em nosso país. 

Dessa forma, diante dessa inovação incorporada ao ordenamento jurídico nacional, 

trazendo uma forma de exercício do direito de propriedade, a fim de fomentar o mercado 

imobiliário e suprir as novas tendências e necessidades da sociedade que surgem com sua 

modernização e evolução, faz-se necessário o estudo sobre o tema, que será desenvolvido por 

exploração bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial, levantando considerações de maneira 

breve e objetiva. 
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2. Conceito de multipropriedade 

De acordo com o ensinamento de Pereira (2003, p.175), se estabelece um condomínio 

quando “a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito 

sobre o todo e cada uma de suas partes”. 

Considerando o bem comum na ideia tradicional de condomínio, no direito brasileiro, é 

imperioso destacar os seguintes princípios: a indivisibilidade por período limitado por lei (pode 

ser objeto de ação de divisão) e, sua plena disponibilidade (como um todo e, a qualquer tempo) 

para os condôminos. Assim, os coproprietários possuem direitos equivalentes/idênticos quanto 

ao uso do bem comum, o que, sem restrições se torna um potencial gerador de conflitos nas 

relações interpessoais, além de que o bem pode ser dividido e o condomínio extinto, pois se 

trata de direito potestativo do condômino. Nesse sentido ensina Viana (2007, p.375), ao passo 

que “o poder é exercido em conjunto, tendo cada um deles o mesmo direito, idealmente, no 

todo e em cada uma de suas partes”. 

Seguramente o grande diferencial com relação as formas tradicionais de propriedade e 

condomínio é o fracionamento temporal, isso porque o titular do direito usufruirá do bem em 

sua plenitude, com exclusividade, em tempo proporcional as quotas adquiridas, somente em 

época pré-estabelecida contratualmente de maneira continuada ano após ano (VIEGAS; 

PAMPLONA FILHO, 2019, p.94). 

Ademais, outro grande diferencial que está presente na multipropriedade imobiliária é o 

estado de indivisibilidade do bem comum já que o bem não estará sujeito a Ação de Divisão ou 

Extinção do condomínio, conforme disciplina acertadamente o Art. 1.358-D, do Código Civil 

Brasileiro, sendo certo que este aspecto agrega maior segurança jurídica para as relações 

envolvendo essa forma de propriedade. 

Em síntese, a multipropriedade traduz nova concepção de condomínio, assegurando ao 

proprietário o exercício exclusivo, periódico e cíclico, para usar, gozar e dispor de bem comum 

a inúmeros sujeitos. Com efeito, o exercício pleno e exclusivo do direito de propriedade se 

limita pela fração temporal. 

3. Referência histórica da multipropriedade 

A ideia da multipropriedade nasce como consequência das relações sociais e econômicas, 

que, desenvolveram com o passar dos anos uma nova forma otimizar a propriedade para atender 

sua função social, em razão da crescente busca por imóveis “de temporada”. Exigindo então 
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que legisladores, doutrinadores e juristas tratassem do novo instituto e o acrescentasse nos mais 

diferentes ordenamentos jurídicos (VIEGAS; PAMPLONA FILHO, 2019, p.98 e 99). 

Em breve síntese, Tepedino (1993, p.1) define a multipropriedade como “relação jurídica 

de aproveitamento econômico de bem móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, 

de modo que diversos titulares possam cada qual, utilizar-se da coisa com exclusividade e de 

maneira perpétua”. 

As primeiras experiências com a multipropriedade apareceram na França durante a 

década de 60, com o intuito de alavancar os setores da construção civil, turístico e hoteleiro, 

nominadas pelos franceses de pluripropriéte, propriéte spatio-temporelle, copropriété 

saisonnière e droit de jouissance à temps partagé. A inovação rapidamente se espalhou por 

toda a Europa chegando até os Estados Unidos (conhecida como time-sharing, em tradução 

livre seria tempo compartilhado), conquistando significativo espaço no mercado imobiliário. 

Na Itália o instituto ficou conhecido como proprietàspazio-temporale, em Portugal como 

direito real de habitação periódica, na Espanha como multipropriedad e nos Estados Unidos 

como Time-Sharing (TEPEDINO, 1993, p.1 e 2). 

Relatos apontam que a primeira experiência brasileira com a propriedade compartilhada 

se deu em 1997, com a Deliberação Normativa nº 378, publicada pelo Ministério do Turismo 

do Brasil. O regramento buscava introduzir o sistema de compartilhamento no setor do turismo, 

através do compartilhamento no sistema de hospedagens, limitando sua aplicação à 

empreendedores, comerciantes e operadores do setor (Art. 2º). Contudo a tentativa foi 

frustrada                   pela inadequação dos meios jurídicos utilizados que levaram a confusão do direito 

real de propriedade com o direito de ocupação. Anos depois, em São Paulo, a corregedoria 

geral do estado, publicou o Provimento nº 37, que autorizava o exercício da multipropriedade, 

por meio da abertura de matrículas individualizadas de cada unidade autônoma discriminando 

a fração ideal de tempo de cada proprietário. Porém, o provimento tratava a multipropriedade 

como condomínio pro indiviso e não como direito real autônomo sob a justificativa de que o 

rol dos direitos reais era taxativo e imutável, causando certa insegurança jurídica ao negócio 

(MELO, p.4 e 5). 

Do ponto de vista jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 

1.546.165-SP de 2016, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assentou que “no 

contexto do Código Civil de 2002, não há óbice a se dotar o instituto da multipropriedade 

imobiliária de caráter real, especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos 
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direitos reais inscritos no art. 1.225”. Para o Tribunal Superior a multipropriedade se tratava de 

um direito real, que permitia ao proprietário utilizar da totalidade do bem dentro de sua fração 

de tempo (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2016). 

Com o propósito de melhor aproveitamento econômico do bem, a multipropriedade se 

tornou uma alternativa valiosa para o mercado imobiliário, especificamente ao ramo turístico 

e hoteleiro, atrelada ao crescimento da classe média da população brasileira que passou a 

buscar um segundo imóvel, especialmente para férias e lazer. 

De modo geral, a multipropriedade surge baseada na economia compartilhada com a 

tendência de ampliar o acesso e a exploração a bens imóveis, fracionando sua utilização com 

parcelas de tempo. Assim, com o aumento da busca pelo segundo imóvel, como por exemplo, 

casas de veraneio, chácaras para lazer, casa na praia, e, o propósito de melhor aproveitamento 

econômico do bem, a multipropriedade se tornou uma alternativa valiosa para o mercado 

imobiliário, especificamente ao ramo turístico e hoteleiro (VENOSA, 2019). 

Orienta Tepedino (2019) que a utilização do bem seja fracionada nos moldes do contrato 

pactuado, o proprietário está garantido por um direito real de propriedade, que, o permite 

usufruir da totalidade do bem com exclusividade, reduzindo o ônus do proprietário com 

manutenção e segurança do bem o que amplia a vantagem deste modelo sobre o meio 

tradicional de propriedade. 

Isto posto, conclui-se, que a multipropriedade amplamente difundida no meio imobiliário, 

traduz os novos anseios sociais com relação a aquisição da “segunda casa” ou imóvel de férias, 

ampliando e otimizando o mercado ante a maior acessibilidade a novas propriedades. 

4. Natureza jurídica e espécies de multipropriedade imobiliária 

Desde as primeiras manifestações da multipropriedade em solo europeu até o momento 

contemporâneo é notória as diversas formas de tratamento que o presente instituto recebe nos 

variados ordenamentos jurídicos nos quais se inseriu. 

Gustavo Tepedino, principal expositor do tema em solo brasileiro, elencou as principais 

experiências estrangeiras e as classificou como: multipropriedade societária/acionária na Itália 

e França; multipropriedade de direito real sobre coisa alheia em Portugal; multipropriedade 

hoteleira e; multipropriedade imobiliária/real adotada no Brasil. 

A multipropriedade societária ou acionária tem como principal destaque a formação de 

uma sociedade anônima, proprietária e administradora do bem, que fomentará o mercado com 
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ações específicas para seu desfrute. Com efeito, o cotista ou acionista ao adquirir ações da 

sociedade não obterá para si o domínio da coisa, mas tão somente um momento temporal pré-

fixado e renovável anualmente, inexistindo direito real de propriedade. Assim, se forma entre 

as figuras, da sociedade, proprietária de um móvel ou imóvel, e, do sócio acionista, um direito 

de natureza obrigacional (TEPEDINO, 1993, p. 9 e 10). 

Apesar de se tratar de um título de fácil circulação, em que não se exige maiores 

formalidades para sua negociação, paira sobre esse sistema imensa insegurança jurídica, ao 

passo que o acionista pode ser facilmente castigado por um investimento fracassado, já que o 

infortúnio nas vendas de ações pode levar a sociedade administradora do bem à falência ou 

até                              mesmo de mudanças na destinação do bem, qual ele não pode interferir. 

Assim destaca Tepedino (1993, p.12) que: 

“O multiproprietário acionista sujeita-se, fundamentalmente, aos destinos 
da sociedade. O seu direito em última análise, torna-se vulnerável à 
eventual alteração da destinação do complexo imobiliário ou das regras 
originárias, por força de decisão administrativa, contra a qual só restaria aos 
acionistas multiproprietários o direito de recesso” 

Portugal viu na multipropriedade imobiliária o surgimento de uma nova oportunidade 

de mercado vez que aumentava a busca por uma segunda casa, que se caracterizavam como 

imóveis para temporada, qualificadas para férias e lazer. A experiência se inicia com os 

chamados “títulos de férias” comercializados por empresas que detinham o domínio dos 

imóveis. Os referidos títulos concediam aos compradores apenas o direito de utilização do 

imóvel sempre em locais turísticos por temporadas anuais preestabelecidas. Ocorre que, essa 

espécie de negócio possuía grandes riscos, assim como o modelo supracitado, não fornecendo 

segurança jurídica, não havendo respaldo do investidor em caso de uma má gestão da sociedade 

(TEPEDINO, 1993, p. 35). 

Diante a inconsistência do sistema de títulos e da alta demanda de imóveis para 

temporada de férias, sobreveio do legislativo a esperança para alavancar o sistema de 

multipropriedade imobiliária com o Decreto Lei n; 355/81. O regramento deu vida ao direito 

real sobre coisa alheia ou também conhecido como direito de habitação periódica, que, se 

tratando de um direito real limitado, o consumidor exercerá seu direito de uso e gozo do bem 

em frações temporais, de maneira perpétua, contudo, sem seu domínio já que a propriedade 

ficará a encargo de uma única pessoa. Vale ressaltar que o possuidor do direito terá plenos 

direitos sobre sua fração do bem, podendo onerar, alienar e ceder seu direito de uso (VIEGAS; 

PAMPLONA FILHO, 2019, p.102). 
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Mesmo que a propriedade unilateral soe estranho o legislador garantiu maior segurança 

jurídica aos investidores, exigindo, por exemplo, a aprovação da maioria dos titulares para que 

ocorram obras consideráveis nas áreas privadas e comuns do imóvel. Além disso, o 

inadimplemento de suas obrigações de boa administração e conservação garante o direito de 

perdas e danos ao investidor. Portanto, vê-se uma gestão unilateral do imóvel, onde os 

detentores do direito real limitado se incumbem apenas de prestações pecuniárias periódicas, 

convencionadas na aquisição do título, para a manutenção do bem (TEPEDINO, 1993, p. 40). 

Já a multipropriedade hoteleira, não se trata propriamente de uma espécie de 

multipropriedade, mas sim de uma forma de aproveitamento mútuo dos múltiplos proprietários 

do imóvel e da rede hoteleira a qual foi entregue o bem gerando um direito obrigacional entre 

as partes. Para Tepedino (1993, p.18) “trata-se da conjugação do sistema multiproprietário, 

concebido ora mediante a modalidade imobiliária, ora através da fórmula societária, com os 

serviços de hotelaria desenvolvidos por empresa do ramo hoteleiro”. Em síntese, o proprietário 

da unidade entrega seu imóvel a administração do hotel que o disponibiliza a outras pessoas, e, 

converte sua utilização por terceiros em rendimentos. Caso o imóvel esteja nas mãos de uma 

rede de hotelaria o possuidor do bem poderá se hospedar nas demais localidades, além de 

possuir preferência no sistema de hospedagem (TEPEDINO, 1993. p.19). 

Em breve síntese, a multipropriedade imobiliária ou de direito real é o modelo adotado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da promulgação da Lei 13.777/18, 

regulamentando o instituto apenas para bens imóveis (OLIVEIRA, 2019). Com efeito, o 

comprador, possuidor de direito real sui generis, assumindo a posição de proprietário do imóvel. 

Nesse sistema, adquire-se uma fração ideal de tempo para uso, gozo e disposição do bem, de 

maneira exclusiva, cíclica e perpétua. 

Desse modo, passando por diferentes espécies de multipropriedade é possível destacar 

dois pressupostos comuns entre elas, quais são: o fracionamento do tempo e o objeto com 

destinação específica (podendo ser um bem móvel ou imóvel). 

5. A multipropriedade imobiliária na legislação brasileira 

No Brasil as primeiras experiências com a multipropriedade se deram em razão da 

iniciativa de empreendedores do ramo turístico e hoteleiro, que, se anteciparam aos pareceres 

doutrinários e legislativos, trazendo para o país esta nova espécie de condomínio, no qual os 

múltiplos investidores se tornam proprietários de todo o bem imóvel, compartilhando seu 

domínio, por meio da aquisição de unidades de tempo. 
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Assim, por volta da década de 80, as inovações que há tempos já se via em países europeus 

e nos Estados Unidos timidamente começam aparecer em solo brasileiro, baseada nos modelos 

italiano e espanhol, surge nos seguintes formatos: apart-hotéis e a multipropriedade hoteleira, 

a ideia inicial foi fracionar os imóveis em períodos de uso exclusivo de sete dias, ou seja, 52 

unidades, correspondente ao número de semanas em um ano (TEPEDINO, 1993, p. 43). 

Aqui ainda se vê a ideia de condomínio ordinário, pois, os multiproprietários adquirem 

uma fração do todo ao passo que não se criam unidades autônomas, não formando, portanto, 

um condomínio especial. Os condôminos nesse caso pactuam apenas uma divisão de utilização 

do imóvel por tempo determinado. Sendo assim, o regramento desse sistema seguiu as normas 

e estipulações do condomínio ordinário, assim, era possível que o condômino insatisfeito 

reclamasse pela divisão do bem para que a relação condominial fosse desfeita (TEPEDINO, 

1993, p. 44). 

Contudo, a insegurança jurídica ante a falta de normas que regulamentasse essa nova 

espécie de copropriedade, dificultava até mesmo o serviço registral dos cartórios, pois, não se 

sabia ao certo a natureza jurídica do novo instituto, que, ora aparecia como direito real, ora 

como direito pessoal obrigacional (SCHREIBER, 2019). 

Em 2016, com o julgamento do REsp 1.546.165/SP o tema é pacificado, consolidando 

a natureza de direito real à multipropriedade, contudo, as incertezas entre os investidores não 

cessaram, pois, o ordenamento jurídico pátrio não dispunha de regramento específico para o 

instituto. 

Assim, é promulgada a Lei 13.777/2018, visando positivar a prática da nova modalidade 

de copropriedade e superar as incertezas que a falta de regulamentação ocasionava, criando 

um regime de condomínio especial inserido no Código Civil, o qual dispõe no Art. 1,358-C a 

seguinte definição “Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos 

proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a 

faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos 

proprietários de forma alternada”. 

Nesse sentido, a recente promulgação da lei passou a regulamentar a prática da 

multitpropriedade imobiliária, destacando, que, o texto legal regula somente a prática ligada a 

bens imóveis, estando carente de regras o fracionamento temporal para uso de bens móveis o 

que já é visto em outros países. Dessa forma, passa-se à análise das principais disposições 
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legais, como a forma de instituição, os direitos e obrigações, a administração e a extinção deste 

novo modelo de condomínio. 

5.1 Da instituição da multipropriedade e principais características 
 

A multipropriedade, estabelecida como parcelamento temporal do bem imóvel em 

unidades autônomas periódicas, será instituída por ato inter vivos ou testamento (causa mortis), 

com posterior registro no cartório de imóveis competente, assim dispõe o Art. 1.358-F, do 

Código Civil. Constará, obrigatoriamente, no instrumento instituidor, o período máximo de 

tempo de cada fração autônoma. 

Cumpre destacar, a semelhança com a forma registral do tradicional condomínio edilício, 

o condomínio em multipropriedade possuirá uma matrícula mãe, e, cada unidade autônoma, 

representada pelas frações periódicas de tempo, se valerá de matrículas filhas, portanto 

registradas de maneira individualizadas, isso por que, a Lei 13.777/2018 acrescentou o § 10º, 

ao Art. 176, da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 

Sendo assim, registrada a aquisição de uma unidade autônoma (fração temporal), que 

compõe um imóvel instituído na modalidade de multipropriedade, o proprietário passa a 

titularizar um direito real de propriedade, podendo utilizar, fruir e dispor do bem, dentro do 

período temporal adquirido, de maneira cíclica e vitalícia (VIEGAS; PAMPLONA FILHO, 

2019, p.107). 

Acerca das formas de instituição mencionadas cabe dizer, que, se feita por testamento, 

seguirá as normas do Arts. 1.358-F e 1.358-G e dos Arts 1.358-P e 1.358-Q, podendo o testador 

dispor apenas sobre a fração periódica deixada a cada legatário, ficando estes obrigados a 

confeccionar nova convenção para o preenchimento dos demais requisitos formais exigidos 

pela lei (OLIVEIRA, 2018, p.5). Assim, o testador, dispondo de um bem imóvel para dois 

filhos, pode, por exemplo, se limitar a estabelecer que deixa fração temporal de dezembro a 

fevereiro para o filho A, e, de maio a julho para o filho B, sendo estes períodos renovados a 

cada ano. 

De outra forma, se constituída a multipropriedade por ato inter vivos – contrato de compra 

e venda, e, tendo o imóvel valor superior a 30 salários-mínimos, deverá ser observada a 

formalidade do Art. 108, do Código Civil, assim, se perfazendo por meio de escritura pública. 

Ainda, a convenção instituidora do condomínio em multipropriedade será aprovada sob 

quórum de dois terços dos titulares das unidades periódicas (aplicação subsidiária do Art. 1.333, 
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do Código Civil), e, deverá dispor, conforme Art. 1.358-G, sobre: os direitos e deveres dos 

multiproprietários; a composição e os elementos que farão parte do imóvel; a quantidade 

máxima de pessoas que poderá ocupar o imóvel durante uma fração de tempo; a administração 

do imóvel, sua manutenção e limpeza; a criação de um fundo de reserva para manter 

conservação do imóvel e reposição dos utensílios que o compõe; definir regime aplicável em 

caso de perda ou destruição do bem e; estabelecer multas cabíveis aos multiproprietários em 

caso de descumprimento de seus deveres. 

Sobre o instrumento de instituição, o legislador facultou aos multiproprietário, no ato da 

confecção da convenção do condomínio, a possibilidade de limitar o número de frações 

temporais que cada um poderá adquirir. Com efeito, a disposição do Art. 1.358-H assegura aos 

multiproprietários que as tomadas de decisão respeitem de fato a maioria absoluta, evitando 

dessa forma a concentração de maior parte das cotas temporais sejam adquiridas por pessoa 

de maior poder aquisitivo, impedindo que decisões unilaterais alterem a convenção que rege o 

condomínio (OLIVEIRA, 2019). 

É imperioso destacar, ainda, que a multipropriedade possui em sua essência a 

indivisibilidade tanto do bem imóvel, objeto do regime ficcional de divisão em unidades 

temporais, quanto das próprias frações de tempo, conforme preceitua o Código Civil nos Arts. 

1.358-D e 1.358-E. 

Assim, de acordo com o Art. 1.358-D, incisos I, o bem imóvel – urbano ou rural, 

destinado ao regime de multipropriedade, será considerado em sua unidade, pois, o que se 

fraciona é apenas o tempo para uso e disposição deste. Portanto, ele não poderá ser submetido 

a ações de divisão ou extinção, como é o caso do regime de condomínio ordinário. Já o inciso 

II do dispositivo supra, trata da indisponibilidade de alterações ou retiradas da composição 

mobiliária do bem imóvel, além das instalações e benfeitorias, pois, tais itens compõe o todo 

do imóvel e devem estar sempre disponíveis para a utilização de todos os proprietários 

(TARTUCE, 2020, p. 463). 

Considerando, então, que o princípio da indivisão também recai sobre cada fração de 

tempo individual, não podem os multiproprietários subdividirem suas unidades em parcelas 

menores de tempo para evitar a perda da função social da propriedade, assim preceitua o caput 

do Art. 1.358-E, do Código Civil. Assim sendo, o aproveitamento periódico das unidades 

temporais, serão de no mínimo sete dias, podendo, portanto, o imóvel ser dividido em no 
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máximo 52 frações individuais de tempo para uso e disposição, assim dispõe o Art. 1.358-E, 

parágrafo 1º, do Código Civil. 

Sendo assim, os multiproprietários definirão no instrumento constitutivo, que será levado a 

registro, a quantidade de unidades fixas de tempo e o período que cada fração individualizada 

corresponderá, ficando impossível a subdivisão das unidades de outra forma. 

Por fim, fica a critério de cada proprietário a forma de usar, fruir e dispor de sua cota                    de 

tempo, isso porque o ordenamento nacional prevê três formas de exercício do direito de 

propriedade dentro de cada período de uso exclusivo do bem. Pelo sistema fixo, o proprietário 

titular da fração do tempo exercerá seus direitos com exclusividade no mesmo período de cada 

ano. Já no sistema flutuante, a utilização do bem se fará de forma alternada a cada ano, com a 

referida alternância pautada na isonomia sendo previamente pactuada, sempre respeitando o 

direito dos demais proprietários. E por fim, o sistema misto, que é resultado da combinação dos 

métodos anteriores, assim, por exemplo, o proprietário de uma fração correspondente a quatorze 

dias utilizaria sete dias de forma fixa, todos os anos repetidamente, e, os demais dias de forma 

alternada durante os anos. 

5.2 Direitos e obrigações dos multiproprietários 

A lei 13.777/2018 também assentou os direitos e deveres dos multiproprietários, 

inserindo no Código Civil os Art. 1.358-I e Art. 1.358-J. Ambos os dispositivos trazem rols 

exemplificativos, isso porque o legislador deixa claro que as partes poderão pactuar outros 

direitos e obrigações através do instrumento normativo ou convenção de condomínio da 

multipropriedade. 

Quanto aos direitos (Art. 1.358-I) é de suma importância destacar o inciso I, que garante 

ao multiproprietário o uso e gozo de todo o bem imóvel, com plena disponibilidade de seus 

acessórios, somente durante o período de tempo adquirido por este, diferenciando-o da forma 

do condomínio ordinário que permite a utilização simultânea do bem entre os condôminos. 

Em seguida os incisos II e III, tratam da possibilidade de cessão – na modalidade de 

locação ou comodato – e alienação sobre a fração de tempo titularizada pelo multiproprietário. 

Com o intuito de preservar a harmonia na relação entre multiproprietários, deverá constar 

na convenção condominial um quadro informativo quanto ao uso do bem em determinada 

época, e, sendo disponibilizada uma fração de tempo por um dos condôminos, a título oneroso 
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(locação) ou de forma gratuita (comodato), a pessoa estranha, a administração do imóvel deverá 

ser cientificada sobre quem ocupará o imóvel naquela época (VENOSA, 2019). 

A respeito da alienação não haverá maiores obstáculos, pois, cada fração de tempo 

carrega consigo uma matrícula própria, desvinculada da matrícula do imóvel principal, 

portanto, o proprietário poderá dispor de modo definitivo desta conforme sua vontade. 

Conforme, preceitua o Art. 1.358-L, o procedimento de alienação seguirá as normas gerais do 

diploma civil, sendo assim, a transferência da cota temporal deverá ser levada a registro no 

cartório competente, passando, a partir desse momento a produzir efeitos erga omnes (contra 

terceiros). 

Imperioso destacar, ainda, que o §1º do mencionado artigo traz mais uma diferença com 

relação ao condomínio ordinário, já que, a venda da fração de tempo por um dos 

multiproprietários, via de regra, não importará a ciência prévia dos demais condôminos, bem 

como não existirá o direito de preferência com relação aos demais cotistas (NEVES, 2020, p. 

60). 

Sobre a alienação das frações ideais, Tepedino (2019) destaca: 

“A rigor, por se tratar de unidade autônoma, o multiproprietário 
pode, como em qualquer condomínio edilício, dispor como bem entender 
de seu direito real de propriedade, de modo gratuito ou oneroso, desde que 
mantenha íntegro o liame visceral entre a propriedade individual (que lhe 
franqueia a utilização, com exclusividade, da fração semanal que lhe diz 
respeito) e a fração ideal a ela correspondente sobre as áreas comuns.” 

Inteligentemente, o legislador afastou o Art. 504, do Código Civil ao regulamentar a 

multipropriedade, portanto, o cotista não tem obrigação de oferecer aos demais condôminos a 

sua fração de tempo. 

Com efeito, o legislador sabiamente elaborou o Art. 1.358-K a fim de que equiparar 

compromissário comprador e o cessionário à figura de multiproprietário, para que estes gozem 

dos mesmos direitos e sobre eles recaiam as obrigações condominiais. 

Seguindo a mesma lógica do condomínio ordinário, o regime de multipropriedade impõe 

deveres (Art. 1.358-J) aos condôminos a fim de garantir a boa convivência. Em síntese, são 

eles: (I) pagar contribuição condominial; (II) titular do direito responder por danos causados no 

imóvel, por si próprio ou por convidados; (III) comunicar imediatamente a administração do 

imóvel sobre avarias identificadas no imóvel; (IV) não alterar o mobiliário e instalações; (V) 

realizar a manutenção e limpeza do imóvel; (VI) usar e frui do imóvel conforme sua 

natureza;(VII) usar o imóvel somente em sua fração de tempo correspondente; (VIII) desocupar 
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o imóvel dentro do limite temporal de sua fração de uso; (IX) autorizar obras urgentes para 

reparo do bem. 

Merece destaque a obrigação do condômino em pagar contribuições ordinárias e 

extraordinárias, mesmo que este abra mão do seu período de uso ou disponha em locação ou 

comodato para terceiro, isso por que, essa obrigação está ligada ao simples fato dele titularizar 

uma fração de tempo daquele imóvel. Caso a multipropriedade se de em condomínio edilício, 

os condôminos multiproprietários serão igualmente responsáveis por esta contribuição, mesmo 

que o condômino dispense a utilização das áreas comuns, e, em caso de inadimplemento aplicar-

se-á a multa do Art. 1.336, §1º, do Código Civil, tendo em vista a subsidiariedade normativa 

do regime de multipropriedade (Art. 1.358-B). 

Quanto à responsabilização do titular por danos causados no imóvel e seus acessórios, 

por si ou por terceiros convidados ou autorizados a usufruírem de seu período temporal, 

primeiramente, compete reforçar que o mobiliário e as benfeitorias formam um complexo 

indivisível relacionado ao bem principal da multipropriedade, não sendo passível de 

modificação ou alienação (Art. 1.358-D). Posto isso, é necessária uma análise que identifique 

se as avarias decorreram do desgaste natural do produto ou pelo uso e destinação incorreta 

deste, estando, neste último caso autorizada a cobrança dos reparos do titular da fração de tempo 

que decorreu o prejuízo. Assim, considerando que os danos ou prejuízos sejam consequência 

da ação ou omissão do titular ou pessoa autorizada por este a ocupar o imóvel, poderá ser 

aplicado de maneira subsidiária os Arts. 186 e 927, do Código Civil, que determinam justa 

reparação a terceiros independentemente de culpa.  

Considerando o direito do titular de usar e gozar da coisa, observam-se obrigações 

correspondentes, quais sejam, os deveres do uso adequado do bem e seus acessórios e do 

respeito ao limite temporal da fração titularizada, que, implicitamente são dirigidos pelo dever 

da boa convivência entre os condôminos. Assim, com relação ao dever de desocupação do 

imóvel ao final de cada período, em data e hora certa, Tartuce (2020, p. 468) entende que “É 

possível que caiba ação de reintegração de posse pelos demais condôminos nos casos que o 

multiproprietário não desocupe o imóvel”. 

Por último, o legislador tratou da aplicação de multas pecuniárias em caso do 

descumprimento das respectivas obrigações (Art. 1.358-J, §1º), contudo, sem determinar seu 

valor, lacuna que nos remete novamente a aplicação subsidiária das regras do condomínio 

edilício. 
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Em casos de descumprimento reiterado das obrigações, a aplicação da multa será 

progressiva, e, em casos mais graves, a lei preceitua a perda temporária do direito de usar e 

gozar da coisa. Assim como a previsão da multa pecuniária, a norma possui uma lacuna quanto 

ao tempo a ser aplicado com relação a supressão temporária do direito de uso do bem pelo 

condômino desrespeitoso, desagradável e antissocial, o que nos leva certeiramente aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, ao limitar a entrada do condômino 

ao imóvel sob o qual possui direito real de propriedade, impossibilitando também que este 

frequente áreas comuns do condomínio edilício, se for o caso, haverá flagrante violação dos 

direitos fundamentais da propriedade e da função social (TARTUCE, 2020, p.468 e 469). 

Quanto a aplicação de punições ainda mais severas, como a expulsão do condômino 

antissocial, retirando deste os direitos de usar de fração temporal, excluindo-o do quadro 

condominial, não há previsão normativa, contudo, é possível que o tema seja objeto de debates 

jurisprudenciais nos próximos anos, assim como já foi tratado no campo do condomínio edilício 

pelo Superior Tribunal Federal através do AREsp 1.296.887-SP, desconsiderando a 

possibilidade de perda do domínio da propriedade (NEVES, 2020, p. 62). 

Desse modo, o legislador, sabiamente, dispôs acerca dos direitos e deveres dos 

multiproprietários em rols exemplificativos, permitindo ainda que seja convencionado outras 

regras entre os coproprietários, além de estender seus efeitos aos compromissários compradores 

e cessionários, com o objetivo de garantir uma relação harmônica e saudável entre os 

condôminos. 

5.3 Administração da multipropriedade 

A respeito dos condomínios, se trata de pessoa jurídica anômala, formado através do 

conjunto de pessoas físicas com interesses em comum em decorrência da aquisição de 

propriedade, com o fim de garantir o interesse geral dos condôminos (NEVES, 2020, p. 63). 

Isso posto, emerge a figura do administrador condominial para assegurar os interesses 

coletivos e coordenar a utilização do bem fracionado em intervalos periódicos de tempo. Desse 

modo, fora inserido no Código Civil o Art. 1.358-M, que ordena a indicação de pessoa física 

ou jurídica, em convenção ou instrumento instituidor do condomínio, ou, na falta de indicação 

prévia, em assembleia geral dos condôminos. 

Sendo indicado uma pessoa física ao cargo de administrador, poderá este exercer também 

a função de síndico, recaindo sobre este as atribuições do Art. 1.348, do Código Civil 
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(PEDROSO, 2020, p. 46). 

Apesar da lei não especificar, a pessoa jurídica poderá ser administradora da 

multipropriedade, tendo em vista a profissionalização dos serviços, assim destaca Venosa 

(2019) “O administrador, na verdade uma empresa especializada, é pessoa fundamental para 

o sucesso do empreendimento, pois cuidará do dia-a-dia do prédio, das despesas, manutenção, 

contatos com proprietário e terceiros etc.”  

Desse modo, cabe mencionar brevemente quais são as funções atribuídas ao 

administrador do condomínio em multipropriedade, dispostas no Art. 1.358-M, §1º, quais são: 

(I) coordenar a utilização do imóvel pelos titulares dentro dos respectivos períodos de tempo; 

(II) determinar anualmente os períodos de uso e gozo exclusivo de cada titular, nos sistemas 

flutuante ou misto; (III) conservação e manutenção do bem; (IV) troca e substituição dos bens 

acessórios (mobília, instalações e equipamentos) vinculados ao bem imóvel, com comunicação 

prévia aos condôminos; (V) elaborar o orçamento anual; (VI) cobrança dos multiproprietários 

relativas as cotas e custeio do bem e; (VII) pagar as despesas do condomínio com o valor 

arrecadado pelas contribuições. 

Ademais, via convenção, os multiproprietários podem estabelecer um período de tempo 

para que seja feita manutenções e reparos no bem principal e seus acessórios, assim dispõe o 

Art. 1.358-N. Apesar da previsão legal não fixar exato o período de tempo disposto para 

realização de tais serviços, subentendesse a utilização do período mínimo de tempo de 

constituição de cada fração, ou seja, sete dias. 

5.4 Extinção da multipropriedade 

Considerando que cada fração ideal de tempo é uma propriedade autônoma, vê-se a 

necessidade de abertura de matrículas individuais para cada unidade periódica, semelhante ao 

condomínio edilício e os imóveis que o compõe, e, fundamentada no princípio da unitariedade 

matricial (OLIVEIRA, 2018). 

Com efeito, a lei garante a manutenção da multipropriedade até mesmo quando todas as 

frações de tempo estiverem sob domínio de uma única pessoa, não ocorrendo a extinção até que 

esta manifeste sua vontade nesse sentido, em razão de que cada fração tempo possui matrícula 

e registro individualizada, dessa forma preceitua o Art. 1.358-C, parágrafo único, Código Civil, 

“A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do 

mesmo multiproprietário”. 
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Bem como a indivisibilidade da coisa, a extinção da multipropriedade é mais uma das 

muitas particularidades dessa espécie de condomínio formado por frações ideias de tempo. Isso 

por que a lei veda expressamente no Art. 1.358-D, inciso I, Código Civil, que o condomínio 

formado por frações periódicas ideais sejam objeto de ação de divisão e extinção. Ou seja, o 

legislador tratou de fornecer maior garantia a integridade do empreendimento impossibilitando 

que o condômino insatisfeito ou arrependido desfaça o condomínio em razão de sua vontade 

unilateral de deixá-lo. 

Entretanto, será possível a extinção do condomínio de maneira voluntária, mediante 

distrato, com a concordância de todos os condôminos, aplicando subsidiariamente os Art. 108 

e Art. 1.647, inciso I, do Código Civil. Em outro caso, a comunhão de unidades periódicas 

também poderá ser extinta pelo perecimento ou destruição da coisa, por exemplo, incêndio ou 

alagamento definitivo do imóvel, caracterizando sua extinção por natureza. E, ainda, em razão 

de desapropriação do bem imóvel, com a devida indenização dos multiproprietários por suas 

frações individuais (PEDROSO, 2020, p. 25 e 26). 

Destarte, qualquer das formas de extinção da multipropriedade provocará o cancelamento 

das matrículas individuais, emergindo a necessidade de reabertura da matrícula principal 

(NETO, 2020). 

Pelo exposto, a norma não vinculará os multiproprietários ad infinitum a sua propriedade 

periódica, mas, cumpre indiscutivelmente importante papel de proteção, proibindo demandas 

voluntárias de quem não mais deseja compartilhar a propriedade espaço-temporal. 

6. Conclusão 

O presente trabalho teve como propósito apresentar, de maneira breve, a espécie sui 

generis de condomínio criada através de uma ficção espaço-temporal de um bem, e, a forma 

como esta nova instituição fora introduzida no Código Civil pátrio por meio da Lei 13.77/2018, 

considerando, também, as mudanças que devem ocorrer nos setores de registro imóveis e 

tributação, vez que as unidades temporais são autônomas. 

Pelo exposto, fica evidente as peculiaridades deste formato de condomínio, 

principalmente por este se constituir em unidades autônomas de tempo para uso e fruição do 

bem de forma exclusiva, gerando ao adquirente um direito real sobre a fração titularizada por 

este. 
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Percebe-se que o sucesso dessa forma de empreendimento imobiliário está atrelado ao 

desenvolvimento socioeconômico do país, pois, como visto, a multipropriedade passou a ser 

encarada como uma oportunidade de aquisição da segunda casa, um imóvel para férias, tendo 

em vista os inúmeros benefícios, como, por exemplo, a distribuição dos gastos com manutenção 

e segurança do bem.  

Esta nova tendência deve fomentar o mercado imobiliário nos grandes centros e polos 

turísticos do país pelos próximos anos, seguindo os exemplos estrangeiros tratados aqui. Ainda, 

o novo modelo de negócio permite a ocupação do imóvel em todos os períodos do ano, em 

especial aos que se localizam em regiões de veraneio e que são destinados ao lazer e férias, 

aquecendo o mercado em regiões litorâneas e grandes centros turísticos do país. 
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DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O (AB)USO DAS 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo, a partir de elementos históricos e fundamentos da liberdade de expressão e 
direitos da personalidade, estudar o atual fenômeno que acontece no mundo virtual através das redes sociais no 
que tange a imensa difusão de notícias falsas o que, por óbvio, trata-se de abuso do direito de liberdade de 
expressão. Existe o Projeto de Lei das Fake News que contribui para a fixação de alguns contornos que visam 
coibir essa difusão de desinformação. Assim, será analisado se a contraposição entre eventuais contornos à 
liberdade de expressão e/ou proteção da população é censura ou proteção. 

Palavras-chave: Fake News. Liberdade de Expressão. Direitos da Personalidade. Redes Sociais. Abuso de direito.   

 

Abstract: This article aims, from historical elements and fundamentals of free speech and personality rights, to 
study the current phenomenon that happens in the virtual world through virtual networks regarding the immense 
dissemination of false news, which, of course, it is an abuse of the right to free speech. There is the Fake News 
Bill that contributes to the fixation of some contours that aim to curb this dissemination of disinformation. Thus, 
it will be analyzed whether the opposition between possible contours to freedom of expression and/or protection 
of the population is censorship or protection. 

Keywords: Fake News. Free Speech. Personality Rights. Virtual networking. Abuse of the rights. 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Da Liberdade de Expressão e os Direitos da Personalidade; 3. As Redes Sociais; 4. 
Consequências jurídicas do Uso e do abuso das Redes Sociais no exercício da Liberdade de Expressão; 5. 
Conclusão; 6. Referências bibliográficas. 

1. Introdução 

 Atualmente, vive-se em uma sociedade que, basicamente, está presente em dois planos: 

o primeiro deles é o plano real, onde as pessoas, de fato, vivem, nascem, alimentam-se, , 

trabalham, relacionam-se, descansam, machucam-se, abraçam-se dentre outras infinitas 

atividades; por outro lado, existe o plano virtual, lugar este, onde as pessoas têm a possibilidade 

de estarem presentes ou ausentes, tendo a possibilidade de interagir com qualquer outra pessoa, 
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de qualquer país, em qualquer horário, através de inúmeras plataformas possíveis, denominadas 

simplesmente de redes sociais. 

 Em se tratando de Direito, como um conglomerado de normas, hierarquias, poderes que 

são e fazem frutos na sociedade, ora amoldando-se a ela, ora fazendo o molde dela, até pouco 

tempo essa ciência se prestava a atender e regular apenas o plano real da sociedade. Contudo, 

com a massificação do uso da internet como meio de ação e otimização da própria atividade 

jurídica como um todo, bem como o uso da internet para tantas outras diversas atividades, é 

necessário que o Direito também avoque para si o que podemos chamar de jurisdição virtual. 

 No plano virtual, as pessoas podem conversar, fazer compras, fazer pagamentos, fazer 

transações financeiras, comprar e vender ações no Brasil ou no exterior, podem praticar esportes 

(e-sports), podem namorar, podem, virtualmente, visitar quase todos os lugares do mundo. E 

de um modo geral, podem se expressar. 

 É quase imprescindível notar que a adequação jurídica em relação ao que acontece no 

plano virtual está sobremaneira atrasada em relação à evolução da sociedade virtual. No Brasil, 

por exemplo, somente em 2013 foi estabelecido o marco civil da internet. Neste apenas 

momento foi possível observar que as coisas que acontecem no plano virtual podem, de maneira 

generalizada, fazer efeito no plano real. No entanto, ainda tal marco foi insuficiente para a 

realidade que será enfrenada neste artigo. 

 No que tange a liberdade de expressão, direito e princípio constitucional que garante ao 

brasileiro a liberdade de se expressar livremente sobre qualquer assunto sem sofrer preconceito 

ou represálias oriundas da própria sociedade e/ou do Estado (salvo algumas raríssimas 

exceções), o brasileiro começou a extrapolar e em muito o uso dessa garantia.  

 Atrás da tela de um celular ou de um monitor de um computador, as pessoas acabam se 

encorajando a manifestar-se livremente sobre qualquer assunto, sem a preocupação de ser 

repreendido por isso, seja pela sociedade, seja pelo Estado. 

 Criou-se no plano virtual, nas redes sociais, um ambiente praticamente impossível de se 

fiscalizar, impossível de acompanhar, impossível de repreender. As pessoas têm a possibilidade 

escreverem, falarem o que quiserem, ofender, ridicularizar outras pessoas, atacar instituições, 

entidades, Estados, em completo excesso do uso do direito de liberdade de expressão, muitas 
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vezes através de notícias falsas, conclusões precipitadas, análise rasa dos fatos; contudo, sem 

nada que possa colocar, de maneira concisa, um limite nessas manifestações. 

 Veja, em hipótese nenhuma está se defendendo qualquer censura da mesma estirpe à 

qual fora sofrida nos períodos ditatoriais. Contudo, não pode, também, qualquer pessoa, 

veicular qualquer notícia, conclusão, análise de fatos que tem o condão de distorcer e em muito 

a realidade. 

 Tais manobras, sobretudo nas atuais circunstância, tem e teve grande potencial de terem 

sido utilizadas como subterfúgios de desinformação pelo próprio ente Estatal. Em última 

análise, a desinformação pode se tratar de uma poderosa arma na mão daqueles que almejam 

ou pretendem adquirir o poder estatal, comercial ou social. 

 Neste trabalho, buscar-se-á indicar um caminho, se possível uma solução para que a 

Liberdade de Expressão, como direito e garantia fundamental, possa, novamente, ser objeto de 

respeito e correta utilização em todas as esferas sociais brasileira, da privada à estatal, do rico 

ao pobre, da empresa ao pequeno comércio, do aluno ao doutor. 

2. Da Liberdade de Expressão e os Direitos da Personalidade 

  Liberdade de Expressão é um termo ao qual quase todas as pessoas já ouviram falar, a 

maioria delas de uma maneira ou de outra entende o que significa, mas pouco se diz sobre os 

conceitos técnicos, jurídicos e históricos desse instituto que, no decorrer da história, enfrentou 

tantas e tantas lutas para chegar onde está atualmente. 

 Importante, sob a ótica jurídica, é definir antes o que é a Liberdade em si. Montesquieu, 

por exemplo, define a liberdade em fazer tudo o que as leis permitem3 (MONTESQUIEU, 

2008), por outro lado, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 guarda em si 

conceito um pouco diferente quando aponta que a liberdade consiste em fazer tudo o que não 

prejudique a outrem, portanto, indicando que o exercício dos direitos naturais do homem não 

tem outros limites senão os que asseguram aos demais membros da sociedade o gozo dos 

mesmos direitos, sendo que é pela Lei que esses limites serão determinados. 

 Mais próximo do ambiente deste trabalho, vê-se a definição do constitucionalista José 

Afonso da Silva, que diz que a liberdade consiste na ausência de toda a coação anormal, 

 
3 MONTESQUIEU. O espírito das leis. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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ilegítima e imoral. Concluindo, também, a lei deve limitar a liberdade, contando que seja 

normal, moral e legítima, sendo consentida por aqueles cuja liberdade irá restringir4. (SILVA, 

2000) 

 Vê-se, portanto, que a liberdade em si, por diversas definições (e são essas que interessa 

a este trabalho) encontra obstáculo, em suma, na lei legítima e no legítimo exercício dos direitos 

dos outros. 

 Partindo antes dessa definição de liberdade, fica muito mais palpável entender o que é 

a liberdade de expressão, cujo os contornos podem girar em torno da hipótese em que as pessoas 

tem o direito de se expressar sobre qualquer matéria e por qualquer meio, desde que, atenda os 

limites impostos pela lei legítima, e não prejudique o exercício dos direitos das outras pessoas. 

 No Brasil, a liberdade de expressão é cláusula pétrea, constante no art. 5º, IX da 

Constituição Federal, encontrando neste dispositivo apenas uma condição: não pode ser 

exercida em anonimato. O constituinte, ali, impôs ao cidadão o único ônus constitucional à 

liberdade de expressão, que é o fato de que toda pessoa que se manifeste seja plenamente 

identificável por sua manifestação. Abrindo, assim, as comportas de infinidades consequências 

jurídicas, desde a responsabilidade civil, passando pelas consequências administrativas, 

podendo chegar até à seara criminal. 

 Contudo, nem sempre foi assim. A liberdade de expressão, no de Brasil, teve uma longa 

luta para ser exercida da maneira mais livre até hoje experimentada pelos brasileiros. Para isso, 

não é preciso ir muito longe na história para encontrar flagrantes obstáculos à liberdade de 

expressão, consubstanciados no que chamamos de censura. 

 Durantes vários períodos constitucionais, a liberdade de expressão era posta sob maiores 

condições que apenas o não anonimato. No período Monárquico, apesar de estar seguindo a 

corrente liberalista de Adam Smith, ainda sim censurava e reprimia ferrenhamente qualquer 

manifestação abolicionista, pois o Brasil era um país escravista até o ano de 1889. Chegando à 

República Velha o que era reprimido e censurado, era qualquer menção à volta da Monarquia 

ou induzimento à guerra (vide I Guerra Mundial).  

 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.235 
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  Passando pela Ditadura Varguista, onde pela primeira vez a censura aparecia 

expressamente na Constituição, e foram criados órgãos de controle e difusão de informações. 

Por fim, o grande algoz da liberdade de expressão no Brasil, a Ditadura Militar, que em seu 

famoso Ato Institucional nº5, conhecido por 'AI5', em que forçosamente, deixou a cargo de 

agentes autorizados a função semelhante a do Censor da Roma antiga, mencionada a pouco; 

tudo isso para passar a noção de uma política estável e próspera, livre de tortura e qualquer 

outras manifestações negativas à imagem do ditador governo.  

  É fácil citar vários artistas que foram censurados, mas que de forma genial, ainda sim 

conseguiram, de algum jeito, passar pelo filtro, e ter suas obras veiculadas. Exemplos como, 

Sociedade Alternativa (Raul Seixas), É proibido proibir (Caetano Veloso), Cálice (Chico 

Buarque e Gilberto Gil). 

 Por outro lado, os Direitos da Personalidade, diferentemente da Liberdade de Expressão, 

é um direito íntimo de cada indivíduo, igualmente protegido na constituição. São direitos 

imateriais ou incorpóreos e que não agregam a si um valor patrimonial ou pecuniário. Até esta 

definição, o direito à Liberdade de Expressão como Direito Fundamental e os Direitos da 

Personalidade. Flavio Tartuce nos esclarece: 

(...)os direitos fundamentais são diretrizes gerais, garantias de todo o povo - como 
sociedade em se ver livre do poder excessivo do Estado, enquanto os direitos da 
personalidade são fruto da captação desses valores fundamentais regulados no interior 
da disciplina civilista.5(TARTUCE, 2010) 

  Ainda, Flávio Tartuce, mostra de forma simples e didática a seguinte forma de 

diferenciá-los, "Didaticamente, podemos aqui trazer uma regra de três, afirmando que, na visão 

civil-constitucional, assim como os direitos da personalidade estão para o Código Civil, os 

direitos fundamentais estão para a Constituição Federal". 

 Historicamente, os Direitos da Personalidades vêm da necessidade do ser humano em 

ser organizar e se relacionar uns com os outros da maneira que entende ser melhor, de uma 

maneira em que busque a sua própria perpetuação, e a perpetuação do seu povo próximo. 

 Juntamente com os Direitos Fundamentais, os Direitos da Personalidade também foram 

sendo lapidados com o transcorrer do tempo, desde o mais remoto dos registros históricos que 

versam sobre a convivência em sociedade, já é possível observar a criação de normas, escritas 

 
5 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de introdução e parte geral. 6. ed. São Paulo: Forense, 2010. p.170 
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ou costumeiras. E nessa esteira, em breve menção, passaram-se a Antiguidade e o Império 

Romano, juntamente com as culturas adjacentes, passa-se pela Idade Média e o poderio do 

clero, chega-se aos movimentos Renascentistas que inaugura a Idade Moderna, os movimentos 

Iluministas que fazem uma verdadeira Revolução no modo de se entender o direito civil, na 

Revolução Francesa.  

  Na história recente, já é possível notar os dois modelos de culturas jurídicas bem 

distintas e que serviram como base para a maioria dos atuais sistemas jurídicos ocidentais; o 

sistema inglês, e o dito Common Law; e o sistema francês, também dito como Civil Law. O 

modelo inglês, era quase que completamente regido pelos costumes e tradições. Na Inglaterra, 

tal sistema funcionava bem, devido a fatores físicos/geográficos e históricos; pois quando se 

tem um isolamento físico, são dificultadas as migrações, logo é dificultado a mistura de cultura, 

tal cenário foi fundamental para a consolidação de tal tipo de cultura jurídica. Na França, por 

sua vez, observa-se o apreço pela positivação, previsão escrita e sistematização do direito muito 

mais exata e que busca uma certa previsão jurídica da maioria dos atos que podem vir a 

movimentar a máquina jurídica. Assim, nos ensina Raoul Van Caenegem.6 (CAENEGEM, 

2009) 

 Ressalta-se que tanto os Direitos Fundamentais e da Personalidade, apesar de não terem 

um capítulo estritamente contado na história, eles estão intimamente ligados aos interesses dos 

pensadores ao buscarem a melhor maneira, seja de forma contratual ou natural, de se pensar 

Direito. Principalmente quando começam os movimentos Constitucionais, em que na maioria 

dos casos tem como matéria e objetivo principal a proteção das liberdades individuais e 

coletivas de quem lhe é protegido. 

 No Brasil, os Direitos da Personalidade estão previstos na Constituição, em seu art. 5º, 

inciso X, e regulamentado, principalmente, no Código Civil do art. 11 até o art. 21. Contudo, 

existem inúmeras outras leis que visam proteger algum aspecto mais específico desses direitos. 

marco civil da internet, a recente Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outras que, em maior 

ou menor grau acabam tocando os Direitos da Personalidade. 

 
6 CAENEGEM, Raoul Van. Uma introdução histórica ao direito constitucional ocidental. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulberkian, 2009. Cap. O absolutismo clássico do Antigo Regime. 
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 Ainda assim, quando se trata de Direitos da Personalidades e Direito à Liberdade de 

Expressão, é facílimo perceber que pode haver certo conflito entre os direitos assegurados. De 

um lado, e a garantia de expressão que, em tese, permite a expressão livre e desimpedida sobre 

qualquer pessoa ou qualquer fato.  

  Do outro lado, a garantia de que a intimidade, nome, imagem e honra, serão protegidos 

de abusos. Muitos são os casos em que os Direitos Fundamentais entram em conflito entre si, a 

liberdade de informação em conflito com a intimidade, a liberdade de imprensa em conflito 

com a privacidade, e o recorrente e nosso assunto, em que a liberdade de expressão entra em 

conflito com todos estes. Tais conflitos são resultantes de visões e colocações diferentes dos 

princípios. A liberdade de expressão, imprensa, informação, seguindo o princípio da 

transparência e livre circulação da informação, enquanto que os Direitos da Personalidade 

seguem uma linha da tranquilidade, da não exposição. 

 Constitucionalmente, inexiste qualquer tipo de hierarquia entre estas normas. Contudo, 

o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, em seu estudo “Colisão entre 

Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação 

Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa”7 (BARROSO, 2004), 

ressalta que alguns autores entendem que algumas normas interferem no alcance de outras 

normas, tendo assim uma hierarquia axiológica entre elas. No entanto, se não há uma hierarquia, 

não é possível que se estabeleça alguma regra que dê preferência de uma norma/princípio sobre 

a outra. 

 A única forma de resolver tais litígios seria o minucioso estudo do caso concreto, pois 

em função dos pormenores de cada caso é que os fatos poderão ser submetidos a um ou outro 

direcionamento, baseado na ponderação, e compressões recíprocas, para que se chegue a uma 

solução plausível. 

  O Ministro ainda afirmou durante o Seminário Justiça e Democracia na UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) que a liberdade de expressão é um direito 

 
7 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de 
ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa in Revista de 
Direito Privado, volume 18, 2004; Revista dos Tribunais. 
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preferencial por ser pressuposto para a participação do cidadão “de maneira informada e 

esclarecida” do debate público. 

Tem um conceito importante no direito constitucional mundial, que começa ser 
incorporado no Brasil, que é a ideia da liberdade de expressão e de imprensa como 
liberdades preferenciais porque, em última análise, são precondição para que o 
indivíduo possa participar, de maneira informada e esclarecida, do debate público e 
do processo político.8 (BARROSO, 2014) 

 Esses eventuais danos, são danos a honra, à imagem, ao bom nome, à reputação do 

indivíduo, dentre outros. O legislador, sob a ótica de José Afonso da Silva, por conseguinte, 

nos deixa claro que realmente é vedada toda e qualquer forma de repressão e censura prévia às 

liberdades de pensamento, resguardando, no entanto, uma possível ofensa a um terceiro 

atingido, que poderá buscar a reparação de danos.  

 Ou seja, não é proibido se expressar, só que isso poderá acarretar em consequências. De 

modo semelhante ao que ocorre no Direito Penal, onde não há proibição explicita das ações ali 

tipificadas, contudo, é resguardado consequências a todas elas, usando o típico exemplo do art. 

121, caput, do Código Penal Brasileiro, que nos dá a sanção para quem matar. Subtrair a vida 

de alguém, contudo, não está escrito “É PROIBIDO MATAR”, mas também não podemos 

negar que a ideia implícita ali é esta. 

 A partir do questionamento sobre este aparente conflito entre essas normas 

fundamentais, novamente o Ministro Luís Roberto Barroso, no mesmo estudo supracitado, 

apresenta uma técnica que, aparentemente e rotineiramente, dá um norte a se seguir no que 

tange a solução desses supervenientes conflitos, qual seja a técnica da ponderação: 

A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos 
difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo quando 
uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que 
indicam soluções diferenciadas. A estrutura interna do raciocínio ponderativo ainda 
não é bem conhecida, embora esteja sempre associada às noções difusas de 
balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou normas. A importância 
que o tema ganhou no cotidiano da atividade jurisdicional, entretanto, tem levado a 
doutrina a estudá-lo mais cuidadosamente. 

 
8 BARROSO, Luis Roberto. Barroso: Brasil vive bom momento para a liberdade de expressão e de imprensa. 2014. 
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/12/barroso-brasil-vive-bom-momento-para-a-liberdade-
deexpressao- e-de-imprensa>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
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 O Ministro ainda expõe três etapas da aplicação da ponderação, que, resumidamente se 

revelam em observar as normas que são relevantes para o estudo do caso, a análise dos fatos e 

a interação deles com os elementos normativos (regras, princípios, normas, leis e etc), e por 

último e mais complicado, é a indicação de qual grupo de normas relevantes vão sobrepor as 

outras, no caso, e a minuciosa aplicação dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

 Importante lembrar que existe um pensamento que encontramos na obra de Robert 

Alexy9 (ALEXY, 2009) em que separa e difere o princípio da norma, e de uma forma mais 

simplista se entende que as regras, entendidas com as leis e atos normativos, tem que ser 

seguidos em sua integralidade, não podendo ter sua aplicação fracionada, enquanto que os 

princípios devem ser aplicados de forma ponderativa e conforme a necessidade e observação 

do caso concreto, portanto, a aplicação de um princípio já não se atém a sua aplicação na 

integralidade, podendo ser sopesado para melhor elucidação dos casos. 

 Nas palavras de Macela Maffei Quadra Travassos: 

(...) fácil perceber que se está diante da verdadeira colisão entre a liberdade de 
expressão e de imprensa e os chamados direitos da personalidade, nestes 
compreendidos a dignidade, a honra e a imagem da pessoa do ofendido dependendo 
do caso. Não obstante, a depender do conteúdo do discurso sob análise, esta talvez 
seja a única forma de inserir determinadas minorias no debate, em prol da democracia 
que deve nortear, sempre, a tomada de decisões no país.10 (SCHREIBER, 2013) 

 Veja, historicamente, são incontáveis as reviravoltas culturais, libertação de opressão 

política, social e econômica, advindas de uma ruptura no sistema impugnado. Essas rupturas se 

dão justamente por uma semente plantada decorrente de uma liberdade de expressão em afronta 

ao regime que se luta. Por isso, a importância da Liberdade de Expressão ser defendida.  

 No entanto, já adentrando a um cenário atual, existe um fenômeno que é consequência 

dessa exacerbada proteção à Liberdade de Expressão, e que nos leva a indagar se a Liberdade 

de Expressão não está sendo utilizada como meio de manutenção de um sistema político 

opressivo: as Fake News. 

 

 
9 ALEXY, Robert, Conceito e Validade do Direito. 1. Ed. Tradução Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: 
WWF Martins Fontes. 2009. 
10 SCHREIBER, Anderson (Org.). Direito e Mídia. São Paulo: Atlas, 2013. p. 284 
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3. As Redes Sociais 

  Hoje em dia é raro encontrar alguém que não esteja presente em pelo menos uma rede 

social, ou mais raro ainda, encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar nelas. 

  Por se tratar mais de um fato social que ocorre das mais diversas maneiras, e que ainda 

vem acontecendo, tem-se que as Redes Sociais têm por definição ser um ambiente virtual, 

dentro da rede mundial de computadores (internet) onde é plenamente possível se extrapolar 

quaisquer barreiras físicas de presença real, de alcance da voz e da visão, extrapola a 

necessidade de simultaneidade temporal para as relações, ainda assim ditas por instantâneas, 

usando por intermédio apenas a plataforma social desejada.  

4.3. Internet A tecnologia altera completamente as possibilidades da comunicação. 
Ela redefine a distância entre os participantes, o alcance da comunicação e permite a 
assincronia entre a transmissão e a recepção. Ela incorpora elementos visuais, fazendo 
a comunicação caminhar sem a necessidade da palavra ou ilustrando o que se fala. Ela 
permite a visualização de cenas inventadas. Com a tecnologia, a comunicação deixa 
de ser, necessariamente, o uso da linguagem entre presentes, com os limites do campo 
visual comum. A tecnologia altera o estoque de conhecimento, o armazenamento do 
saber e seu acesso por outras pessoas, além daquele que já sabe. Mas a tecnologia não 
é de uso homogêneo. Ela distingue. A escrita, em si, já havia criado a primeira 
distinção entre os que sabem, ou não, ler e escrever. A heterogeneidade da tecnologia, 
por exemplo, vai afetar ideais jurídicos de capacidade e transparência.11 (ARAÚJO, 
2017) 

 Vê-se que o advento da internet, como meio que possibilita a existência das redes sociais 

e do relacionamento social virtual de modo geral, acaba sendo a maior revolução na capacidade 

comunicativa do homem e é a principal tecnologia diretamente conectada ao indivíduo em sua 

liberdade de expressão pública. 

 Antes e mais obsoleto, o serviço postal, o telefone impulsionara, a capacidade de 

comunicação da pessoa, sem ampliar, contudo, o leque de destinatários de sua expressão e de 

seus relacionamentos. Ou seja, se alguém quisesse mandar a mesma mensagem para vários 

destinatários, ou teria que ligar individualmente para cada um, ou teria que enviar, 

individualmente, uma carta. 

 Por outro lado, outros meios de comunicação em massa, como o cinema, os discos e 

CDs, o rádio e a televisão, apesar de conseguirem enviar mensagens a uma grande gama de 

 
11 SCHUSTERSCHITZ DA SILVA ARAÚJO, Márcio. Liberdade de Expressão (pp. 44-45). Edição do Kindle. 2017. 
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público, essa mensagem acaba não sendo individualizada e, por vezes, acaba atingindo mais as 

pessoas que não estão interessadas nela do que as pessoas que são interessadas nesta mensagem. 

 Ainda, estes meios de comunicação em massa são centralizados em poucas pessoas, ou 

seja, não há liberdade de expressão e de comunicação social fora do círculo que atua nestes 

meios. 

 No entanto, com as Redes Sociais por meio da internet, isso é diferente, cada pessoa 

pode se manifestar, achar quem quiser e permitir ser achada por quem ela quiser. Pode-se dizer 

que é o máximo do paradigma da liberdade de expressão, bem como das comunicações e 

relações sociais, poderia ter chegado. Não há limites geográficos, temporal, de realidade, de 

idioma (uma vez que quase tudo é passível de tradução). A internet é o ápice da globalização, 

e dificilmente será superada por algo que não as próprias atualizações e aperfeiçoamentos. 

 Não é difícil de se notar que, como já mencionado, a maioria da população mundial está 

inserida em alguma rede social. As redes sociais, e o mundo virtual de um modo geral, é 

utilizado para as mais diversas finalidades, dentre elas, o lazer, jogos eletrônicos, informação, 

notícias, comercial, negócios, vagas de emprego, venda informal de bens usados. Buscar 

restaurantes, pedir comida, ver cardápios, valores, condições de pagamento é possível através 

da internet e das redes sociais. 

  Tal configuração acaba sendo uma perfeita projeção no mundo virtual do que já 

acontece no mudo real. Um shopping center, por exemplo, é o lugar onde as pessoas vão para 

o lazer, para passear, para comprar e vender, buscar entretenimento. Outro exemplo, são as 

praças e parques, onde as pessoas vão buscar descanso, lazer, passeio, acabam encontrando 

pessoas vendendo uma ou outra coisa. Nos mais diferentes núcleos sociais é possível observar 

essas similaridades, centros comerciais, ruas e avenidas, mercado de pulgas, feiras de produtos 

orgânicos e do pequeno produtor rural.  

 Enfim, podemos considerar as Redes Sociais como todo e qualquer maneira virtual onde 

é possível a interação entre pessoas, expressar-se e poder ter contato com a expressão do outro.  

  Dentro deste universo, nota-se, pelo menos, quatros grandes formas utilizadas para a 

manifestação da expressão, sendo por meio de textos, fotos, áudios e vídeos. Não sendo possível 

estabelecer um padrão geral para estes tipos de formas. As pessoas escrevem os textos da 
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maneira que querem, postam suas fotos da maneira que acham melhor, enviam áudios como 

bem entendem, sobem seus vídeos com ou sem edição, cortes.  

 E as funções dessas formas são as mais variadas possíveis, como marketing de produto, 

marketing pessoal, sátiras, reflexões, coisas banais com o fim humorístico, opiniões sobre 

acontecimentos, opiniões sobre pessoas e, dentre tantas outras infinidades de gêneros, a opinião 

política.  

 Estabeleceu-se, na sociedade em modo geral, seja virtual ou real, a necessidade de 

posicionamento político e/ou ideológico sobre tudo o que lhe é submetido. A globalização e 

democratização ocorrida em virtude do advento da internet e das redes sociais são as maiores 

responsáveis por isso. 

 Na teoria, isso é um fato maravilhoso, a grande parte das pessoas possuem algum modo 

de poder se expressar, sem ser censurado previamente, podendo colocar para seu público a 

submissão de quase qualquer conteúdo.12  

 Como as redes sociais, na sua maioria, são redes livres e as próprias pessoas usuárias 

podem escolher se todos podem ver suas publicações ou não, só quem é ligado com você na 

rede, ou mesmo pessoas de um círculo íntimo. Existem, dentro dessas redes, comunidades 

abertas, perfis abertos, fóruns e afins que tratam de temas específicos. 

 Nesse cenário, na teoria, é magnífico de se imaginar todas as pessoas exercendo 

livremente seus direitos, debatendo, expondo suas opiniões sem uma censura estatal, sem 

perseguição estrutural. 

 No entanto, não é isso o que acontece na realidade. Nessa possibilidade de as pessoas 

poderem e quererem se manifestar sobre o que bem lhe aprouver, existe muita desinformação, 

informações falsas, informações incompletas, informações dadas imparcialmente, mas cheias 

de parcialidade, ofensas às pessoas por posicionamento adotado, e isso ocorre dentro dos mais 

variados assuntos possíveis; desde quem é o melhor jogador de futebol, quem deveria ter ganho 

ou não o reality show, se preferem a cantora ‘a’ ou a cantora ‘b’, passando por questões que 

 
12 A maioria, senão todas, as plataformas de redes sociais possuem algumas restrições sobre publicação. Como 
por exemplo, conteúdos sensíveis, ou vídeos e fotos de eventos privados. 
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envolvem a sexualidade e o que deve ou não ser exposto em redes (entre os próprios usuários), 

discussões políticas, defesa de político ‘x’ ou político ‘y’, até chegando a discussões se vacina 

é válida ou não. 

 Nessa esteira, não houve, até pouquíssimo tempo atrás qualquer controle sobre essas 

que chamamos de fake news. E pior, pessoas e organizações, entenderam o poder que essa 

desinformação pode trazer, e começaram a se utilizar desse artifício dolosamente, justamente 

para causar ainda mais desinformação. 

 Existem dois grandes grupos de pessoas neste cenário. O primeiro são aquelas pessoas 

que, por uma infinidade de motivos, não exercem os devidos critérios que visam buscar se a 

notícia é realmente verdadeira ou não, e acabam compartilhando-a pois acaba refletindo 

características e opiniões de quem compartilha. Por outro lado, existem aquelas pessoas, como 

já mencionado, que dolosamente veiculam e compartilham informações falsas, com o fim de 

usar o primeiro grupo como massa de manobra para seus fins, que quase sempre são políticos, 

o que causa verdadeiros conflitos, só que agora, não pela censura ou falta de informação, mas 

sim pelo excesso de informações falsas somados à característica de querer sempre se manifestar 

sob qualquer assunto, que a sociedade vem desenvolvendo nos últimos anos. 

 Como qualquer desinformação, mesmo antes da internet quando já era utilizada como 

meio de controle social, portanto, gera alienação. A partir disso, existe ainda mais um agravante 

quanto se trata dessa desinformação: o algoritmo. 

 Em breve e simples definição, tem-se que o algoritmo é um fator utilizado pelas 

plataformas onde funcionam algumas dessas redes sociais, diga-se, antes que seja tarde, as mais 

famosas e utilizadas, que são o facebook, instagram e twitter. Este fator consiste em, através do 

que o usuário posta, busca, interage dentro da rede, a própria plataforma é configurada para 

distribuir para este usuário conteúdos parecidos com o que ele costuma estar em contato. Isso 

acaba gerando um ciclo vicioso que é quase impossível de sair. Aliás, é possível, somente 

quando se é consciente disso. 

 Diante dessa atuação do algoritmo, os usuários dessas redes sociais, na maioria das 

vezes, acabam tendo a ilusão de que as pessoas só conversam sobre aquele assunto, e ele é 

levado à uma bolha, um nicho onde se encontram outros usuários parecidos que buscam estar 

em contato com os mesmos tipos de matérias e informação. 
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 Não há motivos para falar que este artifício das redes sociais, o algoritmo, é algo ruim 

ou bom em sua essência. É apenas uma ferramenta da internet, o que por exemplo, por outro 

lado, é possível que tal utilidade seja usada para outras diversas coisas boas, como a 

aproximação entre pessoas que tem o mesmo hobby de motocicletas ou de instrumentos, pode 

levar os usuários a receberam ofertas dos produtos que lhe interessam comprar, dentre tantas 

outras funcionalidades oriundas da mesma ferramenta. 

 É grave, portanto, o estado em que se chegou. De maneira alguma, as lutas pela 

liberdade de expressão são responsáveis negativamente por esse quadro. Sim, das pessoas que 

abusam dessa liberdade e dessa abrangência com fins de manipulação e desinformação, 

utilização da população mais desinformada como massa de manobra. 

4. Consequências jurídicas do uso e do abuso das redes sociais no exercício da Liberdade 

de Expressão 

 Sabe-se, como já mencionado, que as Redes Sociais são um ambiente onde, 

virtualmente, todos têm a possibilidade de publicar o que quiserem, desde fotos com amigos e 

parentes, sozinhos, até as mais profundas reflexões filosóficas, políticas, religiosas dentre 

outras. 

 Nas redes sociais são veiculadas notícias de grandes emissoras de televisão ou grandes 

companhias de jornalismo. É o ambiente onde muita gente mesmo usa como plataforma de 

trabalho, para vender o seu produto, oferecer o seu serviço. 

 Contudo, mesmo sendo possível fazer uma infinidade de pontuações acerca das redes 

sociais, o panorama dado é suficiente. Pois, como qualquer operador do direito sabe, bastam 

apenas dois indivíduos para seja possível a usurpação do direito de um deles. 

 Nas redes sociais não é diferente. Em um ambiente onde se pode manifestar da forma 

que bem entender, os limites dos direitos individuais, ante a tamanha liberdade, ficam 

facilmente expostos à violação. 

 Salvo o uso não autorizado de imagens, falas e vídeos, o mais intrigante é que as próprias 

pessoas possuidoras de seus direitos individuais escolhem estar nestas redes sociais e, portanto, 

têm a opção de escolher o grau de exposição a que querem se submeter. Estatisticamente, 

quando mais se expõe, mais fácil é receber elogios, críticas, contrapontos, enfim, qualquer 
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manifestação de um terceiro que acessou a publicação. Entram nessa equação o quão famoso o 

indivíduo é, o quão influenciador ele é, o tipo de conteúdo que se é publicado. 

 Assim como no mundo real, tudo o que acontece já são e podem ter ainda mais 

consequências jurídicas. O fato de publicar e se expressar livremente, já é um fato jurídico pelo 

simples exercer da liberdade de expressão (Constituição Federal, art. 5º, IX). Difamar alguém 

publicamente, injuriar, caluniar, nas redes sociais, assim como na vida real, no ambiente virtual 

também terá consequências penais.  

 Publicar uma foto íntima de alguém sem sua autorização, também tem suas 

consequências civis e até penais. O mesmo ocorre com vídeos, áudios, situações privadas. 

 Como já mencionado no primeiro tópico deste artigo, os direitos individuais e a 

liberdade de expressão travam um igualitário combate entre si, os quais as vezes sobressai o 

direito individual das pessoas que pende a balança para os Direitos da Personalidade, por outro 

lado existem situações nas quais sobressai o interesse público quando da veiculação de alguma 

notícia, foto, vídeo que, apesar de íntimo, diz mais respeito à coletividade e entendeu-se por 

bem que as pessoas acabassem sabendo daquilo do que o direito individual da pessoa exposta, 

momento em que a liberdade de expressão acaba vencendo a queda de braço. 

 No entanto, existem algumas situações em que ainda não há qualquer previsão legal que 

discipline a matéria, situação nova à qual vem sendo objeto de debate de vários julgamentos, 

objeto de grandes movimentos jornalísticos e tem o perigosíssimo condão de alterar e manchar 

a belíssima história da liberdade de expressão: as Fake News. 

 As Fake News, em suma, são notícias falsas que são compartilhadas massivamente. Não 

é possível afirmar com certeza, mas pode-se dizer que o objetivo delas é deturpar a realidade 

com o fim de manipular certas massas à acreditarem naquela notícia, pelo fato de esta notícia 

refletir em um desejo ou uma esperança de quem compartilha ou de quem acaba acreditando 

nessas realidades. 

 Nos últimos anos, juntamente com o grande poder manipulador que a mídia sempre 

teve, ficou cada vez mais evidente que a utilização das Fake News acaba tendo um viés cada 

vez mais político.  
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  Felizmente ou infelizmente, outros tipos de assuntos como o futebol, vida de artistas, 

desempenho de um ou outro esportista, preferência por um ou outro estilo musical ou banda, 

não tem o condão de alterar, e nem gera a necessidade massiva da sociedade em debater, discutir 

e que, por fim, acaba tendo resultados nas urnas eletrônicas que acabam por escolher os 

governantes que vão dirigir o país, estado e municípios nos anos subsequentes. 

 Não se defende aqui qualquer bandeira política, lado ou identidade partidária. Até 

porque, ao que se percebe, todos, de uma maneira ou de outra, acabaram se utilizando das Fake 

News como subterfúgio para engrandecer o seu lado ou enfraquecer o lado oposto. Infelizmente, 

vivemos cada vez mais distantes da realidade, o povo fica refém do que a mídia e as pessoas 

influentes compartilham.  

 Nas redes sociais, não é incomum ver alguém compartilhando coisas com as quais 

concordam, desprezando coisas com as quais não concordam, acusando de ser Fake News 

aquilo que engrandece o adversário ou enfraquece “o seu lado”.  

 Antes de continuar, frisa-se duas coisas diferentes e muito distintas: uma coisa é a 

pessoa, a partir de um fato simples, cru e fiel, manifestar uma opinião de apoio ou refutação; 

outra coisa bem diferente é compartilhar uma notícia obtusa, manipulada e, crendo que aquilo 

é a mais pura verdade, incontroversa, disponibilizar nas redes sociais, sem verificar a fonte das 

notícias. Vamos a dois exemplos. 

 Imagine uma notícia que anuncia o fato de que o presidente da república saiu em uma 

“motociata” (passeata de moto) em tal cidade. A partir dessa notícia, veiculada com fotos e 

vídeos do acontecimento, alguém replica e coloca junto uma opinião acerca do fato. Opinião 

própria, acerca da notícia simples e crua. Este seria a primeira hipótese. 

 Por outro lado, chega uma notícia, hipoteticamente, nesses termos: “Presidente da 

República faz uma motociata com cerca de 60 mil apoiadores, em defesa da família, e para que 

o aborto seja abolido”, somado à notícia, vem uma foto com o presidente andando de moto, 

seguido de um número não identificado de motociclistas, contudo que não dá para asseverar a 

possibilidade ou não de serem 60 mil apoiadores. Não há qualquer indício que o movimento 

diz respeito à família ou ao aborto. A partir disso, alguém compartilha a publicação defendendo 

o ato, dizendo que é importante para a sociedade movimentos assim, e que o Brasil inteiro está 

com o presidente pelo número de apoiadores que é mencionado. 



 

52 
 

 Veja, a gravidade de algumas informações potencialmente falsas, ou propositalmente 

colocadas em uma notícia podem subverter completamente a realidade de um fato. 

 Quais são, ou quais deveriam ser as consequências jurídicas para quem veicula notícias 

faltas? Para quem compartilha notícias falsas? Deveria ser obrigatório a averiguação da fonte 

da notícia antes de compartilhar? 

 Com a Lei 12.965/2014, popularmente chamada de Marco Civil da Internet, muitas 

coisas já avançaram com essa proteção. Com essa Lei, por exemplo, os provedores de internet, 

donos de plataformas de redes sociais acabaram perdendo um pouco a total liberdade que 

tinham de gerir seus termos de adesão e modus operandi, visando a proteção do usuário quanto 

a algumas práticas. 

 Por outro lado, protegeu quem administra as plataformas no sentido de somente com a 

judicialização tomar atitudes restritivas no que tange as publicações que subvertem ou possa 

subverter direito alheio. Exemplo disso é o art. 18 da referida lei que isenta o provedor de 

responsabilidade civil por conteúdo gerado por terceiros. 

 Existe agora, tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 2630, de 2020 que 

visa estabelecer normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens 

privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à 

desinformação e pelo aumento da transparência na internet, à transparência em relação a 

conteúdos patrocinados e à atuação do poder público. 

 A popularmente chamada Lei das Fake News, busca colocar sobre os ombros dos 

provedores a responsabilidade de criar mecanismos que busquem dar mais transparência aos 

conteúdos ali publicados. Visa esclarecer ao usuário, por exemplo, se o conteúdo lido está sendo 

patrocinado (ou seja, há investimento para que o conteúdo chegue até as pessoas mesmo sem 

as pessoas desejarem seguir aquele perfil ou pessoa), proteger o usuário da desinformação, 

desencorajar o uso de contas ditas como inautênticas, àquelas que muitas vezes são utilizadas 

para disseminar a desinformação sem a responsabilização de quem está por trás dela. 

 Interessante ressaltar, que este Projeto de Lei também traz alguns conceitos importantes 

para o debate em seu art. 4º, veja:  

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
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I – provedor de aplicação: pessoa física ou jurídica responsável por aplicações de 
internet, definidas nos termos do art. 5º, VII da Lei nº 12.965, de 2014;  

II - desinformação: conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou 
enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, 
com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo 
humorístico ou de paródia.  

III - conta: qualquer acesso à aplicação de internet concedido a indivíduos ou grupos 
e que permita a publicação de conteúdo; 

IV - conta inautêntica: conta criada ou usada com o propósito de disseminar 
desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público;  

V - disseminadores artificiais: qualquer programa de computador ou tecnologia 
empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na disseminação 
de conteúdo em aplicações de internet;  

VI - rede de disseminação artificial: conjunto de disseminadores artificiais cuja 
atividade é coordenada e articulada por pessoa ou grupo de pessoas, conta individual, 
governo ou empresa com fim de impactar de forma artificial a distribuição de 
conteúdo com o objetivo de obter ganhos financeiros e ou políticos;  

VII - conteúdo: dados ou informações, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento em sentido amplo, contidos em 
qualquer meio, suporte ou formato, compartilhados em uma aplicação de internet, 
independentemente da forma de distribuição, publicação ou transmissão utilizada pela 
internet;  

VIII - conteúdo patrocinado: qualquer conteúdo criado, postado, compartilhado ou 
oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento pecuniário ou valor 
estimável em dinheiro;  

IX - verificadores de fatos independentes: pessoa jurídica que realiza uma verificação 
criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios desta Lei;  

X - rede social: aplicação de internet que realiza a conexão entre si de usuários 
permitindo a comunicação, o compartilhamento e a disseminação de conteúdo em um 
mesmo sistema de informação, através de contas conectadas ou acessíveis entre si de 
forma articulada. 

 Estabelece algumas vedações, como por exemplo a vedação à conta inautêntica, 

disseminação de desinformação, utilização de robôs para gestão dessas contas inautênticas que 

disseminam conteúdos falsos. 

 É claro que existe a ala daqueles que dizem que qualquer limitação à liberdade de 

expressão é censura e ponto final, lutam ao lado dos gigantes provedores que sob o argumento 
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do cerceamento da liberdade de expressão, tal lei fere a constituição e coloca em risco a 

liberdade das pessoas.13 (POMPEU, 2020) 

 Tais fatos tratam, no fim das contas, basicamente da Responsabilidade Civil, sendo dois 

os principais alicerces dessa afirmação. Primeiramente, como já mencionado, existirão os que 

defendem a liberdade de expressão independentemente de qualquer coisa, se o conteúdo é falso 

ou verdadeiro, se ataca ou defende alguém ou algum posicionamento, nos Estados Unidos 

mesmo, já existe uma legislação que busca combater esses excessos na internet e são 

ferrenhamente combatidos pelos que Mary Anne Frank14 (FRANKS, 2019) chama de 

“fundamentalistas da primeira emenda”, estes, justificam na liberdade de expressão a queima 

de bandeiras, pornografia infantil, saudações nazistas, doações corporativas a políticos, 

pornografia de vingança dentre outros tipos de manifestações que extrapolam e em muito o bom 

senso do que se é público. 

 Ainda, no que tange o franco envolvimento da Responsabilidade Civil, existe a 

compreensão da extensão do dano. E neste ponto, pode-se facilmente trazer novamente a 

gravidade das notícias falsas, especialmente por sua divulgação massiva e sistemática, além do 

que elas potencialmente acabam dando aso ao discurso do ódio, onde convém lembrar, que é 

um abuso à liberdade de expressão.  

 Neste artigo, apoia-se o que traz o projeto de lei mencionado. Veja, há um abismo de 

diferença entre exercer sua liberdade de expressão como manifestação do seu pensamento, e se 

utilizar do ambiente onde a liberdade de expressão é exercida para disseminar notícias falsas 

que certamente não são liberdade de expressão. Pelo contrário, a desinformação vem para 

aprisionar aqueles, e são muitos, que não conseguem diferenciar uma informação verdadeira de 

uma falsa. 

 Até porque, inicialmente, essas Fake News são veiculadas por anônimos ou robôs 

programados, de contas não autenticas (ou seja, contas já criadas com objetivo duvidoso) e que 

acabam sendo compartilhadas por pessoas que acreditam nelas. 

 Seguindo a base principiológica do direito brasileiro, o mais fraco é mais protegido que 

o mais forte. Nessa esteira, fica razoável então cobrar dos provedores maiores atitudes em 

 
13 POMPEU, Ana. Entidades e empresas veem PL anti-fake news como um risco à liberdade de expressão.2020 
14 Cf. FRANKS, Mary Anne. The Cult of Constitution. Stanford: Stanford University Press, 2019. p. 181-182. 
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relação ao combate às informações falsas. Uma vez que é quase impossível fazer recair essa 

responsabilidade sobre os usuários, que muitas vezes não tem capacidade para isso. 

 Não é censura, é proteção. 

 Não se estará cobrando das plataformas virtuais que façam a triagem do que é verdadeiro 

ou falso, por exemplo, será cobrado um mecanismo onde as próprias pessoas possam, com mais 

facilidade e de maneira não anônima, denunciar conteúdos falsos, o que criaria um alerta ao 

provedor para que olhasse com mais atenção a tal usuário ou a tais postagens. 

 Por fim, o que tange a responsabilidade civil, fica dificílimo encontrar os responsáveis 

e buscar indenização. Encontra-se duas principais barreiras: a primeira é conseguir dimensionar 

individualmente a extensão dos danos causados por essas desinformações. Veja, uma 

publicação de facebook contendo uma desinformação pode ser veiculada, e a partir dela 

decorrem diversas ofensas, defesas, ataques, que podem até extravasar o ambiente virtual e se 

perpetuarem nas mesas de almoço familiares, nas rodas de amigos na faculdade, no trabalho e 

afins. Até onde retroage o nexo causal de tamanhos danos? Se a notícia é, realmente verdadeira, 

quem publica tem a responsabilidade pelo que publicou assim como quem ofendeu tem a 

responsabilidade sobre suas ofensas. Assim o é na vida real. Contudo, se a notícia for falsa, é 

culpado a plataforma que permitiu a publicação? É culpado o indivíduo desprovido de 

capacidade técnica para diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira? Certo é que ofensa 

por ofensa, todas são responsabilizadas, mas não se pode negligenciar que um ou outro dizer 

pode estar intimamente ligado à veracidade da notícia. As hipóteses são muitas!  

 Outra barreira e, por vezes, até pior de se enfrentar, é a responsabilização de quem está 

por trás da desinformação. As mentes maléficas que são o ponta pé inicial da uma 

desinformação, dificilmente se utilizam de contas próprias ou autenticas, assim como é 

plenamente possível a hipótese de se utilizarem de robôs não rastreáveis para concluir essas 

operações de disseminação de informações falsas.  

 São necessárias medidas preventivas, como o projeto de lei mencionado, e não medidas 

repressivas, pois estas se mostram quase impossíveis de serem vencidas. Uma vez que a 

tecnologia em prol da informação e do trabalho em favor da população, infelizmente é 

infinitamente mais lenta e desinteressada do que as mentes que buscam subverter a liberdade 

de expressão, tão cara ao povo brasileiro. 
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5. Conclusão 

 Construiu-se neste artigo um pensamento que visa diferenciar a verdadeira liberdade de 

expressão do que podemos chamar de falsa liberdade de expressão. É lícito manifestar-se, 

extrair através dos mais diversos meios, os pensamentos, desejos, anseios do que tange qualquer 

matéria. Do contrário, utilizar-se desses mesmos meios para disseminar, dolosamente, 

desinformação, utilização da população como massa de manobra.  

 O abuso do exercício do direito à liberdade de expressão, que venha a ocasionar danos 

a direitos personalíssimos de outrem, constitui ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código 

Civil, ensejando a responsabilização civil e penal do indivíduo que abusa deste direito. 

 É muito difícil criar contornos sobre os eventuais danos que as Fake News geram nos 

direitos da personalidade dos indivíduos. Não chega a ser um dano imediato, ou 

individualmente palpável. É uma artimanha sutil que está corroendo as mais variadas 

instituições do país. A instituição familiar, a política, a religiosa dentre tantas outras que sofrem 

através da desinformação. 

 A solução encontrada certamente é cobrar daqueles que tem mais condições as medidas 

preventivas necessárias, quais sejam, por exemplo e como já explicado, seria a criação por parte 

dos provedores de mecanismos que facilitem a denúncia de perfis e publicações falsas.  

 A longo prazo, a conscientização da própria população acerca da nocividade do 

compartilhamento irresponsável de notícias, apenas pelo fato de que lhe agradam.  

 A Sociedade, por excelência, demanda um esforço conjunto, em última instância, de 

todos seus membros, na mesma direção. Infelizmente, a luta pelo poder ganha mais força do 

que a luta pela paz, contudo, não se cansará de buscar conhecimento estudo para tentar 

contribuir com a luta pela paz, através do conhecimento. Conhecimento é poder, e quem veicula 

desinformação quer tirar o poder do povo. 
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A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O FILHO NO 

ABANDONO AFETIVO CAUSADO PELA AUSÊNCIA 

VOLUNTÁRIA DO GENITOR 

THE OBLIGATION TO INDEMNIFY THE CHILD IN 

AFFECTIVE ABANDONMENT CAUSED BY THE 

VOLUNTARY ABSENCE OF THE PARENT 

 
Misael Honorato de Almeida1  

 

   

 

Resumo: O presente estudo parte do propósito de se abordar acerca da possibilidade jurídica de indenização ao 
filho causado pelo abandono afetivo causado voluntariamente pelo genitor com base nos postulados da dignidade 
da pessoa humana, solidariedade e o dever de cuidado com a família.  Buscar-se-á trazer o modo como tem sido 
analisado esse tipo de litígio pelo judiciário, tanto quando os tribunais decidem pela passibilidade de indenização 
com base nos reflexos psicológicos causados pelo abandono afetivo, como também quando é decidido pela não 
possibilidade de indenização com fulcro no argumento de se evitar uma indústria do dano moral nas relações 
familiares. 

 

Palavras-chave: Abandono Afetivo – Obrigação de Indenizar – Ausência Do Genitor – Dever de Cuidado 

 

Abstract: This study is based on the purpose of addressing the legal possibility of indemnifying the child caused 
by the emotional abandonment caused voluntarily by the parent, based on the postulates of human dignity, 
solidarity and the duty of care for the family. We will seek to bring up the way in which this type of litigation has 
been analyzed by the judiciary, both when the courts decide on the liability of indemnity based on the psychological 
consequences caused by emotional abandonment, as well as when it is decided that it is not possible to indemnify 
with fulcrum in the argument of avoiding an industry of moral damage in family relationships. 

 

Keywords:  Affective Abandonment – Obligation to Indemnify – Absence of the Parent – Duty of Care 

 

Sumário: 1. Considerações Preliminares – 2.O Dever de Cuidado e a Solidariedade na Constituição – 3. A 
Responsabilidade Civil no Direito de Família – 3.1 Da responsabilização pela ausência voluntaria do 
genitor geradora do dever de indenizar - 3.2Da ausência involuntária do genitor – 4.As Consequências do 
Abandono Afetivo Pelo Genitor e seus Reflexos Psicológicos na Personalidade do Filho - 5.A Finalidade 
da Reparação Pecuniária - 6.Consideracoes Finais - 7.Referências bibliográficas 

1. Considerações Preliminares 

Pretende-se abordar acerca da possibilidade jurídica de indenização ao filho causado pelo 

abandono afetivo causado voluntariamente pelo genitor com base nos postulados da dignidade 

 
1 Pós-graduando em direito civil da Universidade Estadual de Maringá. Graduado em Direito pela Faculdade 
Santa Cruz de Curitiba (FARESC). Advogado, em Londrina, Paraná. E-mail: Advmisaelhonorato@gmail.com. 
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da pessoa humana, solidariedade o dever de cuidado com a família, insculpidos no artigo 1º, 

inciso III; artigo 3º, inciso I e artigo 227 ambos da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Assim, faz se necessário trazer a fundamentação mais adequada e pressupostos cabíveis 

com base na legislação civil e nos princípios gerais do direito, quando cabível tal indenização. 

A metodologia que será utilizada para levantamento será a pesquisa em livros, revistas, 

periódicos, sites e legislação acerca do tema, para esclarecer e delimitar a matéria em seus 

diversos aspectos. A base jurisprudencial será realizada por meio dos estudos de casos julgados, 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Buscar-se-á trazer o modo como tem sido analisado esse tipo de litígio pelo judiciário, 

tanto quando os tribunais decidem pela passibilidade de indenização com base nos reflexos 

psicológicos causados pelo abandono afetivo, como também quando é decidido pela não 

possibilidade de indenização com fulcro no argumento de se evitar uma indústria do dano moral 

nas relações familiares. Analisar-se-á se é possível o filho ser indenizado por motivo de 

abandono afetivo causado pelo abandono voluntário do genitor. 

Nessa relação de pai e filho ocorrendo a omissão injustificada nos deveres essenciais de 

cuidados há o reflexo da responsabilidade civil, que dar-se-á nas vias judiciais, ou seja, buscar-

se-á a reparação compensatória pelo vazio causado pelo abandono do afeto, com as finalidades 

reparatórias e pedagógicas. 

2. O dever de cuidado e a solidariedade na constituição 

O abandono afetivo se conceitua na omissão paterna no tocante aos deveres do genitor de 

cuidado e de afeto em relação ao filho. “Esta fundamentação jurídica para que os pedidos sejam 

levados ao Poder Judiciário, na medida em que a Constituição Federal exige um tratamento 

primordial à criança e ao adolescente e atribui o correlato dever aos pais, à família, à 

comunidade e à sociedade” (HIRONAKA, 2007).  

Diferentemente de outros tempos em que o pai era visto apenas como o provedor da 

família sem preocupar-se com o cuidado afetivo:  

Têm os pais o dever expresso e a responsabilidade de obedecerem às determinações 
judiciais ordenadas no interesse do menor, como disso é exemplo o dever de 
convivência e de visitação, que há muito deixaram de representar mera faculdade do 
genitor não guardião, causando a irracional omissão dos pais irreparáveis prejuízos de 
ordem moral e psicológica à prole (MADALENO, 2021). 
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Negligenciado os deveres familiares constitucionais nasce o dever de indenizar: 

O art. 229 da Constituição Federal é cristalino ao estabelecer que os pais têm o dever 
de assistir, criar e educar os filhos menores. Violado esse dever e sendo causado o 
dano ao filho, estará configurado o ato ilícito, nos exatos termos do que estabelece o 
art. 186 do Código Civil em vigor (TARTUCE, 2017).  

A responsabilidade advinda do dano afetivo de índole constitucional fundamenta-se 

precipuamente na violação omissa dos direitos inerentes ao filho desprovido de afeto “Quanto 

ao argumento de eventual monetarização do afeto, penso que a Constituição Federal encerrou 

definitivamente tal debate, ao reconhecer expressamente a reparação dos danos morais em seu 

art. 5º, incs. V e X”. Observa-se que “se tal argumento for levado ao extremo, a reparação por 

danos extrapatrimoniais não seria cabível em casos como de morte de pessoa da família, por 

exemplo” (TARTUCE, 2017). 

3. A responsabilidade civil no Direito de Família 

O amor não pode ser imposto, porém no caso de omissão, isso pode gerar consequências 

na vida em sociedade: 

[...] se um pai ou uma mãe não quiserem dar atenção, carinho e afeto àqueles que 
trouxeram ao mundo, ninguém pode obrigá-los, mas à sociedade cumpre o papel 
solidário de lhes dizer, de alguma forma, que isso não está certo e que tal atitude pode 
comprometer a formação e o caráter dessas pessoas abandonadas, afetivamente 
(PEREIRA, 2008). 

A indenização por danos morais vem crescendo, no Brasil, a partir de 1988, com a 

Constituição da República: 

Indeniza-se facilmente por um constrangimento ou sofrimento causado por um cheque 
devolvido incorretamente pelo banco, por exemplo. Por outro lado, o STJ não admite 
indenizações nas relações de família. Realmente é assunto perigoso e o terreno pode 
ser movediço. Corre-se o risco de se instalar uma indevida indústria indenizatória, 
com uma avalanche de pessoas requerendo, aos tribunais, indenização por todo 
sofrimento nas relações amorosas. É preciso separar o joio do trigo, e, certamente, os 
tribunais terão maturidade para entender que não é bem assim (PEREIRA, 2008).  

Diante dos casos que têm chegados aos tribunais em vários dos julgados tem se debatido 

sobre os requisitos orientadores do cabimento de indenização, sendo cediço em vários desses 

julgados que a simples ausência não é bastante para a configuração do ilícito e do provimento 

do pleito indenizatório, sendo quase que sempre necessário na instrução probatória o 

requerimento de prova psicossocial do dano suportado pelo filho (TARTUCE, 2017).  

3.1 Da responsabilização pela ausência voluntaria do genitor geradora do dever de 
indenizar 



 

61 
 

A jurisdicionalização do direito a indenização pela falta de afeto tem chegado ao Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, neste julgado da Quarta Turma do (STJ) foi julgado procedente o 

pleito indenizatório: 

Civil e Processual Civil. Família. Abandono afetivo. Compensação por dano moral. 
Possibilidade. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de 
Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento 
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que 
manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/1988. 3. 
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se 
reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non 
facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 
criação, educação e companhia – de cuidado –, importa em vulneração da imposição 
legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais 
por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a 
possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 
garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada 
formação psicológica e inserção social. [...]. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 
2012). 

A presença de um pai da vida de um filho pode corrigir rotas como evitar de que um filho 

seja usuário de drogas, suicídio, depressão entre tantos outros males. ’’ Daí a dimensão social 

e política da decisão do STJ, que apenas confirmou que os pais devem ser responsabilizados 

juridicamente pelo necessário dever de criação, educação e cuidado dos filhos (PEREIRA, 

2012). 

O ilícito, causador da responsabilidade civil indenizatória pode causar danos irreparáveis 

ao desenvolvimento do menor que gera um dano aos direitos de personalidade da criança. 

“qualquer criança para estruturar-se como sujeito e ter um desenvolvimento saudável necessita 

de alimentos para o corpo e para a alma. O alimento imprescindível para a alma é o amor, o 

afeto. Isto não pode faltar para o desenvolvimento de uma criança” (PEREIRA, 2008). 

O dever de cuidado pelos pais numa concepção contemporânea deve ser visto no modo 

mais amplo do sentido da palavra, de modo que o dever de cuidado engloba: amor, afeto, 

atenção, apoio e o descumprimento dessas vertentes tem como consequência uma sanção: 

Mas os pais são responsáveis pela educação de seus filhos, sim, e pressupõe-se aí, dar 
afeto, apoio moral e atenção. O dano não é pelo sofrimento causado, mas pela violação 
do direito. Qual direito? O mal exercício do poder familiar é um dano ao direito da 
personalidade do filho, insista-se; abandonar e rejeitar um filho é violar direitos. Os 
menores têm direito não só ao nome de filho mas também ao estado de filho. A toda 
regra jurídica deve corresponder uma sanção, sob pena de tornar-se mera regra moral. 
Uma das razões da existência da lei jurídica é exatamente a de obrigar e colocar limites 
em quem não o tem. A lei jurídica, externa ao indivíduo, é para aqueles que não a têm 
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internamente, isto é, para quem não age conforme os preceitos éticos e morais 
internalizados pelo seu próprio espírito. Se todos agissem com retidão, não haveria 
necessidade da lei jurídica. (PEREIRA, 2008). 

Todavia, percebe-se que até nos tribunais superiores tem sido controvertida a tese de 

indenização nas relações familiares. Nesse sentido tem sido o caso deste julgado da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou a indenização: 

No caso em exame, a indenização é postulada apenas em decorrência do alegado 
abandono afetivo. Não se alega privação de meios de sustento, guarda ou educação. 
A autora reconhece que o pai, após a declaração judicial de paternidade, cumpriu a 
obrigação alimentar estipulada. Ademais, ainda que cabível, em situações 
excepcionalíssimas, nos termos dos precedentes da 3ª Turma, indenização por 
abandono afetivo, as instâncias de origem, a partir do detido exame das provas dos 
autos, não indicaram conduta ilícita alguma do ora recorrido apta a justificar a 
indenização por dano moral, ao contrário. O voto condutor do acórdão recorrido 
pontuou expressamente que não se pode extrair ‘ação ou omissão que tenha causado 
dano ou sofrimento indenizável à autora’ (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 
2017). 

Tal julgado em sua ementa preconiza que não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, 

de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da 

prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, 

não configura dano moral indenizável. 

CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 
GENITOR. ATO ILÍCÍTO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. ABANDONO 
AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não ofende o art. 535 do 
CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à 
apreciação judicial. 2. A ação de indenização decorrente de abandono afetivo 
prescreve no prazo de três anos (Código Civil, art. 206, § 3º, V). 2. A indenização por 
dano moral, no âmbito das relações familiares, pressupõe a prática de ato ilícito. 3. O 
dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não 
há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se 
cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as 
necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura 
dano moral indenizável. Precedentes da 4ª Turma. 4. Hipótese em que a ação foi 
ajuizada mais de três anos após atingida a maioridade, de forma que prescrita a 
pretensão com relação aos atos e omissões narrados na inicial durante a menoridade. 
Improcedência da pretensão de indenização pelos atos configuradores de abandono 
afetivo, na ótica do autor, praticados no triênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. 
Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça, 2017). 

Percebe-se que não tem sido todos os casos de abandono afetivo que têm encontrado 

guarida na possibilidade indenizatória “ou porque não houve dano, ou porque não” existe 

“abandono, ou porque não estava estabelecida a relação paterno-filial da qual decorre a 

responsabilidade em apreço, ou, finalmente, porque não se estabeleceu o imprescindível nexo 

de causalidade, causa eficiente da responsabilização civil” (HIRONAKA, 2007a). 
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3.2 Da ausência involuntária do genitor 

Todavia, como causa afastadora da responsabilidade de indenizar, pode acontecer, que o 

afastamento se dê por um caso fortuito ou de forca maior que por si só afastam os pressupostos 

da responsabilidade civil: 

[...] situação de risco ou perigo que ele, não-guardião, poderia impingir a sua prole, 
preferindo, neste caso, afastar-se para não colocar a saúde ou a vida de seus filhos em 
risco (como é o caso, por exemplo, de o genitor ser portador de uma grave doença 
infecto-contagiosa, alcoolismo mórbido, drogadição, doença mental etc.).’’ 
(HIRONAKA, 2007b). 

Tais hipóteses que afastam o dever de indexar podem ocorrer em inúmeros casos:  

Outras vezes, o guardião pode impedir o direito de visita do outro em função do 
inadimplemento das obrigações pecuniárias de caráter alimentar. Também pode 
acontecer que o genitor guardião procure atrapalhar a relação do genitor não-guardião 
com os seus filhos, em razão da reconstrução de sua própria vida afetiva, crendo e 
propalando que as crianças agora têm um novo pai ou uma nova mãe, melhor na exata 
medida em que esta pessoa se mostra também um melhor companheiro amoroso do 
que fora o genitor não-guardião... Por fim, pode-se imputar ao guardião a 
obstaculização do relacionamento dos filhos com o outro genitor, em razão da 
reconstrução da vida afetiva deste último. (HIRONAKA, 2007b). 

A causa de abandono afetivo pode ter sido recíproca, como o caso de inúmeras brigas 

pelo casal de genitores, ou mesmo de residência em cidades, estados ou países diferentes, 

situações essas que causam o automático afastamento dos filhos. (HIRONAKA, 2007b).  

Outra hipótese, ainda, pode ser definida como o caso de ambos os genitores não 

superarem a falência da vida conjugal:  

[...] que, sem conseguir superar os traumas da desunião, produzem cenas terríveis e 
extremamente traumáticas todas as vezes em que se encontram, como por exemplo, 
nas hipóteses em os filhos deixam o lar para passar o final de semana com o genitor 
visitante, ou quando este vem devolver as crianças ao lar. Nestes casos, a repetição 
infindável e enfadonha destas cenas pode ser de tal forma perniciosa que a 
convivência dos filhos com os pais se torne penosa, traumática e cada vez mais escassa 
até que, um dia, ela cesse de ocorrer. (HIRONAKA, 2007b). 

Portanto, e necessário ponderar que nem sempre será caso de procedência da indenização, 

tendo em vista a falta dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Todavia, se bem 

utilizada, se configurada com bom senso: 

se não transformada em verdadeiro altar de vaidades e vinganças ou da busca do lucro 
fácil, poderá se converter num instrumento de extrema relevância e importância para 
a configuração de um direito de família mais consentâneo com a contemporaneidade, 
podendo desempenhar inclusive um importante papel pedagógico no seio das relações 
familiares (HIRONAKA, 2007b). 
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Assim, nota-se que a responsabilidade civil por abandono afetivo deverá ser aferida caso 

a caso, pois em muitas situações, não será possível a responsabilização dos genitores, 

principalmente, quando se der por motivo de forca maior, devidamente justificada. 

4. As consequências do abandono afetivo pelo genitor e seus reflexos psicológicos na 

personalidade do filho 

A ausência injustificada do genitor acarreta inúmeros reflexos na vida do infante:  

[...] como se observa, origina evidente dor psíquica e consequente prejuízo à formação 
da criança, decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção – função 
psicopedagógica – que a presença paterna representa na vida do filho, mormente 
quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade. Além da inquestionável 
concretização do dano, também se configura, na conduta omissiva do pai, a infração 
aos deveres jurídicos de assistência imaterial e proteção que lhe são impostos como 
decorrência do poder familiar. (HIRONAKA, 2007a). 

A família deixou de passar ilesa diante da responsabilidade civil, que doravante e pautada 

no abuso de direito, não no ilícito como nos demais ramos da responsabilidade civil. Há autores 

que se posicionam “contrário à reparação do afeto que foi negado aos filhos, temendo que o pai 

condenado à pena pecuniária por sua ausência jamais tornará a se aproximar daquele rebento, 

em nada contribuindo pedagogicamente o pagamento da indenização para restabelecer o amor” 

(MADALENO, 2021).  

Falta o papel orientador, de tutor, de exemplo dos genitores, a fim de que possam instruir 

seus filhos não somente com o auxílio financeiro, mas também com os recursos imateriais, 

como o apoio moral, o afeto, o incentivo, se “os pais fossem mais presentes na vida de seus 

filhos, desejados ou não, planejados ou não, os índices de criminalidade juvenil, gravidez na 

adolescência, consumo de drogas e outros sintomas de desestruturação do sujeito poderiam ser 

reduzidos” (PEREIRA, 2012). 

As consequências por vezes do desfazimento de um casamento ou de uma união estável 

mal-sucedida vem a afetar, principalmente o filho, cujo bem-estar está no centro da 

controvérsia, ficando este no centro de uma guarda compartilhada inerente “à política pública 

é o reconhecimento do direito da criança ao acesso igual e à oportunidade com ambos os pais, 

do direito de ser guiado e criado por ambos os pais, do direito para ter as decisões principais 

feitas pelo exercício do julgamento, da experiência e da sabedoria de ambos os pais” 

(HIRONAKA, 2007a). 
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No entendimento de muitos no século passado a manutenção material dos filhos era o 

suficiente. “Certamente, essa meia-responsabilidade não foi jamais suficiente, mas o paradigma 

de outrora não abria chance para tal análise, porque a importância da vontade e do querer adulto 

sempre foi significativamente mais importante que a necessidade e a carência infantil” 

(HIRONAKA, 2007a). 

5. A Finalidade da Reparação Pecuniária  

A indenização pecuniária visa a reparar os danos causados por uma infância de abandono 

ao filho “que foi rejeitado pelo genitor durante o seu crescimento, tendo a paga monetária a 

função de compensar o mal causado, preenchendo o espaço e o vazio deixados com a aquisição 

de qualquer outro bem material que o dinheiro da indenização possa comprar” (MADALENO, 

2021).  

Não faltam razoes para discordar da corrente que nega o dano moral nas relações 

familiares por abandono afetivo, “e ao contrário do que é afirmado, a indenização não tem 

nenhum propósito de compelir o restabelecimento do amor, já desfeito pelo longo tempo 

transcorrido diante da total ausência de contato e de afeto paterno ou materno” (MADALENO, 

2021).  

Ou seja, busca-se a reparação compensatória pelo vazio causado pelo abandono do afeto, 

que tem as finalidades reparatórias e pedagógicas do genitor. Nessa relação de pai e filho 

ocorrendo a omissão injustificada nos deveres essenciais de cuidados há o reflexo da 

responsabilidade civil, que dar-se-á nas vias judiciais:  

Em conjugação com a responsabilidade – há o viés naturalmente jurídico, mas 
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 paterna ou materna concretas, o que acarretaria a violação de 
direitos próprios da personalidade humana, de forma a magoar seus mais sublimes 
valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social; 
isso, por si só, é profundamente grave (HIRONAKA, 2007a). 

A finalidade da indenização pecuniária tem como objetivo reparar o agravo psíquico 

sofrido pelo filho que foi rejeitado pelo genitor,  

tendo a paga monetária a função de compensar o mal causado, preenchendo o espaço 
e o vazio deixados com a aquisição de qualquer outro bem material que o dinheiro da 
indenização possa comprar. 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 
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em total abandono emocional, não condenam a reparar a falta de amor, ou o desamor, 
nem tampouco a preferência de um pai sobre um filho e seu descaso sobre o outro, 
mas penalizam a violação dos deveres morais contidos nos direitos fundados na 
formação da personalidade do filho rejeitado.  (MADALENO, 2021).  

 Tais decisões judiciais visam penalizar dano à dignidade humana do filho em estágio de 

crescimento, ‘’mas não com a intenção de recuperar o afeto não desejado pelo ascendente, mas 

principalmente, por seu poder dissuasório a demonstrar que, doravante, este velho sentimento 

de impunidade tem seus dias contados e que possa no futuro desestabilizar quaisquer outras 

inclinações de irresponsável abandono” (MADALENO, 2021).  

A indenização compensatória visa compensar os danos causados pela conduta negligente, 

irresponsável dos genitores aos filhos  

especialmente quando a eles são negados a convivência, o amparo afetivo, moral e 
psíquico, bem como a referência paterna ou materna concretas, o que acarretaria a 
violação de direitos próprios da personalidade humana, de forma a magoar seus mais 
sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a moral 
(HIRONAKA, 2007a).  

Afinal, há uma relação sinalagmatica de direito de ser cuidado dos filhos e dever dos 

genitores de dar o amparo material e de afeto. O descumprimento dessas obrigações significa 

violação ao direito do filho.  

Se os pais assim não agem, devem responder por isso. Esta é a resposta que a 
sociedade deve dar, por meio da Justiça, aos pais abandônicos. A indenização estaria 
então monetarizando o afeto? De maneira alguma. O valor da indenização é simbólico 
e tem apenas uma função punitiva. Mais que isso: uma função educativa. Afinal, não 
há dinheiro no mundo que pague o dano e a violação dos deveres morais à formação 
da personalidade de um filho rejeitado pelo pai. Enfim, o afeto é um princípio jurídico 
e também um pressuposto da autoridade e das funções paternas. E, como não é 
possível obrigar ninguém a dar afeto, a única sanção possível é a reparatória. Não 
estabelecer tal sanção aos pais significa premiar a irresponsabilidade e o abandono 
paterno. Nossa esperança no Judiciário é que ele possa entender a importância e a 
dimensão simbólica de casos como esses e promova julgamentos alicerçados em 
novos paradigmas jurídicos que traduzam as concepções de uma justiça mais 
contemporânea. (PEREIRA, 2008). 

Assim, são os genitores que detêm a obrigação de serem responsáveis pelos filhos e essa 

obrigação constitui um dever legal que deve ser cumprida sob as penas da lei, e que o direito 

deve tutelar. 

Assim, o afeto é um princípio geral do direito e pressuposto da autoridade e das relações 

familiares. “E, como não é possível obrigar ninguém a dar afeto, a única sanção possível é a 

reparatória. Não estabelecer tal sanção aos pais significa premiar a irresponsabilidade e o 

abandono paterno” (PEREIRA, 2012). 
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6. Considerações finais 

A análise da possibilidade de indenização por dano moral nas relações familiares por 

motivo de abandono voluntario pelo genitor conduz as seguintes conclusões: embora os 

tribunais estejam engatinhando no tema como as decisões importantes do Superior tribunal de 

Justiça (STJ) de 2008 e 2017 trazida no presente trabalho, em sentidos contrapostas, visualiza-

se argumentos sólidos no sentido de amparar a pretensão indenizatória por abandono afetivo. 

Visualiza-se a função pedagógica de tal medida, no sentido de que futuros pais sabendo 

das consequências negativas que seu comportamento desviante pode trazer para si próprio num 

futuro próximo em razão de uma ação judicial reparatória, pode buscar corrigir a sua própria 

rota de existência trazendo benefícios que irão auxiliar na formação de vida de seus filhos, 

trazendo por consequência ganhos a própria sociedade. 

Percebe-se que é necessário além de estar presentes os requisitos necessários para a 

configuração da pretensão indenizatória, uma boa produção probatória, inclusive com produção 

de prova psicossocial, para que o instituto do dano moral nas relações familiares não venha a 

ser banalizado. 
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DO ABANDONO AFETIVO EM FAVOR DA CRIANÇA 
E PUNITIVE DAMAGES  

AFFECTIVE ABANDONMENT IN FAVOR OF CHILDREN 
AND PUNITIVE DAMAGES 

 

 
Mariana Santana Tavela1 

   

Resumo: O presente trabalho tem como escopo analisar a possibilidade de indenização por danos morais oriundos 
do abandono afetivo sob o enfoque do “punitive damages”, que deveras é um tema relevante na esfera jurídica. O 
conceito de família passou, por modificações, e o direito necessita acompanhar elas; afinal, é necessário estabelecer 
critérios que possibilitem relações familiares saudáveis. Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram 
estabelecidos novos princípios ao Direito de Família, tais como: dignidade da pessoa humana e afetividade. Assim, 
se explanará os limites da responsabilidade parental, ponderando-se a possibilidade de indenização por danos 
morais advindos do abandono afetivo sobre um enfoque punitivo. 

 
Palavras-Chave: Família. Responsabilidade Civil. Afetividade. Danos Morais. Punitive Damages. 
 
Abstract: This work aims to analyze the possibility of compensation for moral damages arising from affective 
abandonment under the focus of "punitive damages", which is indeed a relevant topic in the legal sphere. The 
concept of family went through modifications, and the law needs to accompany them; after all, it is necessary to 
establish criteria that enable healthy family relationships. With the advent of the Federal Constitution of 1988, new 
principles of Family Law were established, such as: human dignity and affectivity. Then, the limits of parental 
responsibility will be explained, considering the possibility of indemnity for moral damages arising from emotional 
abandonment on a punitive approach. 
 
Keywords: Family. Civil responsability. Affection. Moral damages. Punitive Damages. 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Das relações familiares à luz do ordenamento jurídico pátrio; 2.1 Aspecto 
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1. Introdução  

O conceito do instituto familiar modificou-se no decorrer do tempo, sofrendo inúmeras 

mutações. Patindo dessa premissa, resta conclusivo que a esfera jurídica necessita regulamentar 

as relações sociais, com o fito de proporcionar uma base familiar disciplinada e instutuída em 

sociedade. 

_______________  
 
1 Especialista em Direito Civil, Empresarial e Processo Civil; Advogada; Maringá, Paraná, Brasil; 

mariitavela@gmail.com. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, no Brasil, a família consagrou-se como 

base da sociedade, onde se modificou a ideia de patriarcalismo, até então existente no país. Tal 

mudança de paradigma, foi de suma importância para que novos princípios pudessem ser 

assinalados no Direito de Família, tais como: o da parentalidade responsável, o da dignidade da 

pessoa humana, o da igualdade entre os filhos advindos ou não do casamento e o da afetividade.  

 Muito se discutiu na esfera jurídica se a Responsabilidade Civil poderia ser utilizada no 

âmbito do Direito de Família, tendo em vista o caráter extremamente subjetivo e humanitário 

que comporta tal disciplina. 

Nesse sentido, analisar-se-á quais são as consequências para os filhos da ausência da 

figura paterna/materna nas relações familiares, com o fito de compreender a extensão do dano 

sofrido pelos primeiros, já que os deveres atinentes ao cuidado, educação, e, principalmente, o 

afeto não foram cumpridos. 

 Nesse contexto, destaca-se a importância de analisar de forma aprofundada as relações 

familiares, bem como seus direitos e deveres mencionados na Constituição Federal de 1988, 

para observar de fato o cabimento de indenização por danos morais sob enfoque punitivo 

decorrente de abandono afetivo. 

2. Das relações familiares à luz do ordenamento jurídico pátrio 

2.1 Aspecto histórico 

A sociedade é dinâmica e apresenta inovações cotidianas. As relações sociais se 

transformam a cada dia, mudam-se os princípios que regem uma sociedade, modificam-se os 

costumes estabelecidos dentro da mesma. E o Direito como forma de assegurar a ordem e a 

justiça deve se adequar a todas essas alterações. É o que acontece em relação ao conceito de 

família, que se modifica com o tempo e se amolda na sociedade. 

Analisar o significado da palavra família acaba sendo uma tarefa árdua e complexa, já 

que necessário observar vários aspectos, como explica Cristiano Chaves de Farias (2007, p. 2):  

Sem dúvida, então, a família é o fenômeno humano em que se funda a sociedade, 
sendo impossível compreendê-la, senão à luz da interdisciplinariedade, máxime na 
sociedade contemporânea marcada por relações complexas, plurais, abertas, 
multifacetárias e (por que não?) globalizadas.  

Partindo do pressuposto de que a família é o primeiro agente socializador do ser humano, 

é importante observar que seu conceito passou por diversas modificações no decorrer dos anos, 
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consequência lógica de suas funções variadas exercidas dentro de uma sociedade, como explica 

Paulo Lôbo (2008, p. 2): 

Sempre se atribuiu à família, ao longo da história, funções variadas de acordo com a 
evolução que sofreu, a saber, religiosa, politica, econômica e proporcional. Sua 
estrutura era patriarcal, legitimando o exercício dos poderes masculinos sobre a 
mulher – poder marital, e sobre filhos – pátrio poder. A função religiosa e politica 
praticamente não deixaram traços na família atual, mantendo apenas interesse 
histórico, na medida em que a rígida estrutura hierárquica foi substituída pela 
coordenação e comunhão de interesses e de vida. 

As mudanças do conceito de família no decorrer dos anos podem ser observadas quando 

se faz uma análise de como era sua respectiva função no estado primitivo, por exemplo, como 

explicado por Silvio de Salvo Venosa (2014, p. 3): 

As relações sexuais ocorriam entre todos os membros que integravam a tribo 
(endogamia). Disso decorria que sempre a mãe era conhecida, mas se desconhecia o 
pai, o que permite afirmar que a família teve de inicio um caráter matriarcal, porque 
a criança ficava sempre junto da mãe, que alimentava e a educava. 

Em outro viés, no Estado Romano importante analisar, que a família era organizada sob 

o princípio de autoridade, tendo em vista que o pater famílias detinha o direito de vida e morte 

sob seus filhos e podiam, assim, castigá-los, vende-los e tirar-lhes a vida. A mulher era 

totalmente subordinada e podia ser repudiada por ato unilateral do marido. (GONÇALVES , 

2019, p. 15). 

Nesse aspecto, deve se trazer à liça, os aspectos fúnebres do Estado de Roma e da Grécia 

salientado por Coulanges (1830-1889, p. 2): 

Os ritos fúnebres mostram claramente que quando colocavam um corpo na sepultura 
acreditavam enterrar algo vivo. Virgílio, que sempre descreve com tanta precisão e 
escrúpulo as cerimônias religiosas, termina a narração dos funerais de Polidoro com 
estas palavras: “Encerramos a alma do túmulo. ” — Idêntica expressão encontra-se 
em Ovídio e em Plínio, o Jovem; não que elas correspondessem à idéia que esses 
escritores tinham da alma; mas, desde tempos imemoriais, essa crença perpetuara-se 
na linguagem, atestando antigas crenças populares. 

De mais a mais, Roberto Senise Lisboa (2010, p. 23) menciona as duas concepções 

básicas de família e do casamento, dentro da sociedade grega e romana, qual seja, o dever cívico 

e a formação da prole: 

Tanto os gregos como os romanos tiveram, basicamente, duas concepções acerca da 
família e do casamento: a do dever cívico e da formação da prole. 

Inicialmente, a união entre o homem e a mulher era vista como um dever cívico, para 
os fins de procriação e desenvolvimento das novas pessoas geradas, que serviriam aos 
exércitos de seus respectivos países, anos depois, durante a juventude. 

Diante desse objetivo, a prole masculina era muito mais esperada que a feminina, 
tendo-se a perspectiva do fortalecimento dos exércitos, de novas conquistas e da 
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segurança da nação, com preponderância dos nascimentos de crianças do sexo 
masculino. 

Se, a família Romana era uma instituição marcada pela multiplicidade funcional, a família 

cristã se afirmou em um modelo patriarcal, influenciada pela Igreja Católica, que, na época, se 

confundia com o Estado. A família era fundada no casamento, que se tornou sacramento, 

instituindo-se como modelo no ocidente até a Idade Moderna, sendo marginalizado qualquer 

outra modalidade de formação familiar (GAGLIANO, 2011, p. 51).  

A mudança de paradigma surgiu logo após a Revolução Industrial, tendo em vista que 

houve a necessidade de mão de obra pelas atividades terciárias que surgiram na época. Com 

isso, a mulher ingressou no mercado de trabalho, não sendo mais o homem a única fonte de 

subsídio de toda a família. As famílias começaram a migrar para as cidades e conviver em 

espaços menores, levando-se assim a aproximação de seus membros, surgindo o laço de 

afetividade envolvendo seus integrantes. (DIAS, 2013, p. 28) 

É preciso salientar, como o afeto começou a se tornar importante dentro do convívio 

familiar, já que, antigamente, a mesma era unida com o objetivo de cultivo da terra - união de 

pessoas com o mesmo ancestral e marcada pelo sistema patriarcal, eivados pela obediência. 

Essa característica da família do passado cedeu-se espaço para a família moderna, onde a 

solidariedade, o afeto e a igualdade entre os membros são características reais, como menciona 

Beatrice Marinho (2009, p. 43): 

O que parece mais importante na caracterização da família são os laços de afeto que 
se formam entre as pessoas que convivem, dividem experiências e têm um projeto de 
vida em comum, encontrando umas nas outras um refúgio afetivo e um suporte não 
apenas material, mas psíquico, que lhes fornece a segurança de que necessitam para 
se constituírem enquanto sujeitos, conviverem com outros sujeitos e irem atrás de suas 
metas na esfera social. E isto pode ser encontrado nas mais diversas configurações, 
devendo todas elas serem reconhecidas e protegidas como entidades familiares que 
são. 

No Brasil, especificamente, a família foi altamente influenciada pelas características 

romana, canônica e germânica. Tão somente a partir da promulgação da Constituição de 1988, 

foi percebido a tutela de igualdades decorrente do direito de família (DIAS, 2013, p. 30):  

A Constituição Federal de 1988, como diz Zeno Veloso, num único dispositivo, 
espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Instaurou a igualdade entre o homem e 
a mulher, e esgarçou o conceito de família, passando a proteger de forma igualitária 
todos os seus membros. Estendeu igual proteção a família constituída pelo casamento, 
bem como a união estável entre o homem e a mulher e a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes, que recebeu o nome de família monoparental. 
Consagrou a igualdade dos filhos, havidos ou não do casamento ou por adoção, 
garantindo-lhe os mesmos direitos e qualificações. Essas profundas modificações 
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acabaram derrogando inúmeros dispositivos de legislação então em vigor, por não 
recepcionados pelo novo sistema jurídico. 

Assim, pode ser observado que a Constituição Federal de 1988 é um marco no Direito 

Brasileiro, tendo em vista que esta foi de extrema importância para o reconhecimento da 

instituição familiar no país. Doravante a partir dela que o sistema jurídico brasileiro se 

fortaleceu embasado no princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é considerado 

fundamento da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 1º, III da 

CF/88. 

Sendo assim, a proteção ao núcleo familiar se embasa na tutela da própria pessoa humana, 

sendo inaceitável (e inconstitucional) toda e qualquer forma de violação da dignidade da pessoa 

humana, sob o pretexto de garantir proteção à família. O espaço da família na ordem jurídica 

se justifica como um núcleo privilegiado para o desenvolvimento da pessoa humana. 

2.2 Princípio da afetividade 

O princípio da afetividade é o reflexo da dignidade da pessoa humana dentro das relações 

familiares, tendo em vista que este é a base do âmbito familiar e da solidariedade. O que justifica 

a existência da família é a afetividade existente entre seus membros, assim como não há nada 

melhor que diferencie as relações familiares amparadas pelo Direito do que a existência do 

afeto entre seus membros (DINIZ, 2013, p. 46). 

O afeto é o sentimento que move as relações familiares, por isso tão complicada as 

resoluções de conflitos existentes dentro desse âmbito, já que deve resolver tais conflitos não 

só de forma objetiva, como também deve ser observada a subjetividade dentro dos 

relacionamentos que são muitas vezes complexos, para se chegar a uma resolução. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a família passou a contar com contornos 

que não tinha anteriormente: a de grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de 

vida. O princípio da afetividade apregoou a igualdade entre os irmãos biológicos e adotivos, 

bem como o respeito a seus direitos fundamentais, sendo certo que o sentimento de 

solidariedade foi altamente influenciável, não podendo existir o prevalecimento de interesses 

patrimoniais (LÔBO, 2008, p. 71). 

Interpretar o Direito de Família, observando o princípio da afetividade, significa não só 

aplicar ao caso concreto uma interpretação racional, mas, acima de tudo, devem ser 
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compreendidas as partes envolvidas, respeitando e valorizando, os laços afetivos que unem cada 

um de seus respectivos membros (GAGLIANO, 2011, p. 92). 

Assim, não se deve desconsiderar a afetividade que alimenta as relações familiares, para 

levar em consideração somente a letra seca da lei ou laços estritamente biológicos, para resolver 

questões de cunho patrimonial, pessoal e assistencial. 

2.3 Principio da dignidade da pessoa humana 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, as normas atinentes ao direito de família 

tornaram-se mais fortes, principalmente porque houve a preocupação em fazer com que as 

normas se adequassem à evolução social vivida, bem como a instituição dos deveres dos 

membros familiares e a disposição do princípio basilar do texto, o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana.  

Assim, pode ser observado que a Constituição Federal de 1988 é um marco no Direito 

Brasileiro, tendo em vista que esta foi de suma relevância para o reconhecimento da instituição 

familiar no país. Foi a partir dela que o sistema jurídico brasileiro se fortaleceu embasado no 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é considerado fundamento da República 

Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 1º, III da CF/88. 

A dignidade da pessoa humana é um ambiente existencial e essencialmente comum a 

todos os seres humanos, regendo-se um dever legal ao respeito, proteção e intocabilidade. Desta 

forma, infringe a dignidade da pessoa humana, toda conduta que é capaz de tornar a pessoa um 

objeto, ou seja, que equipare o ser humano à coisa (LOBÔ, 2011, p. 60). 

Sobre respectivo principio, deve ser salientado a lição de Luis Roberto Barroso (2010, p. 

37): 

A dignidade da pessoa humana é um valor moral que, absorvido pela política, tornou-
se um valor fundamental dos Estados democráticos em geral. Na sequência histórica, 
tal valor foi progressivamente absorvido pelo Direito, até passar a ser reconhecido 
como um princípio jurídico. De sua natureza de princípio jurídico decorrem três tipos 
de eficácia, isto é, de efeitos capazes de influenciar decisivamente a solução de casos 
concretos. A eficácia direta significa a possibilidade de se extrair uma regra do núcleo 
essencial do princípio, permitindo a sua aplicação mediante subsunção. A eficácia 
interpretativa significa que as normas jurídicas devem ter o seu sentido e alcance 
determinados da maneira que melhor realize a dignidade humana, que servirá, 
ademais, como critério de ponderação hipótese de colisão de normas. Por fim, a 
eficácia negativa paralisa, em caráter geral ou particular, a incidência de regra jurídica 
que seja incompatível – ou produza, no caso concreto, resultado incompatível – com 
a dignidade humana. 
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O direito de família está extremamente ligado aos direitos humanos, e estes têm como 

base o princípio da dignidade humana. Este princípio assevera a dignidade que deve existir em 

toda entidade familiar. Sendo assim, é indigno ter tratamentos diferenciados a diversas formas 

de filiação ou várias formas de tipo de constituição de família (DIAS, 2013, p. 45). 

Desta forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, constitui base da entidade 

familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, 

principalmente no que tange a criança e o adolescente (GONÇALVES, 2009, p. 18).  

3. Do papel da Responsabilidade Civil para resguardo os valores familiares 

3.1 Do conceito e das espécies da Responsabilidade Civil 

A palavra responsabilidade tem origem do verbo latino respondere que significa 

obrigação que determinado agente tem em responder às consequências jurídicas de sua 

atividade (GAGLIANO, 2012, p. 46). 

Desta feita, a ofensa a bens jurídicos pode provocar o dever de reparar, e neste sentido, 

Maria Helena Diniz (2011, p. 50) leciona que a responsabilidade civil pode ser definida como:  

A aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial 
causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele 
responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples 
imposição legal.  

Assim, a violação de um dever jurídico configura um ilícito, que acarreta um dano para 

outrem, que é capaz de gerar um novo dever jurídico, qual seja: o de reparar o dano. Dessa 

forma, a violação de um direito gera o dever secundário de indenizar o prejuízo (CAVALHIERI 

FILHO, 2012, p. 2).  

Ao se analisar o artigo 1862 do Código Civil, pode-se extrair os elementos que ensejam a 

responsabilidade civil, quais sejam: conduta humana (negativa ou positiva), dano ou prejuízo, 

e nexo de causalidade (GAGLIANO, 2012, p. 74). 

Como primeiro requisito, tem-se a conduta do agente, que se entende como o 

comportamento voluntário que se externaliza através de uma conduta humana, que é capaz de 

produzir consequências jurídicas (CAVALHIERI FILHO, 2012, p. 25). 

_______________  
 
2 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
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Desta forma, não haverá responsabilização dos danos provocados pela ausência de 

voluntariedade na conduta do agente. Por outro lado, há antijuridicidade, quando um ato ou um 

fato ofende direito alheio de modo contrário ao direito - independentemente de qualquer juízo 

de censura que porventura também possa estar presente, e ser atribuível a alguém.  

Logo, deve-se conceituar o dano como sendo uma lesão a um interesse jurídico tutelado, 

podendo ser patrimonial ou não, causado por uma ação ou omissão do agente. (GAGLIANO, 

2012, p. 88). 

Ainda, salienta-se o que disserta Elucida Rodrigo Mendes Delgado (2011, p. 26):  

O núcleo da responsabilidade Civil é o dano. Somente onde há dano, o instituto da 
responsabilidade Civil se faz presente. Pois, se não há dano, não há dever de reparar, 
se não há dever de reparar, há um nada jurídico a ser analisado, uma situação sem 
importância, sem conotação jurídica alguma.  

Destarte, é possível classificar o dano em três tipos, sendo estes de cunho patrimonial, 

extrapatrimonial e o moral. No que tange ao dano patrimonial nota-se que este é de fácil 

constatação e mensuração monetária, vez que se trata de dinheiro ou de coisas passiveis de 

serem convertidas e obtidas através de pecúnia. Em relação ao dano extrapatrimonial ou 

hiperpatrimonial tem-se que estes danos se verificam mormente, no meio ambiente, pela 

natureza devastada, degradação de centros históricos ou patrimônios naturais e artísticos da 

humanidade, não raras vezes, decorrentes de práticas ilícitas e abusivas de empresas movidas 

pelo capitalismo degradante (DELGADO, 2011, p. 41). 

 Por fim, tem-se o nexo causal, último requisito que enseja a responsabilidade civil, que 

tem como escopo ser o liame entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. O nexo 

causal é constituído como um elemento imaterial, sendo objetivamente uma relação de causa e 

efeito entre a conduta e o dano suportado por alguém. O nexo de causalidade é o elemento que 

liga a conduta e o dano (TARTUCE, 2008, p. 190). 

Portanto, é de se reconhecer a importância do nexo causal para imputação da 

responsabilidade a alguém, tendo em vista que sem este liame o dano não será atribuído ao 

agente causador. 

3.2 Do dano moral 

A responsabilidade civil tem como requisitos a conduta, o nexo causal e o dano, podendo 

atingir a esfera patrimonial (danos materiais) e extrapatrimonial da vítima (danos morais). 
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 O dano moral é o dano que atinge o ofendido como pessoa, e não o seu respectivo 

patrimônio. É a lesão que ofende os direitos da personalidade, como por exemplo a honra, a 

dignidade, como se analisa nos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, acarretando 

ao ofendido dor, tristeza, sofrimento, vexame e humilhação (GONÇALVES, 2012, p. 332). 

A dor, a humilhação, o sofrimento e o vexame devem ser consequências do dano moral e 

não a sua causa. Assim, para a sua configuração o dano moral só deve ser reputado aos 

sentimentos que fogem da normalidade e interfira diretamente no estado psicológico da vítima, 

causando aflições, angústias, desiquilíbrio ao seu bem-estar (CAVALHIERI FILHO, 2012, p. 

93). 

Desta forma, o dano moral não é causado por uma perda pecuniária, mas abrange em 

todos os aspectos a reputação da vítima (LOPES, 2006, p. 274). Sendo assim, pode-se 

mencionar que o dano moral é a ofensa daquilo que não se pode quantificar e daquilo que não 

é comerciável, sendo a ofensa direta aos direitos personalíssimos. 

Diante disso, é de se reconhecer que a dificuldade de mensurar o dano e arbitrar a 

condenação não pode ser argumento para afastar a possibilidade de compensação, que servirá 

para atenuar a dor e o sofrimento e não para retomar o status quo ante.  

Nesse aspecto, a doutrina majoritária atribui ao dano moral uma dupla natureza jurídica: 

compensatória e punitiva. Compensatória porque o objetivo é satisfazer a vítima pelo fato da 

lesão sofrida, e punitiva porque a finalidade é reprimir o agente causador do dano pelo ato 

praticado. Contudo, o cunho principal é compensar o dano sofrido e não impor uma pena 

(OLTRAMARI, 2006, p. 14). 

Importante salientar que a função punitiva tem como objetivo aplicar ao agente causador 

do dano uma pena pelo ato que foi praticado. Ocorre que esse não é o foco principal da 

responsabilidade civil, já que pretensão punitiva é intrinsecamente ligada ao Direito Penal 

(NORONHA, 2007, p. 438). 

Perante admissibilidade de indenização por danos morais, tal tema leva a discussão sobre 

a aplicabilidade dos preceitos da responsabilidade civil, serem levados ao âmbito de Direito de 

Família, já que este é um ambiente no qual há a ocorrência de lesão aos direitos da 

personalidade, bem como de situações de caráter extremamente subjetivas. 
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4. Da função punitiva (Punitive Damages) frente ao abandono efetivo 

4.1 Conceito e sistema Common Low 

O instituto do punitive damages retratou sua causa no direito inglês no século XIII no 

Estatuto de Gloucester de 1278 (SOARES, 2000, p. 40) 

 Desta feita, a primeira previsão de indenização múltifacetaira no direito anglosaxônico 

foi o Statue of Councester, da Inglaterra, em 1278, sendo sua base a ser desenvolvida no século 

XVIII, criando-se a dotrina damages, como um mecanismo de fundamento para atribuição de 

indenização ante a inexistência de prejuízo tangível, ou seja, no caso de danos 

extrapatrimoniais. (MARTINS-COSTA. 2005, p. 239) 

Afora de fixação de um montante compensatório do prejuízo sofrido, ao aplicar o punitive 

damages, os quais expressam vultosas quantias em dinheiro, o Estado visa também demonstrar 

que determinadas condutas são mais censuráveis e, consequentemente, não aceitas no 

ordenamento jurídico. Desta feita, a concessão dos punitives, está ligada ao caráter preventivo 

considerando que se pretende evitar condutas a praticada de condutas semelhantes (VAZ, 2009, 

p. 50). 

A indenização punitiva surge como instrumento jurídico planejado a partir do princípio 

da dignidade humana, voltada a ideia da pena à indenização do dano moral, a qual pode ser 

justificada pela necessidade de proteção da dignidade da pessoa e dos direitos da personalidade, 

pelo menos em situações especiais, nas quais não haja outro instrumento que atenda 

adequadamente a essa finalidade. (ANDRADE, 2009, p. 2) 

Portanto, o instituto mencionado compreende a somatória de uma monta 

exponencialmente superior ao devido à compensação do dano, ao ser vislumbrado no caso 

concreto com vistas a impedir o agente de cometer novos ilícitos (MARTINS-COSTA, 2005, 

p. 16). 

Assim, o instituto dos punitive damages enfatiza a punibilidade da responsabilidade 

Civil e, enfatiza a sanção desta natureza como um símbolo de respeito à dignidade humana, 

bem como de proteção contra abusos de poder, coibindo condutas consideradas intoleráveis, 

humilhantes, vexatórias, para os padrões morais vivenciados na sociedade. (VAZ, 2009, p. 54). 

Já em relação a possibilitar a aplicação dos punitive damages, não há de se falar em seu 

emprego sem que seja observado a graduação da culpa e o nível econômico do lesante. Além 
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disso, resta passível a aceitação do caráter punitivo em situações que se vislumbra lesões para 

um enorme número de agentes, como acontece, por exemplo no Direito Ambiental (GARCIA, 

2009, p. 263). 

Registra-se, que mesmo embora a aplicação do instituto mencionado visa a tentativa de 

coibir o lesante a novas condutas danosas, deve ser mencionado posicionamentos desfavoráveis 

à aplicação da teoria do desestímulo, elucidando que no ordenamento jurídico pátrio não há 

previsão da aplicação do caráter punitivo, sendo que tal teoria seria uma afronta ao que resta 

dissertado no Código Civil que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano. 

 Nesta senda, Humberto Theodoro Júnior (2001, p. 14), assevera:  

[...] em nosso sistema de garantias constitucionais, somente podem ser criadas e 
aplicadas por força de lei. Se não existe lei alguma que tenha previsto pena Civil ou 
criminal para o dano moral em si mesmo, ofende à Constituição a sentença que 
exacerbar a indenização, além dos limites usuais, sob o falso e injurídico argumento 
de que é preciso punir o agente exemplarmente, para desestimulá-lo de reiterar em 
semelhante prática. 

Desta maneira, a sistemática trazida pelo Código Civil Brasileiro, é a função da 

responsabilidade civil por dano moral de natureza compensatória e reparatória, não se 

observando a função punitiva (LIMA, 2010, p. 343-375). 

Registra-se, que o respaldo que vem sendo atribuído à função punitiva do dano moral 

deveria ser realizado com precaução, para não ensejar confusões com a indenização punitiva da 

Common Law, considerado que a referida é diversa da brasileira, bem como afastada de 

respaldo legal (SANSEVERINO, 2010, p. 273). 

4.2 Abandono afetivo e a função punitiva 

No princípio, as relações familiares não se baseavam pela proteção e generosidade, mas 

se concretizavam pela dominação, onde a vontade paterna se sobressaía. Desta forma, somente 

após o decorrer de anos, em que ocorreu uma quebra de paradigma, que a responsabilidade 

paterna passou a ser vista como um dever e não um poder dos pais. (HIRONAKA, 2002, p.12) 

Com relação à formação familiar é preciso considerar que, hoje, a visão de família é muito 

diferente da visão existente no início do século passado, onde a família era essencialmente 

formada para satisfazer um núcleo econômico e reprodutivo. A família de hoje é formada 

através de laços de amor e afeto, onde a sexualidade vai muito além da reprodução da espécie 

humana. (DIAS, 2013, p. 452) 
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Desta forma, é evidente que a presença dos pais na vida de seus filhos é de suma 

importância, prova disso é que a Constituição Federal de 1988, no § 7º do artigo 226, consagrou 

o direito do planejamento familiar, calcado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, constituindo assim uma obrigação, onde os pais devem prover um 

crescimento saudável e adequado para o seu desenvolvimento. (CARDIN, 2012, p. 71) 

Primeiramente, cabe mencionar que a posição doutrinária que defende a condenação por 

danos morais advindo do abandono afetivo assevera que para haver a realização da dignidade 

da pessoa humana e outros direitos personalíssimos devem estar inseridos a solidariedade 

familiar, afeto, amor e respeito. 

O que envolve o ser humano e serve como uma subjetividade decisiva na psique é a 

afetividade, não podendo ser desmembrada do seu crescimento de forma de criação. Deve ser 

salientado que o afeto é fundamental para o crescimento da vida psíquica e emocional do ser 

humano. (RIZZARDO, 2007, p. 685-686) 

Logo, é de reconhecer que a ausência de afeto gera prejuízos para o ser humano, 

envolvendo a realização pessoal e a felicidade do mesmo. Nessa toada, como o abandono pode 

acarretar vários danos, principalmente no que tange ao desenvolvido do menor, deve ser 

utilizado os requisitos da Responsabilidade Civil para analisar a possibilidade ou não da 

condenação ao pagamento da indenização. 

Quando os deveres que tangem ao poder familiar são desobedecidos causando danos em 

relação aos filhos, é adequada a aplicação das normas de responsabilidade civil, com a posterior 

condenação do genitor na reparação necessária. (MONTEIRO, 2009, p. 428) 

Assim, resta para a comunidade jurídica o questionamento acerca da finalidade da 

indenização, já que em situações como essa não se pode voltar ao status a quo, além do fato 

que não tem como transformar em valores o afeto nunca tido. 

O tema da possibilidade de indenização por danos morais advindo do abandono paterno 

afetivo, ainda é muito restrita e controversa na seara jurídica brasileira. Referido assunto, 

encontra determinada resistência em nossos Tribunais, tendo em vista o caráter subjetivo de 

quantificar a ausência de afeto. 
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As decisões que embasam a possibilidade de indenização nesses casos salientam que a 

ausência de amor não pode ser caracterizada como um ato ilícito, mas sim a falta dos deveres 

atinentes ao planejamento familiar e paternidade responsável. 

Nesse âmbito de decisões favoráveis3, a indenização de dano moral pelo abandono 

afetivo, não se pode deixar de mencionar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça 

de caráter inédito, no Recurso Especial n. 1.159.242/SP, julgado em abril de 2012, onde a 

maioria dos Ministros manteve a condenação realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 

tendo o pai que realizar à filha o pagamento decorrente do abandono afetivo, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). 

A Ministra salientou, ainda, que o dever de cuidado é intrínseco a função parental, sendo 

analisado por elementos objetivos, de cunho concreto. Esta menciona ainda, que se discute 

nesses casos não é a falta de amor, e sim a ausência de cuidado que é dever das pessoas que 

geraram ou adotaram. 

Portanto, a condenação em danos morais no que tange ao abandono afeitvo visa 

compensar o dano sofrido, inibindo ações semelhantes e evitar que determinadas ocasiões sejam 

causadas aos filhos, em outras situações semelhantes, não se vislumbrando o aspecto punitivo 

em sua aplicabilidade. 

4.3 Controvérsias sobre a reparação no enfoque do instituto da “Puntive Damages” 

Conforme analisado, assevera-se resistência quanto a aplicabilidade do instituto da 

função punitiva pela doutrina brasileira. Ainda que seja um assunto polêmico, procuraram os 

julgadores, quando da apreciação ao caso concreto, inibir novas práticas delitivas reprovando a 

conduta do agente provocador do dano. (STOCO, 2013, p. 159) 

Por outro lado, a jurisprudência pátria, apresenta uma posição mais latente ao observar a 

aplicabilidade do caráter punitivo ao dano moral, sendo observado suas características em 

alguns jugados. 

O Supremo Tribunal Federal, já mencionou a função punitiva, no sentindo de que a 

indenização deve contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo-se, sua conduta 

antijurídica. O caso em questão aduzia sobre a responsabilidade objetiva da Fundação 

_______________  
 
3 Superior Tribunal de Justiça. REsp: 1087561/RS, Ministro Relator: Raul Aaraújo, Data publicação: 13.06.2017; 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 1698728/MS, Ministro Relator: Mouro Ribeiro, Data publicação: 04.05.2021; 
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Universidade Federal de Mato Grosso, mantenedora do Hospital Universitário Julio Müeller, 

responde objetivamente pelos danos resultantes de ato cirúrgico sofridos pelo autor. O STF, 

aduz sobre a necessária correlação entre o caráter punitivo da obrigação de indenizar (punitive 

damages), de um lado, e a natureza compensatória referente ao dever de proceder à reparação 

patrimonial.4 

O Superior Tribunal de Justiça, também trata o dano punitivo em seus entendimentos, 

como por exemplo, no julgamento do REsp n. 1440721/GO em outubro de 2016, considerou o 

valor de R$ 250.000,00 a título de danos morais adequado ao caso concreto, que ao publicar 

uma biografia sem autorização, vinculou notícias falsas como se verdadeiras fossem ofendendo 

a honra do lesado.  

Vislmbra-se, dos julgados apresentados5 que a manutenção ou majoração da condenação, 

foram obsevadas ao caso concreto, analisando-se a gravidade do ato ilícito e do dano causado, 

as condições econômicas das partes envolvidas e o grau de reprovabilidade da conduta.  

Dessa forma, observa-se que na prática, a jurisprudência de forma tímida confirma a 

função punitiva do dano moral, mas tal reconhecimento não guarda relação aos valores 

arbitrados a título de danos morais, considerando que são raros os casos concretos em que as 

condenações apresentam quantum expressivos para indenizações capazes de ensejar o caráter 

punitivo nas decisões proferidas. 

Nessa consonância, e possível concluir que em relação a condenação de dano moral frente 

ao abandono afetivo, também não é diferente. Percebe-se que considerando as constroversas 

que emergem sobre o viés punitivo da Resposabilidade Civil, mostra-se assente que os 

entendimentos que permitiram a reparação do dano moral decorrente ao abandono afetivo têm 

como característica o caráter compensatório e pedagógico do referido instituto. 

Nesse aspecto, Claudia Maria da Silva assevera (2004, p. 143): 

Não se trata, pois, de “dar preço ao amor” – como defendem os que resistem ao tema 
em foco -, tampouco de “compensar a dor” propriamente dita. Talvez o aspecto mais 
relevante seja alcançar a função punitiva e dissuasória da reparação dos danos, 
conscientizando o pai do gravame causado ao filho e sinalizando para ele, e outros, 
que sua conduta deve ser cessada e evitada, por ser reprovável. 

_______________  
 
4 Supremo Tribunal Federal. AI: 455864 RJ, Relator: Ministro Celso de Mello, Data de Publicação: 21.10.2004. 
5 Superior Tribunal de Justiça. REsp 839.923/MG, Relator: Ministro Raul Araújo; Superior Tribunal de Justiça - 
REsp 1.171.826/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. 
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Destarte, pode ser observada a função pedagógica para toda comunidade com a 

indenização dos pais pelo abandono afetivo de seus respectivos filhos. 

A indenização serve para desestimular a prática da paternidade irresponsável, não sendo 

a falta de amor o objeto da indenização, e sim a falta de amparo material e imaterial advinda da 

responsabilidade paterna. (BASTOS, 2008, p. 79) 

Ademais, a indenização por abandono afetivo, tem a finalidade de desempenhar papel 

pedagógico. Trata-se de situação de correção da falta de comprometimento das obrigações 

parentais, compensando o dano causado e evitando situações parecidas, não se evidenciando, 

desta feita, a natureza punitiva na condenação de danos morais decorrente do abondovo afetivo. 

5. Conclusão 

Após percorrer tema chega-se às seguintes conclusões: 

A família passou por diversas modificações no decorrer do tempo, mas a característica 

principal que marcou a referida instituição durante a Antiguidade até a Idade Contemporânea, 

foi o regime patriarcalista, sofrendo o Brasil sofreu influência legislativa da família romana, 

germânica e canônica. 

 A quebra de paradigma no que tange ao Direito de Família só ocorreu com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou o princípio da dignidade humana, 

responsabilidade parental, e principalmente o princípio da afetividade. 

 Fora percebido que instituto da responsabilidade civil pode ser utilizado no âmbito das 

relações familiares, desde que reste comprovados a conduta do agente, nexo causal e o dano 

decorrente do ato ilícito. 

 O dano moral tem caráter subjetivo, já que sua decorrência deriva da afronta direta aos 

direitos da personalidade. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, assegura o 

direito à indenização por danos morais. 

 A discussão sobre possibilidade de indenização de dano moral em relação ao abadono 

afetivo, reside no fato de existir o dever de cuidado que devem ser desprendidos à criança ou 

ao adolescente. Deve-se repisar que a sistemática não se alicerça em quantificar amor, carinho 

ou afeto, e sim se fortalece na medida que a indenização pode ser utilizada para minimizar o 

dano sofrido na situação de abandono. 
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 Independe de a discussão ser de cunho subjetivo ou não, se o dano ocorreu de forma 

efetiva, e a conduta ilícita da figura paterna/materna foi realizada, já que infringiu preceitos e 

princípios estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, o filho deve ser indenizado, 

consoante já restou entendido pelos Tribunais pátrios. 

Ainda, fora detalhado a frente punitiva do dano moral, em que se observou que a 

jurisprudência assenta de modo tímido o instituto do punitive damages, haja vista são raros os 

casos concretos em que as condenações apresentam quantum expressivos para indenizações 

capazes de ensejar o caráter punitivo nas decisões proferidas. 

 Especificamente quanto a natureza dos danos morais relacionado ao tema de abandono 

afetivo, tem-se que a função punitiva, não é diverso. Observa-se, de modo iminente o caráter o 

caráter compensatório e pedagógico da Responsabilidade Civil, não se vislumbrando a 

aplicação punitiva frente a tal vertente. 
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CONTRATO DE NAMORO E SUA VIABILIDADE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

DATING CONTRACT AND ITS FEASIBILITY IN THE 
BRAZILIAN LEGAL SYSTEM 

  
 

Joyce de Oliveira Rapazzi dos Santos1 

 
Resumo: Este artigo traz um estudo doutrinário e jurisprudencial, com conceitos que diferenciam união 

estável e contrato de namoro. Partindo da evolução legislativa da união estável, conceito e requisitos necessários 
para que se caracterize esse instituto. Trazendo, conceito de contrato, princípios e requisitos necessários para sua 
validade. E, uma análise do contrato de namoro demonstrando sua principal característica, que o diferencia da 
união estável e do namoro qualificado, com base em doutrina e decisões jurisprudenciais. Concluindo-se que o 
Contrato de Namoro tem eficácia quando respeitados os limites da relação de namoro. Uma vez constituída a União 
Estável, ele perde sua eficácia. 

Palavras-chave: União Estável, Namoro, Validade Jurídica do Contrato de namoro. 

Abstract: This article brings a doctrinaire and jurisprudential study, with concepts that differentiate stable 
union and dating contract. Starting from the legislative evolution of the stable union, concept and necessary 
requirements to characterize this institute. Bringing, concept of contract, principles and necessary requirements for 
its validity. And, an analysis of the contract of courtship, demonstrating its main characteristic, which differentiates 
it from the stable union and qualified courtship, based on doctrine and jurisprudential decisions. The conclusion is 
that the dating contract is effective when the limits of the dating relationship are respected. Once the Stable Union 
is constituted, it loses its effectiveness. 
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1. Introdução 

Com o processo de globalização, no mundo pós-moderno, aconteceram diversas 

mudanças no modo como as pessoas se relacionam. Zygmunt Baumam (2001, p.205) explica 

que o comportamento social pode ser entendido a partir da ideia de “Modernidade Líquida”, 

onde o sujeito se sente livre para buscar sua felicidade. Nesse processo, acaba ficando suscetível 

de relacionamentos não duradouros, demandando constantes reinícios, o que torna o contrato 

de namoro um instrumento indispensável, já que deseja usufruir da companhia do outro sem lhe 

gerar responsabilidades, afastando as consequências jurídicas da união estável, principalmente 

de cunho patrimonial. 

O problema central do trabalho está relacionado, justamente, na lacuna presente no 

ordenamento jurídico brasileiro acerca da validade do contrato de namoro. Por isso, o objetivo 

deste trabalho é analisar se o contrato de namoro é um instrumento válido. Para tanto, será 

preciso trazer à baila o posicionamento de alguns doutrinadores, assim como o entendimento 

jurisprudencial de alguns tribunais acerca do tema. É importante destacar que esse instrumento 

visa a declarar que, no momento de sua celebração, as partes não têm intenção de constituir 

família, sendo o atual relacionamento apenas um namoro simples, incapaz de gerar obrigações 

patrimoniais entre os pactuantes. 

O primeiro capítulo traz um breve apanhado histórico da união estável, desde o 

concubinato até o seu reconhecimento como entidade familiar pela Constituição Federal de 

1988, além de apresentar os requisitos essenciais para sua configuração, assim como os 

requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis para sua validade. O segundo capítulo apresenta 

o Direito Contratual, trazendo o conceito de contrato, as condições de validade do contrato e os 

princípios que o norteiam. Por fim, o terceiro capítulo aborda o contrato de namoro em si, 

falando sobre o conceito de namoro, demonstrando a distinção entre união estável e namoro e 

analisando as divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema. 

Em seguida, conclui-se que o contrato de namoro, assim como qualquer outro contrato, 

pode ser considerado válido desde que siga os requisitos do art. 104 do Código Civil. No 

entanto, uma vez configurada a união estável, o contrato de namoro perde sua eficácia 

prevalecendo os efeitos jurídicos da união estável. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método hipotético dedutivo, através 

de uma pesquisa em diversas obras, desde livros, artigos de renomados pesquisadores, bem 

como leis e jurisprudências que tratam do tema em questão. 

2. União Estável 
 

A união estável aparece no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1988, 

embora já tenha percorrido um longo caminho até então, para somente a partir daí ser 

considerada uma nova forma de constituição familiar. 

2.1 Um breve apanhado histórico da união estável 
 

Durante muito tempo, a união informal foi ignorada pelo Direito, somente o casamento 

era passível de direitos e obrigações. Porém, a união entre homem e mulher, sem oficializar o 

casamento, sempre existiu, seja porque havia algum impedimento para a realização do enlace 

formal ou porque as pessoas decidiam morar juntas com o intuito de constituírem uma família, 

sem se preocupar com formalidades. BORGES (2020, p. 7) explica que esses relacionamentos 

deram origem a dois tipos de concubinato: o concubinato puro, que é aquele em que as pessoas 

até poderiam se casar, mas preferem não oficializar a relação; o concubinato impuro, no qual 

não é possível o casamento, pois as pessoas não podem se casar, pelo fato de já serem casadas. 

Esses relacionamentos extramatrimoniais, por muito tempo, foram repudiados tanto pela 

Igreja quanto pela sociedade. CAMPOS (2020, p. 9) explica que o Código Civil de 1916, 

simplesmente, acompanhou o pensamento da época e estabeleceu que a única forma de 

constituir uma família legítima seria através do casamento civil. Segundo MADALENO: 

o casamento jamais reinou isolado na sociedade brasileira como única espécie de família, porque sempre 
esteve secundada pela chamada família ilegítima ou informal, com perfil dissociado das regras jurídicas, 
sem, no entanto, desfocar-se de seus preceitos naturais, permitindo-se seguir pelo influxo do instinto 
humano, sua mais sincera e dignificante manifestação. (2018, p. 1433). 

Neste período, o fim à sociedade conjugal poderia se dar por meio do desquite, em que 

era possível a separação de corpos, mas não a autorização de contrair novo matrimônio. A 

consequência dessa vedação, de acordo com CAMPOS (2020, p. 10), foi o aumento desenfreado 

de novos relacionamentos informais. Assim, diante dessa nova realidade brasileira, em 1977 com 

a Lei 6.515 (BRASIL, 1977), foi instituído o divórcio. 

Muitos dos conflitos surgiram em decorrência dos relacionamentos informais e acabaram 

sendo judicializados, forçando os Tribunais a analisarem os casos, unificando a jurisprudência 

e reconhecendo, de certa forma, o direito dos companheiros(as), que se encontravam 

desamparados legalmente até então. 
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De acordo com CAMPOS (2020, p. 11), a Súmula 382 marcou o reconhecimento da união 

estável pelo STF, com o seguinte dispositivo: “A vida em comum sob o mesmo teto, more 

uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato”. Sendo assim, restou configurado 

que a união estável poderia existir mesmo sem o convívio dos companheiros sob o mesmo teto, 

desde que comprovados os outros requisitos caracterizadores do referido instituto, tais como: a 

vontade de constituir família, a afetividade conjugal e a mútua assistência. 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o concubinato puro foi 

reconhecido, e passou a ser denominado de união estável. O art. 226, § 3º, da carta magna 

conferiu-lhe status de entidade familiar, determinando que a lei deveria facilitar sua conversão 

em casamento (BRASIL, 1988). 

Mas, somente em 1994, com a Lei 8.971 é que foram regulamentados os direitos dos 

companheiros em relação a alimentos e a sucessão. Essa Lei (BRASIL, 1994), determinou 

alguns dos requisitos necessários para a configuração da união estável, entre eles: o nascimento 

de filhos desta união; prazo mínimo de convivência de cinco anos; que os companheiros fossem 

solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos. 

Com a Lei 9.278/96, foi excluído o prazo mínimo de convivência de cinco anos e admitida 

a união estável das pessoas separadas de fato, mas não de direito. Ainda, neste mesmo 

dispositivo legal, foi reconhecida a comunhão dos aquestos. 

Nas lições de CAMPOS (2022, p. 12), a união estável que já havia sido reconhecida pela 

Constituição Federal de 1988, foi devidamente regulamentada pelo Código Civil, em 2002, 

especificamente no Título III, do Livro de Família, dos artigos 1.723 ao 1.727. Assim, o 

concubinato puro deixa de existir e a união estável toma força como entidade familiar, 

caracterizada por meio de uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituir de família. Este dispositivo trouxe aspectos muito relevantes no tocante 

ao direito de família e às sucessões, em específico ao direito dos companheiros, tratando, entre 

outros pontos, da obrigação alimentar no artigo 1694 e do direto sucessório, no artigo 1790 

(BRASIL, 2002). 

2.2 Conceito de união estável 
 

Como já exposto, há pouco tempo a união estável era denominada de concubinato. 

Atualmente, a união estável é reconhecida como entidade familiar, de convivência pública, 

contínua e duradora, entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir família. 
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Ao contrário do casamento, que tem um marco inicial definido, na união estável o marco 

inicial é totalmente indefinido, já que não se pode afirmar que o dia em que eles decidem morar 

juntos configuraria o início da união estável, pois, nem sempre, o fato de duas pessoas residirem 

sobre o mesmo teto configuraria esse tipo de união. 

DIAS (2013, p. 246) afirma que a união estável inicia de um vínculo afetivo, em que o 

envolvimento mútuo transborda o limite privado. Esse vínculo afetivo independe de opção 

sexual. A diversidade de sexo trazida pela lei já resta superada pelo entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, podendo citar como exemplo o acordão 

apresentado pelo ministro Ayres Brito ao julgar a ADI 4277, que explica ser proibida a 

discriminação das pessoas em razão do sexo, pois o indivíduo goza de autonomia de vontade 

para dispor da própria sexualidade, já que tal liberdade está inserida na categoria de direitos 

fundamentais do indivíduo. 

No que diz respeito ao pressuposto de ordem subjetiva, é importante destacar que para 

que seja configurada a união estável se faz necessário a convivência more uxório, ou seja, 

comunhão de vidas similar ao casamento. COELHO (2012, p. 132) entende que conviver é 

diferente de coabitar, embora a coabitação seja um dos aspectos caracterizadores da união 

estável, esse não é o único, pois existem outros meios passíveis de sua comprovação, já que, 

atualmente, é comum encontrar pessoas que possuem o animus de constituir família e moram 

em casas diferentes. Nesse mesmo sentido VELOSO entende que: 

Se o casal, mesmo morando em locais diferentes, assumiu uma relação afetiva, se o homem e 
a mulher  estão imbuídos do ânimo firme de constituir família, se estão na posse do estado 
de casados, e se o círculo  social daquele par, pelo comportamento e atitudes que os dois 
adotam, reconhece ali uma situação com aparência de casamento, tem-se de admitir a 
existência de união estável (VELOSO, 2002, p. 114) 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1107192, afirma que: 
 

ainda que a coabitação não constitua requisito essencial para o reconhecimento de união 
estável, sua configuração representa dado relevante para se determinar a intenção de construir 
uma família, devendo a análise, em processos dessa natureza, centrar-se na conjunção de 
fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de 
esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade da união, entre outros. 
(BRASIL 2010). 

 
Mais importante do que a coabitação é o animus que os companheiros têm em constituir 

uma família e demonstram socialmente essa intenção, dando notoriedade a relação. 
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2.3 Requisitos fundamentais da união estável 
 

Como é do conhecimento de todos, o casamento é concretizado por meio da celebração 

de um tipo de negócio jurídico que é realizado em ato solene, que resulta num documento 

conhecido como “certidão de casamento”, diferentemente da união estável que não tem uma 

certidão oficial que comprove o seu início. A certidão de casamento é o instrumento que 

propicia proteção de direitos e deveres decorrentes desse negócio jurídico. Sendo assim, a união 

estável ocorre sem a chancela do Estado, já que não possui nenhum documento capaz de 

propiciar segurança jurídica. Por ser totalmente informal, necessita de parâmetros que 

determinem a sua existência. Os elementos caracterizadores da união estável estão elencados 

do Código Civil, art. 1723: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2002). Mas, se os pares desejarem, podem 

realizar o contrato de convivência, semelhante ao pacto antenupcial, que pode ser modificado a 

qualquer momento ou revogado na constância da união estável. Tal dispositivo não possui 

nenhuma exigência de ser registrado no cartório de registro civil ou averbado no registro 

imobiliário, mas, segundo DIAS (2013, p. 194), “de qualquer modo, cabe averbá-lo, pois se 

trata de circunstância que, de qualquer modo, tem influência no registro ou nas pessoas nele 

interessadas.”. 

GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2011, p. 430) classificam os elementos 

caracterizadores da união estável em essenciais e acidentais. Os essenciais são a publicidade, a 

continuidade, a estabilidade e o objetivo de constituir família e os acidentais são o tempo, a 

prole e a coabitação. 

No que se refere à publicidade, segundo CAMPOS (2020), o relacionamento não pode 

ser algo secreto, escondido, ele deve ser algo cristalino, na verdade, o que a lei exige é 

notoriedade no meio social frequentado pelos companheiros, ou seja, eles assumem perante a 

sociedade a condição de “como se casados fossem” (CAMPOS, 2020, p. 15). 

Outro elemento fundamental para caracterizar a união estável é a continuidade. A Lei 

8.971/94 exigia um prazo mínimo de cinco anos para a configuração da união estável. Porém, 

com a Lei 9.278/96, esse prazo foi abolido, bastando a presença de elementos de ordem objetiva 

e a existência de vínculo de afetividade, ou seja, a intenção de constituir família. 

A estabilidade da união, também, é um requisito importante, refere-se à manutenção da 

convivência, mesmo em momentos de dificuldades financeiras, de saúde e emocionais. 



 

93 
 

A diversidade de sexos não figura mais como elemento caracterizador, muito embora a 

Constituição Federal, assim como o Código Civil trazerem no texto legal que a união estável 

deve ser entre um homem e uma mulher, esse tratamento inadequado e preconceituoso já foi 

superado. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu por unanimidade que a união homoafetiva 

é entidade familiar, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 (BRASIL,2011). 

Segundo CAMPOS (2020, p. 18), o objetivo de constituir família é o requisito mais 

importante para o reconhecimento da união estável. Por ser um requisito de caráter subjetivo, é 

um dos mais difíceis de se provar. Assim, a união estável deve assemelhar-se ao casamento de 

fato, indicando uma comunhão de vida e de interesses, evidenciando o affectio maritalis. 

3. Direito contratual 
 

O Direito Contratual é uma área específica do Direito, que envolve os acordos, através 

dos contratos, onde se discute desde a negociação, a elaboração das cláusulas contratuais e a 

execução dos contratos. 

3.1 Conceito de contrato 
 

O Código Civil de 2002 não trouxe o conceito de contrato de forma explicita, ficando 

essa função destinada aos doutrinadores do Direito. Sendo assim, TARTUCE (2013) conceitua 

o contrato da seguinte forma: 

[...] o contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de 
vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. 
Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser 
criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios. Dentro desse contexto, o 
contrato é um ato jurídico em sentido amplo, em que há o elemento norteador da vontade 
humana que pretende um objetivo de cunho patrimonial (ato jurígeno); constitui um negócio 
jurídico por excelência. [...] Para existir o contrato, seu objeto ou conteúdo deve ser lícito, não 
podendo contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, a sua função social e econômica e os 
bons costumes. (2013, p. 518). 

Destarte, é possível entender que todo contrato é um negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral realizado entre as partes de comum acordo, que externalizam sua vontade por meio 

de um instrumento formal, por meio do qual as partes têm o objetivo de criar, modificar, 

transmitir, resguardar ou extinguir relações jurídicas de conduta idônea. 

3.2 Princípios 
 

Os princípios têm força normativa, principalmente, porque, por meio deles, a lei é 

interpretada e fundamentada. Alguns encontram-se dispostos de forma expressa, enquanto 

outros estão implícitos na própria norma. Nos ensinamentos de TARTUCE (2013, p. 531) “os 



 

94 
 

princípios são regramentos básicos aplicáveis a um determinado instituto jurídico, no caso em 

questão, aos contratos. Os princípios são abstraídos das normas, dos costumes, da doutrina, da 

jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais”. O Direito Contratual, por sua vez, 

é amparado nesses princípios contratuais específicos que orientam as partes, tanto no momento 

da celebração dos contratos como em sua execução. 

O princípio da autonomia da vontade, por exemplo, existe desde o Direito Romano, cujo 

alicerce sempre foi a ampla liberdade contratual, ou seja, as pessoas eram livres para contratar 

com quem desejassem e sobre o que desejassem. No ordenamento jurídico brasileiro, essa 

garantia está prevista no artigo 421, do Código Civil de 2002. Na redação deste dispositivo legal 

a função social do contrato surge com um papel importante na liberdade contratual, pois limita 

a autonomia contratual, respeitando os interesses metaindividuais ou individuais relativos à 

dignidade da pessoa humana. TARTUCE (2013.p. 540) explica que a palavra função social 

deve ser visualizada com o sentido de finalidade coletiva, e tem como escopo proporcionar a 

justiça recíproca, devendo as partes dar e receber numa mesma proporção, evitando as 

desigualdades que possam surgir. 

Em 2019, a lei 13.874 incluiu o art. 421-A ao Código Civil, determinando que as partes 

tenham total autonomia para decidir se querem, ou não, celebrar contratos, sem qualquer 

interferência do Estado. Essa autonomia de vontade dá azo a celebração dos contratos atípicos 

gerado pelos interesses individuais, independentemente de previsão legal. Para BAPTISTA 

(2007, p. 7), “os contratos nominados ou típicos são aqueles que a lei dá denominação própria 

e submete a regras que pormenoriza, e inominados e atípicos os que a lei não disciplina 

expressamente, mas que são permitidos, se lícitos, em virtude dos princípios da autonomia da 

vontade”. O artigo 425 do Código Civil de 2002 preceitua que os contratos atípicos podem ser 

celebrados entre as partes, desde que observadas as normas gerais fixadas no Código. Assim, o 

contrato atípico pode ser válido desde que preencha todos os requisitos do artigo 104 do Código 

Civil (BRASIL, 2002), ou seja, partes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 

Mas, segundo NUNES e CAVALCANTI (2021, p. 13), a autonomia de vontade não é 

plena, o Estado, muitas vezes, tem de interferir para evitar os abusos advindos das desigualdades 

econômicas. Outro limitador da liberdade contratual é o princípio da supremacia da ordem 

pública, estabelecendo que o interesse da sociedade deve prevalecer sobre o interesse individual. 

No entendimento de CAMPOS (2020, p. 23), o ordenamento jurídico brasileiro 
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classifica a ordem pública como cláusula geral de direito internacional privado que retira a 

eficácia de qualquer declaração de vontade que ofenda a ordem pública, conforme preceitua o 

artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Outro princípio que merece destaque é o da relatividade dos efeitos contratuais que, em 

regra, deveria produzir efeitos somente entre as partes, sem afetar terceiros, nem seu patrimônio, 

mas, existem algumas exceções, permitindo a estipulação em favor de terceiros. Tal previsão 

está tratada entre os artigos 436 a 438 do Código Civil de 2002, possibilitando que terceiros 

atingidos, direta ou indiretamente, possam exigir o cumprimento da obrigação. Outra exceção é 

a do contrato com pessoa a declarar, previsto nos artigos 467 a 471, por meio do qual, no final do 

contrato, pode ser determinada uma pessoa para cumprir a obrigação. 

No entanto, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato restou bastante mitigado 

com o reconhecimento da função social dos contratos, em decorrência dos interesses de ordem 

pública. Antes do Estado tutelar os direitos individuais das partes que celebram os contratos, 

devem ser observados os interesses da coletividade, pois estes sempre se sobrepõem àqueles. 

Para CAMPOS (2020, p. 25) o que realmente importa é que quando os contratantes forem 

celebrarem os contratos, devem agir com honestidade, retidão e lealdade, não só nas tratativas 

preliminares, mas, também, na fase de formação e de execução do contrato, respeitando o 

princípio da boa-fé objetiva. O Código Civil apresenta três funções da boa-fé objetiva, a função 

de interpretação prevista no art. 113, que consagra como meio auxiliar do magistrado; a função 

de controle do art. 187, contra aquele que comete abuso de direito, ou estipula cláusulas 

abusivas no contrato; a função de integração do art. 422, que determina que a boa-fé objetiva 

deve ser observada em todas as fases negociais. 

Outro princípio de extrema importância é o da obrigatoriedade dos contratos, que decorre 

da convicção de que o acordo de vontade faz lei entre as partes. Também conhecido como pacta 

sunt servanda, preceitua que tudo o que for acordado no momento contrato, ou seja, a palavra 

dada no ato da celebração do contrato, é irreversível, desde que preenchidos os demais 

requisitos de validade. Assim, a única limitação relacionada a esse princípio seria a 

impossibilidade do seu cumprimento por consequência de força maior ou caso fortuito. Mas, 

segundo TARTUCE (2013, p. 548) “a força obrigatória constitui exceção à regra geral da 

socialidade, secundária à função social do contrato, princípio que impera dentro da nova 

realidade do direito privado contemporâneo.”. 
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Além disso, atualmente, referido princípio sofre mitigação por conta da cláusula rebus sic 

stantibus, ou seja, cláusula implícita que pressupõe a inalterabilidade dos fatos. Também 

chamada de teoria da imprevisão, está elencada no art. 478 do Código Civil de 2002. Nos 

contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Assim, o 

contrato pode estar sujeito a revisão ou desfazimento por conta de eventos imprevisíveis e 

extraordinários, que acarretem prestações exageradamente onerosa a uma das partes. 

No que se refere à forma, o princípio do consensualismo rege a maioria dos contratos e o 

formalismo figura como exceção. CAMPOS (2020, p. 25) explica que o que dá início à 

obrigação contratual é o acordo de vontade entre as partes, independentemente da entrega da 

coisa, pois o pagamento e a entrega da coisa constituem outra fase do acordo, que é a de 

cumprimento das obrigações assumidas. Com exceção de alguns contratos reais, que só se 

aperfeiçoam com a entrega da coisa e dos formais, tais como aqueles em que a própria lei exige 

que seja elaborado um instrumento escrito, público ou particular. 

3.3 Condições de validade dos contratos 
 

Para que um negócio jurídico produza os efeitos desejados, alguns requisitos devem ser 

observados. São denominados de requisitos de validade porque sem eles o negócio jurídico 

pode ser nulo ou anulável. Esses requisitos podem ser de ordem geral, que são aqueles comuns 

a todos os atos e aos negócios jurídicos, tais como capacidade do agente, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei; ou de ordem especial, que 

se caracteriza pelo consentimento recíproco ou acordo de vontade entre as partes. 

A doutrina distribui os requisitos contratuais essenciais à validade dos contratos em três 

grupos: subjetivos, objetivos e formais. De acordo com CAMPOS (2020, p. 29), os requisitos 

subjetivos versam sobre a capacidade genérica, a aptidão específica para contratar e o 

consentimento das partes. 

Em relação à capacidade genérica, este é o primeiro elemento de ordem geral, que diz 

respeito à capacidade, de fato, de contratar. De acordo com o artigo 166, I, do Código Civil 

(BRASIL, 2002), o negócio jurídico será nulo se celebrado por pessoa absolutamente incapaz, 

já o artigo 171, I, afirma que o negócio jurídico será anulável se a incapacidade for relativa. 

Sobre a aptidão específica para contratar, este é um requisito específico exigido por lei, 

principalmente, quando está relacionada à disposição das coisas, na qual, mesmo sendo capaz, 
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o agente necessita do consentimento do cônjuge ou dos descendentes para realizar um negócio 

jurídico, como é o caso da outorga uxória. 

Por fim, o terceiro requisito é o do consentimento, requisito próprio dos contratos, pois 

sem manifestação de vontade não há contrato. As partes devem se manifestar livremente e de 

maneira espontânea, caso contrário os contratos perderão sua validade em virtude de vícios, tais 

como: erro, dolo, coação, fraude, estado de perigo e lesão. 

A manifestação de vontade, pode ser expressa, quando a lei exigir, ou tácita, quando a lei 

não exigir. E, sendo o contrato um acordo de vontades, no ordenamento jurídico brasileiro não 

é admitida a existência do autocontrato, que seria o contrato consigo mesmo. Assim, o contrato 

não pode ser celebrado de forma unilateral, a não ser que autorizado por lei ou pelo 

representado, conforme dispõe o Art. 117 do Código Civil (BRASIL, 2002). 

No que diz respeito aos requisitos objetivos, segundo CAMPOS (2020, p. 31), eles estão 

relacionados ao objeto do contrato e elencados no artigo 104, inciso II, do Código Civil de 2002. 

Sendo assim, para que um contrato seja considerado válido depende de o objeto ser lícito, 

possível, determinado ou determinável. Objeto lícito é aquele que está de acordo com a lei, a 

moral e os bons costumes da sociedade. Além da licitude, ele ainda precisa ser possível, caso 

contrário o negócio jurídico poderá ser considerado nulo. A impossibilidade do objeto, pode ser 

tanto física quanto jurídica. Quanto à determinação do objeto, pode ser determinado ou 

determinável no momento da execução do contrato, admitindo-se assim a venda de coisa 

incerta, prevista no Código Civil, art. 243, em que a única exigência é de que seja indicada o 

gênero ou a quantidade. Outra modalidade admitida é a venda alternativa, prevista no art. 252 

do mesmo dispositivo legal (BRASIL, 2002). 

A forma é outro requisito indispensável para a realização do negócio jurídico. No 

ordenamento jurídico brasileiro, em regra, a forma de contratar é livre, conforme artigo 107 do 

Código Civil (BRASIL, 2002). Assim, pode ser realizado por qualquer meio de manifestação 

de vontade, podendo ser escrito, público ou particular, verbal ou tácito. Porém, alguns casos 

exigem uma forma de contratar especial, a qual seria realizada por meio de um ato solene e 

exigido por lei. Nesses casos, se os contratantes não atenderem ao que está previsto em lei, o 

negócio jurídico será considerado nulo, como preconiza os incisos IV e V do art. 166 do Código 

Civil (BRASIL, 2002). 

 

 



 

98 
 

3.4. Contrato de namoro 

O contrato de namoro é um negócio jurídico bilateral, por meio do qual as partes declaram 

expressamente que entre elas só existe um relacionamento afetivo, afastando os direitos 

decorrentes de uma união estável, tais como partilha de bens, pensão e direitos sucessórios. 

3.4.1 Conceito de namoro 
 

O namoro, antigamente, era um período que o casal tinha para conhecer um ao outro e 

planejar o futuro matrimônio. Era caracterizado por uma troca de afeto apenas, sem intimidade 

sexual. A vida sexual só começava na noite de núpcias, após a celebração do casamento. Na 

maioria das vezes, os encontros eram em dias e horários determinados e sempre com a 

vigilância de alguém da família, conforme descreve OLIVEIRA (2006, p. 328): 

O namoro à moda antiga se fazia cauteloso e era até difícil chegar aos beijos e abraços, o que 
só acontecia depois de certo tempo de espera e da aprovação familiar (era comum o namoro 
incipiente no sofá da sala dos pais da moça, sob olhares críticos e vigilantes dos donos da 
casa). 

Com o passar dos anos, o namoro sofreu grandes transformações, associadas à quebra de 

alguns tabus sobre sexo e aliadas ao avanço da ciência na criação de métodos anticonceptivos 

mais eficazes, que possibilitaram a convivência íntima antes do casamento. A virgindade da 

noiva, tida como algo “sagrado” para sociedades machistas, não importa mais, pois a mulher 

agora é emancipada. 

No entanto, com o passar dos anos e com o reconhecimento da união estável como entidade 
familiar pela CF/88, o namoro também adquiriu uma nova roupagem, isso porque tivemos na 
sociedade como um todo a desmistificação da mulher como instrumento exclusivo da família 
e do homem, a partir disso também houve a quebra de tabu referentes a sexualidade, 
considerando que em tempos passados a mulher só poderia ter relações intimas após o 
casamento. (NUNES; CAVALCANTI, 2020, p. 22). 

A realidade passa a ser outra, trata-se da uma sociedade líquido-moderna (BAUMAN, 

2001), marcada pelo imediatismo, em que as pessoas se relacionam intimamente, sem 

compromisso, caracterizando o chamado namoro simples. A partir do momento em que esses 

namorados começam a ter uma relação com mais convivência e maior compartilhamento de 

bens, o namoro passa a ser qualificado. O namoro qualificado é aquele em que o casal se 

apresenta para sociedade como namorados, frequentando lugares juntos, viajando e pernoitando 

juntos, mas sem a intenção de constituir família, que é o que diferencia o namoro qualificado e 

da união estável. 

3.4.2 Distinção entre união estável e namoro 
 

Conforme dito anteriormente, o artigo 1.723 traz o conceito e os requisitos 

caracterizadores da união estável. Tais requisitos podem ser divididos em requisitos objetivos 
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e subjetivos, nos quais os requisitos objetivos, são: a convivência pública, a continuidade e a 

durabilidade e o requisito subjetivo que é o de constituir família. 

Mas como diferenciar o namoro da união estável? De acordo com o entendimento do STJ, 

o fato de os namorados projetarem constituir família no futuro não significa que estão vivendo 

em união estável. O acordão do julgamento do Resp 1454643 deixa claro que: 

os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, 
ressalta- se, pela contingência e interesses particulares de cada qual (...), afiguram-se 
insuficientes à verificação da affectio maritalis e, por conseguinte, da configuração da união 
estável. (BRASIL, 2015) 

O requisito subjetivo, affectio maritalis é o elemento diferenciador substancial entre esses 

dois institutos. No entanto, se o casal tem a intenção de constituição de família no futuro, mas 

na fase do namoro já começa a fazer um planejamento, isso não pode ser tomado como base 

para a configuração da união estável, pois a união estável depende, além do interesse de 

constituir família, de outros elementos caracterizadores, tais como dever de fidelidade, 

comunhão de vidas, divisão de bens, assistência mútua, entre outros. Esse foi o entendimento 

do STJ, ao julgar a Apelação Cível nº 1000745-78.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito 

Santo do Pinhal, SP, onde não reconheceu a união estável e a partilha de bens post mortem, pelo 

fato de o caso concreto não se enquadrar como entidade familiar. 

Outro aspecto bastante polêmico é a constituição da prole, pois há uma grande divergência 

no entendimento tanto jurisprudencial, quanto doutrinário a respeito do nascimento dos filhos 

comuns contribuir para a constituição de família. A oitava Câmara Cível do Rio Grande do Sul, 

ao julgar a Apelação Cível nº 70085043172, entendeu que, no caso concreto, a coabitação já 

indicava a intenção de caminhar para uma relação de maior comprometimento e a existência de 

uma filha em comum corroborava para tal, não deixando dúvidas da existência de união estável. 

Já, a Sétima Câmara Cível do mesmo Tribunal, ao julgar a Apelação Cível, Nº 70004096871, 

entendeu que, embora o relacionamento tenha perdurado no tempo e dele resultado o 

nascimento de uma filha, não configurou união estável 

Sendo assim, se os pares não tiverem objetivo claro de constituir família, mesmo tendo 

prole em comum e coabitando sob o mesmo teto, esses elementos são considerados insuficientes 

para caracterizar a união estável e o relacionamento pode ser considerado namoro qualificado, 

não acarretando repercussões na esfera jurídica. Trata-se de uma vagueza na lei, cabendo ao 

juiz interpretar a norma e analisar cada caso em específico. 



 

100 
 

Diante desse cenário, pode-se concluir que existe uma linha tênue, quase imperceptível, 

entre o namoro e a união estável, o que tende cada vez mais à necessidade de segurança jurídica, 

que, nesse caso, fortalece o contrato de namoro. 

3.4.3 Contrato de namoro 
 

Com o reconhecimento da união estável no ordenamento jurídico brasileiro, os 

companheiros passaram a ter direitos garantidos por lei, principalmente direitos de ordem 

patrimonial, o que causou muita insegurança aos casais de namorados. A dificuldade de 

entender até que ponto seu relacionamento se enquadraria na categoria de namoro ou de união 

estável, cumulada com a omissão da lei, fez com que as pessoas buscassem outros caminhos 

que lhes proporcionassem segurança patrimonial. O contrato de namoro surge como uma 

alternativa. Trata-se de um negócio jurídico bilateral, por meio do qual as partes declaram 

expressamente que entre elas só existe um relacionamento afetivo, afastando os direitos 

decorrentes de uma união estável. VELOSO (2009, p.1) defende esse posicionamento: 

Tenho defendido a possibilidade de ser celebrado entre os interessados um “contrato de 
namoro”, ou seja, um documento escrito em que o homem e a mulher atestam que estão tendo 
um envolvimento amoroso, um relacionamento afetivo, mas que se esgota nisso, não havendo 
interesse ou vontade de constituir uma entidade familiar, com as graves consequências pessoais 
e patrimoniais desta”. 

Deste modo, BORGES (2020, p. 18) explica que o contrato de namoro surgiu justamente 

com o intuito de afastar o reconhecimento da união estável e evitar que a outra parte tenha seus 

direitos tutelados pelo poder judiciário. Segundo NALIN (2005, p. 255) o contrato representa 

“a relação subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos 

jurídicos existenciais e patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas 

próprias vontades.”. 

Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, nenhuma proibição à pactuação desse 

instrumento, pois o mesmo segue a codificação estabelecida dos contratos em geral, atendendo 

as seguintes exigências: objeto lícito, possível, determinado ou determinável; praticado por 

agentes capazes; forma prescrita, ou não; defendido em lei; podendo ainda o documento ser 

público ou privado. Nesse sentido, a 6ª Câmara de Direito Privado do Foro de Sertãozinho ao 

julgar a Apelação Cível 1007161-38.2019.8.26.0597, entendeu que o contrato de namoro 

firmado antes do casamento exclui a existência de união estável nesse período, e da mesma 

forma a 19ª Câmara de Direito Privado do Foro de Ituverava, na APELAÇÃO n. 0000305- 

63.2006.8.19.0003, também entendeu que o contrato de namoro firmado pelas partes caracteriza 

o simples namoro, sem intenção de formação de núcleo familiar. 
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Sendo assim, resta demonstrado que cabe ao magistrado fazer uma análise detalhada do 

caso concreto, buscando diferenciar a união estável do namoro, a fim de verificar se não estão 

presentes os requisitos da união estável. Uma vez presente tais requisitos, o magistrado pode 

invalidar o contrato de namoro. 

3.4.3.1 Validade jurídica do contrato de namoro 
 

No ordenamento jurídico brasileiro ainda não existe um entendimento unânime acerca da 

validade jurídica do contrato de namoro. Alguns entendem que o contrato de namoro não possui 

validade jurídica. Para DIAS (2016, p. 258) “esse tipo de avença, com o intuito de prevenir 

responsabilidades, não dispõe de nenhum valor, a não ser o de monetizar singela relação 

afetiva”. Para outros, o contrato de namoro pode ser considerado válido desde que respeite o 

disposto no artigo 104 do Código Civil. Segundo COELHO (2012, p. 285), o objetivo do 

contrato de namoro é “documentar a declaração da falta de intenção de constituir família, e com 

isso facilitar a prova da inexistência de união estável, se vier a ser discutida a questão em juízo”. 

Tendo em vista se tratar de contrato atípico e não haver nenhum impedimento legal, após 

firmarem de mutuo acordo, as partes deixam claro que não estão em uma relação de união 

estável, afastando as consequências jurídicas desta. Nesse sentido, ao analisar a Apelação nº. 

0000305-63.2006.8.19.0003, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendeu que o contrato 

particular de união livre assinado pelas partes sela qualquer possibilidade de partilha de bens, 

uma vez que obedeceu plenamente aos requisitos contidos no artigo 104 do Código Civil 

(BRASIL, 2002). 

No entanto, a pactuação do contrato de namoro encontra fortes argumentos na doutrina 

norte-americana. Segundo XAVIER (2020, p. 110), assim como no Brasil, os casais norte- 

americanos assinam esse acordo para deixar claro que não desejam ver reconhecida essa 

modalidade matrimonial. Os acordos de intenções em comum servem, justamente, para a não 

configuração do commom law marriage, podendo ser firmado por várias razões, entre elas o 

crescente número de casais que vivem juntos sem contrair matrimonio; a indesejada 

interferência do Estado nas relações amorosas; a aversão das pessoas que já tiveram decepções 

em casamentos anteriores e que não desejam mais passar pela mesma situação, evitando o 

desgaste da dissolução judicial da união. 

Mas, se com o decorrer do tempo o namoro se transformar em união estável, o contrato 

de namoro perderá sua validade, uma vez que a união estável possui natureza cogente e é norma 

de ordem pública, não podendo ser afastada pela vontade das partes. 
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Outro ponto relevante que deve ser observado na celebração do contrato de namoro é se 

uma das partes agir de má-fé, com o único objetivo de afastar a união estável. Segundo 

BORGES (2020, p. 25) isso pode acarretar a nulidade do contrato e, consequentemente, dos 

efeitos que este produziria. 

Conclusão 
 

A união estável demorou muito para ser reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro 

como entidade familiar. Atualmente, encontra-se regulamentada pela Constituição Federal de 

1988 e pelo Código Civil de 2002. O art. 1723, do Código Civil (BRASIL, 2002) traz os 

requisitos caracterizadores da união estável, elementos estes essenciais para entender o que a 

diferencia do namoro qualificado. A necessidade de se estabelecer essa diferenciação se deu 

justamente porque atualmente as relações afetivas são mais abertas. O namoro que, 

anteriormente, era visto como período preparatório para o casamento, hoje se tornou mais 

liberal, já que os namorados passam muito tempo juntos, viajam juntos, frequentam lugares 

públicos juntos, moram juntos, mas sem maiores compromissos, ou seja, não tem intenção de 

constituir família. 

Com a edição da Súmula 382, o Supremo Tribunal Federal, determinou que os 

companheiros não precisam mais conviver sob o mesmo teto, para que a união estável se 

configure, gerando insegurança nos relacionamentos, o que estimulou as partes a buscarem 

caminho alternativos capazes de resguardar seus direitos patrimoniais. O contrato de namoro 

foi um caminho que as partes encontram para inibir os efeitos sucessórios gerados pela união 

estável. 

No Direito Contratual, as pessoas têm autonomia para contratar o que quiserem, quando 

quiserem e sobre o que quiserem. Sendo assim, o contrato de namoro é uma espécie de negócio 

jurídico formalizado através de um acordo de vontades entre as partes envolvidas, bilateral e 

atípico, sem impedimentos legais, bastando respeitar os requisitos de validade dos contratos em 

geral e não ofender os princípios norteadores do Direito Contratual. 

No entanto, analisando alguns julgados dos Tribunais, foi possível entender que o contrato 

de namoro só será considerado válido quando a união estável não restar configurada. Entretanto, 

se no momento da formação do contrato de namoro, uma das partes agir de má-fé, tentando 

afastar a união estável, o contrato se tornará nulo. E ainda, se com o passar do tempo o namoro 

se transformar em união estável, o contrato perderá sua validade, não produzindo efeitos no 

ordenamento jurídico, já que a união estável é norma de ordem pública. 
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