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                RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva de forma crítica, demonstrar a possibilidade da 

relativização do princípio da imutabilidade do nome, previsto na Lei de Registros 

Públicos, como uma regra para garantir a segurança jurídica, porém com a 

evolução da sociedade, não se pode manter uma regra inalterada, sem que 

motivada, e justificadamente possa relativiza-la. Nos casos de indenização por 

abandono afetivo, vemos muitas vezes, que quando comprovado o abandono, 

ocorre também a pretensão de supressão do sobrenome do registro civil, que 

pela princípio da imutabilidade do nome seria, uma pretensão impossível. 

Pretende-se demonstrar que para garantir a Dignidade da Pessoa Humana, é 

necessário relativizar o princípio da imutabilidade, e permitir a supressão do 

sobrenome do registro civil, para que o dano de portar o sobrenome de quem 

abandonou, não afete a dignidade do indivíduo, e acabe causando mais danos. 

 

Palavras Chaves: Dignidade da Pessoa Humana. Abandono afetivo. Lei de 

registros públicos. Supressão do sobrenome. Nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     RESUMEN 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar críticamente la posibilidad de 

relativización del principio de inmutabilidad del nombre, previsto en la Ley de 

Registros Públicos, como una norma para garantizar la seguridad jurídica, pero 

con la evolución de la sociedad, no se puede mantener una norma inalterada, 

sin motivar, y justificadamente se puede relativizar. En los casos de 

indemnización por abandono afectivo, a menudo vemos, cuando se demuestra 

el abandono, que también se reclama la supresión del apellido del registro civil, 

lo que por el principio de inmutabilidad del nombre sería una reclamación 

imposible. Pretendemos demostrar que para garantizar la Dignidad de la 

Persona Humana, es necesario relativizar el principio de inmutabilidad, y permitir 

la supresión del apellido del registro civil, para que el daño de llevar el apellido 

de quien abandonó, no afecte a la dignidad de la persona, y acabe causando 

más daño. 

 

Palabras clave: Dignidad de la persona humana. Abandono afectivo. Ley de 

registros públicos. Supresión del apellido. Nombre 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Sabe-se que, segundo a Constituição de 88, no Artigo 229, os pais tem o 

dever de assistir, criar os filhos. Porém muitos pais acabam por se omitir no 

cumprimento desse dever, o que acarreta muitos traumas, danos, sofrimento nos 

filhos, com base nisso o Código Civil, e a jurisprudência de alguns tribunais 

superiores, possibilitam a esses filhos o direito de pedir uma “compensação”, em 

forma de indenização, a esses pais que os abandonaram, é o denominado 

abandono afetivo. 

Na figura do abandono afetivo, temos que conforme bem contextualiza 

Ricardo Calderón, o afeto é um dever, quando esse dever é descumprido ele 

gera um dever de indenizar, gera portanto um dano, uma responsabilidade civil, 

onde temos o dano, o nexo de causalidade, e a culpa do genitor que abandonou 

o filho. 

Os danos causados a esses filhos geram tamanho prejuízo que em alguns 

casos além da indenização pleiteia-se também a supressão do sobrenome do 

pai ou mãe do registro civil do filho, dentro do rol de direitos da personalidade, 

encontramos o direito ao nome, o direito de ter um nome, tal direito surgiu da 

necessidades das pessoas de se identificarem na sociedade, o nome é formado 

pelo prenome e sobrenome, ou como também é conhecido apelido de família, o 

primeiro nada mais é que o nome do indivíduo e serve para identifica-lo, já o 

sobrenome serve para identificar a família a qual o indivíduo pertence, por isso 

nos casos de abandono afetivo, é tão custoso aos filhos permanecerem com o 

sobrenome no registro civil, pois esses são identificadores da família 

pertencente, e portanto remete o indivíduo aos seus traumas.  

Alguns tribunais, ao analisarem os pedidos de supressão do sobrenome, 

baseiam-se no fato da Lei 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos, ser taxativa e 

trazer como regra o  princípio da imutabilidade do nome, já que, sendo o nome 

um elemento de identificação do indivíduo, e visando uma segurança jurídica, 

perante a sociedade, deveria ser imutável, tornando assim improcedente a 

pretensão, por outro lado alguns tribunais baseiam-se no fato de que tal princípio 
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não é absoluto e admite algumas exceções, algumas delas inclusive previstas 

na Lei 6.015/73, contudo como essa pesquisa analisa, não poderia tais hipóteses 

serem taxativas, sendo que já temos decisões além das previstas na lei, e 

portanto relativizando o princípio da imutabilidade do nome, uma vez que temos 

o princípio da Dignidade Humana, como norteador do nosso ordenamento 

jurídico, não seria compatível com esse princípio fazer com que alguém carregue 

consigo um nome, que afete a sua dignidade humana, como acontece no caso 

de abandono afetivo, onde a manutenção do sobrenome no registro civil 

acarretaria a continuidade dos danos na vida do filho. 

Desta forma o objetivo da pesquisa é analisar o abandono afetivo e a 

possibilidade jurídica da supressão do sobrenome do registro civil, com análise 

de doutrinas e jurisprudências acerca do tema, já que hoje vemos muitas 

hipóteses que desafiam a imutabilidade do direito ao nome, e decisões onde o 

abandono afetivo apresenta um justo motivo para excepcionar a imutabilidade 

do nome. 
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE:  

 

 

Direitos da personalidade são aqueles considerados direitos essenciais, 

direitos esses que se não existissem, tornariam os demais irrelevantes, pois são 

os direitos da personalidade que caracterizam o indivíduo como tal, sendo esses, 

segundo a divisão de Adriano Cupis em sua obra: 

Direito à vida, que é tutelado até mesmo pelo direito penal, pois é um 

direito sobre a vida, a ter sua vida assegurada, e não violada por terceiros, seja 

esse o Estado, ou outro indivíduo. Juntamente com o direito à vida encontramos 

o direito à integridade física que nada mais é que a impossibilidade de agressão 

ou ofensa ao corpo ou espírito. 

Em seguida o direito sobre as partes separadas do corpo e o direito sobre 

o cadáver, o direito sobre as partes separadas do corpo, também para alguns 

autores, é intitulado como o direito de dispor do próprio do corpo, ou seja, 

protegido quando parte da vontade do indivíduo ou da realização de um 

procedimento voluntário criado pelo indivíduo, como a doação de sangue, 

sêmen, aqui também são enquadradas as cirurgias de readequação sexual, ou 

para proteção contra agressão de terceiros. Já o direito sobre o cadáver é o 

direito de manter a integridade do cadáver mesmo após a morte, não podendo 

esse ser violado ou comercializado.  

O direito à liberdade que nas palavras de Cupis1, nada mais é que o 

“interesse de agir segundo a sua vontade, dentro dos limites da lei”, já que o 

direito à liberdade não é pleno, possui restrições legais. Já o direito ao resguardo, 

nada mais é que o direito à imagem, em seu aspecto físico, ou exteriorização da 

personalidade do indivíduo.  

O direito à identidade pessoal, sendo esse em outras palavras o direito ao 

nome dividido para sua definição segundo Brandelli  2,  divide-se em direito ao 

nome que seria o direito da pessoa de se identificar pelo nome, direito a um 

nome que é um direito sobre um certo nome, e direito do pôr e de tomar um 

                                            
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. São Paulo: Quorom, 2008, p. 104. 
2 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 33. 
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nome que seria o direito que uma pessoa tem a conceder determinado nome a 

outra.  

E por fim o direito moral de autor, que nada mais é que o direito do autor 

sobre sua obra. 

Os direitos da personalidade também possuem características próprias 

devido sua importância, sendo essas: 

Vitaliciedade, em regra quer dizer que nasce e morre com o indivíduo, 

porém alguns permanecem por mesmo após a morte do indivíduo, já que no 

Código Civil Brasileiro em seu artigo 12 parágrafo único, é expresso ao dizer que 

nos casos de ameaça ou lesão a direito de personalidade de pessoa já falecida 

a família é legitimada para exigir que cesse tal conduta, ou reclamar perdas e 

danos. 

Oponibilidade, deve toda a sociedade respeitar esses direitos, e o Estado 

além de respeitá-los, deve também assegurá-los, aqui se vê então que o Estado 

tem o dever de promover o exercício dos direitos da personalidade, aqui entra a 

discussão de que o Estado deve promover o mínimo existencial aos cidadãos 

com base na reserva do possível, como explica Revoredo3 em seu artigo, ao 

lado dos direitos fundamentais, encontramos os direitos sociais, onde, para 

garantir a dignidade da pessoa humana, e efetivação de direitos fundamentais, 

deve o Estado garantir o mínimo existencial para isso, dentro de sua reserva do 

possível. 

Não limitação, essa característica diz respeito aos artigos que tratam 

sobre os Direitos da Personalidade, sendo o rol de direitos meramente 

exemplificativos, não estão portanto, todos previstos no Código Civil.   

Originalidade, acompanham o indivíduo desde seu nascimento, são inatos 

ao seres humanos, porém aqui cabe ressaltar que alguns direitos da 

personalidade são adquiridos. 

 

Segundo Pereira 4 
 

Os direitos da personalidade adquiridos são aqueles que não existem 
como atributos da pessoa na vida social, porém constituem-se ou se 

                                            
3 REVOREDO, Tatiana Trícia de Paiva. A Efetividade dos Direitos Sociais e a Reserva do 

Possível. Âmbito Jurídico. fev. 2017. 
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direitos da Personalidade. Gen Jurídico. nov. 2016 
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disciplinam em função do ordenamento jurídico lhes dar forma e 
instituírem mecanismos específicos de proteção. 

 

Como exemplo podemos citar o direito ao autor, que não é inato a todos 

os seres humanos, somente aqueles que possuem uma obra e tem portanto o 

direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor de sua obra, conforme o artigo 28, 

da Lei 9.610/98. 

Extrapatrimonialidade, não pode ser atribuído valor econômico aos 

Direitos da Personalidade. Imprescritibilidade, sobre eles não recai o instituto da 

prescrição, já que podem e devem ser discutidos a qualquer tempo.  

Intransmissibilidade, não podem ser transferidos a outra pessoa, é 

inerente ao titular, Irrenunciabilidade, não pode o titular renunciar ao uso dos 

Direitos da Personalidade e por fim Indisponibilidade, não pode o titular dispor 

de qualquer forma dos direitos. Essas três últimas características comportam 

relativização, já que Intransmissibilidade e Irrenunciabilidade, estão dispostos no 

artigo 11 do Código Civil Brasileiro que também traz que o exercício dos direitos 

de personalidade não podem sofrer limitação voluntária, porém já é pacífico o 

entendimento que essa limitação voluntária pode ocorrer, desde que não seja de 

forma permanente ou geral, conforme o Enunciado 4 da I Jornada de Direito Civil 

do Conselho de Justiça Federal, pois aqui se enquadram os casos de reality 

shows por exemplo, onde os participantes dispõem de sua privacidade por um 

tempo determinado, ou das modelos por exemplo, que cedem a sua imagem a 

revistas, sendo privacidade e imagem direitos personalíssimos, mas em casos 

específicos da vontade do titular, podem sofrer limitações, ou nos casos de 

afronta a outros Direitos como o da Dignidade da Pessoa Humana, é possível 

essa relativização, como no caso do nome em que é possível renunciar ao 

sobrenome paterno em prol da Dignidade da Pessoa Humana, assunto tema 

desse trabalho. 

A indisponibilidade, devemos analisar como não podendo esses direitos 

serem transferidos a terceiro 

 

Segundo Fiuza 5 

 

                                            
5 FIUZA, Cesar. Direito Civil: Curso Completo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 137 
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Alguns direitos são, no entanto, disponíveis, como os autorais, os 
direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos etc, por meio de contratos de 
concessão, de licença ou de doação. 

 

Portanto, não se pode analisar a indisponibilidade como absoluta.  

Essa concepção atual dos Direitos da Personalidade, com tais 

características e proteções, como bem explica Anderson Schreiber em sua obra, 

nasceu na metade do século XIX, pois antes acreditava-se que o essencial era 

proteger a liberdade do indivíduo perante o Estado, porém, passou-se a perceber 

que também era necessário assegurar alguns direitos essenciais ao homem, já 

que esse munido de necessidade mais imediatas, abriria mão desses direitos, 

levando-o então a uma situação indigna, como aconteceu no período da 

revolução industrial por exemplo. 

 

Segundo Anderson Schreiber 6 
 

Fazia-se necessário e urgente erguer barreiras contra o canibalismo 
da vontade. Muitos juristas passariam, então, a defender a criação de 
uma nova categoria que fosse capaz de assegurar, no campo do 
próprio direito privado, a proteção daqueles direitos imprescindíveis ao 
ser humano, direitos que não se limitavam a uma liberdade ilusória e 
vazia, direitos superiores à própria liberdade, direitos a salvo da 
vontade do seu titular, direitos indisponíveis, direitos inalienáveis, 
direitos inatos. 

 

 Foi nesse viés que então começou-se a discutir os direitos da 

personalidade, sua natureza, características, e críticas, discussão essa que 

perdurou por muito tempo, até que, a 2ª Guerra Mundial e o holocausto 

trouxeram uma necessidade de proteção do homem perante terceiros e 

principalmente perante o Estado, vindo então a serem consagrados os Direitos 

da Personalidade em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

e nas constituições seguintes, como na brasileira em 1988. Passou-se então a 

ter a Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Estado democrático 

de direito.  

A Dignidade da Pessoa Humana é o principal fundamento constitucional, 

estando presente no Art. 1º da CF/88, e portanto é o princípio norteador dos 

                                            
6 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2013, p. 5. 
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demais, e principalmente das relações jurídicas entre os particulares, ou entre 

os particulares e o Estado, sendo essa definida por dois aspectos. 

 

Segundo Rizzatto Nunes7 
 

O termo dignidade aponta para, pelo menos, dois aspectos análogos, 
mas distintos: aquele que é inerente à pessoa, pelo simples fato de ser, 
nascer pessoa humana; e outro dirigido à vida das pessoas, à 
possibilidade e ao direito que têm as pessoas de viver uma vida digna. 
Ora, toda pessoa tem dignidade garantida pela Constituição, 
independentemente de sua posição e conduta social. 

 

A Constituição Federal então buscando garantir essa dignidade traz em 

seu artigo 5º, um rol de Direitos Fundamentais que são imprescritíveis, 

irrenunciáveis, inalienáveis, invioláveis, e dentro desse rol encontram-se os 

direitos da personalidade, que são considerados os direitos essenciais ao 

indivíduo, como já analisado anteriormente. 

 

Segundo Adriano de Cupis 8 

 

Existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma 
suceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos 
perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale dizer que, 
se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São os 
chamados “direitos essenciais” com os quais se identificam 
precisamente os direitos da personalidade 

  

Também se deve analisar que para garantir a efetivação dessa dignidade 

deve relativizar outros direitos, se for para garantir que prevaleça a Dignidade da 

Pessoa Humana, pois ela deve ser a norteadora para a solução de conflitos entre 

direitos. 

 

3 DIREITO AO NOME 

 

 

O conceito de nome ainda é muito divergente. 

                                            
7 NUNES, Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. São 

Paulo: Saraiva, 2018, p. 73.  
8 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. São Paulo: Quorom, 2008, p. 24. 
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Segundo Monteiro9 

 

As definições de nome são tão variadas quanto o próprio tema. Afirma-
se, com frequência, que o nome é um sinal distintivo do sujeito, que 
serve para diferenciá-lo de seus semelhantes (De Cupis, 1950, p. 139; 
Venosa, 2006, p. 185). Há ainda os que relacionam o nome à 
identificação da ascendência – materna, paterna ou ambas – do ser 
humano (Pereira, 1998, p. 155). Mas isso ainda não nos diz 
precisamente o que é o nome. Dizer-se que o nome serve para 
identificar o sujeito, ou mesmo para indicar sua origem familiar, não é 
propriamente um conceito de nome2, mas a sua função. 

 

Porém o indivíduo possui uma necessidade de se identificar, de se 

individualizar perante a sociedade, conforme Adriano Cupis10 o que satisfaz essa 

necessidade de se individualizar, distinguir dos demais é a identidade, o nome, 

sendo esse dividido em prenome e sobrenome, esse último transmitido de 

geração em geração.  

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde a antiguidade os indivíduos já possuíam essa necessidade de se 

identificar, entre os hebreus inicialmente utilizava-se somente um único nome 

para identificação, porém com o aumento da população passou-se a acrescentar 

um segundo nome, que seria esse o nome do pai, para identificar como filho de, 

ou em alguns casos eram utilizado o local do nascimento do indivíduo, ou a 

profissão como um segundo nome. 

Já em Roma, conforme elucida Coulanges11 em sua obra os nomes dos 

indivíduos eram formados por 3 nomes, o nome da pessoa, o nome da família, 

e um nome chamado de gens, que nada mais era que o sobrenome do pai do 

indivíduo. Porém como ressalta Cupis 12, a mutabilidade do nome era princípio 

do direito romano, já que poderia modificar o nome, tomar nome de outro 

indivíduo por exemplo, utilizava-se muito o sobrenome materno, ou tomava-se 

                                            
9 MONTEIRO, Arthur Maximus. A Proteção Legal do Nome da Pessoa Natural no Direito 

Brasileiro. Revista Jurídica da FA7. Abril, 2010, p. 15 
10CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. São Paulo: Quorom, 2008, p 179 
11 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Traduzido por Frederico Ozanam Pessoa de 
Barros, São Paulo, 2006. p. 91 
12 CUPIS, op.cit., p.181 
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nome de alguém quando se recebia herança desse alguém, esse regime 

permaneceu por algum tempo, porém com o aumento populacional começou a 

haver um maior interesse do Estado em identificar as pessoas individualmente e 

sem modificações, assim como entre os particulares esse interesse também 

existia, com isso algumas leis foram criadas. 

 

Segundo Adriano Cupis13 

 

Devem ser recordadas: a ordenação de Ambroise, promulgada por 
Henrique II, e 26 de março de 1555, proibindo a mudança arbitrária do 
nome sem carta de dispenso; o decreto da Convenção Nacional 
Francesa, de 23 de agosto de 1794, proibindo o uso de nomes diversos 
dos que resultassem do ato de nascimento (decreto anulando outro 
precedente, que tinha sancionado como singular aberração 
revolucionária o princípio segundo o qual todo o cidadão podia chamar-
se como melhor lhe agrasse); as régias ordenações de 16 de agosto 
de 1844 dos Estados Sardos, proibindo as mudanças de nome sem 
permissão do soberano (art 1º) 

O código de Napoleão e o código civil Italiano, de 1865, não continham 
preceito explícito sobre o direito ao nome. Ao contrário o código civil 
alemão (§ 12 deu disciplina expressa a este direito e o mesmo no 
código civil suíço (arts 29 e 30) O código civil italiano regente 
reconheceu expressamente o direito ao nome, prescrevendo a sua 
imutabilidade. 

 

No Brasil foi regulado o direito ao nome como questão de Estado com a 

Lei de Registros Públicos, já que foi considerado uma questão de segurança 

coletiva a identificação dos indivíduos, e portanto o devido registro civil. No Brasil 

república como havia forte influência da Igreja Católica, os indivíduos possuíam 

registros de assentos de batismo que comprovavam seu nascimento. A 

influência da Igreja Católica foi tanta, que durante o período da idade média 

muito foi utilizado nomes de santos nas pessoas.  

Já nos dias de hoje existem 3 sistemas de identificação de pessoas. 

 

 

Segundo Monteiro14 
 

Atualmente, existem três grandes sistemas de denominação das 
pessoas (Carvalho, 1972, p. 19): o sistema árabe e eslavo, no qual, 
além do prenome, predominam designações de qualidade e 
procedência da pessoa (Raynaud, 1976, p. 798); o sistema europeu, 
no qual há apenas a obrigatoriedade de um único nome próprio e outro, 

                                            
13 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. São Paulo: Quorom, 2008,p.182 e 183 
14 MONTEIRO, Arthur Maximus. A Proteção Legal do Nome da Pessoa Natural no Direito 

Brasileiro. Revista Jurídica da FA7. Abril, 2010, p. 17 
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familiar (em geral o paterno); e o sistema peninsular, adotado na 
península ibérica e em grande parte dos países colonizados por 
Portugal e Espanha, no qual, ao lado do nome próprio, figuram os 
nomes familiares materno e paterno. No Brasil, como se sabe, adota-
se o sistema peninsular: a par do prenome, seguem-se normalmente 
os nomes familiares indicativos da ascendência materna e paterna. 

 

 

Fica explicito que o Brasil adota o sistema peninsular de identificação de 

pessoas, ao analisarmos o artigo 16 do Código Civil Brasileiro, onde esse é 

expresso ao dizer que toda pessoa tem direito ao nome, tendo esse prenome e 

sobrenome, sendo assim sistema peninsular como citado anteriormente. 

 

3.2 DA NATUREZA JURÍDICA E DAS CARACTERÍSTICAS 

 

O nome possui 4 teorias acerca de sua natureza jurídica, conforme 

Brandelli15 explica em sua obra. A primeira é a teoria do direito de propriedade, 

é também a teoria mais antiga, vinda do Individualismo que era preponderante 

no século XIX, nela se entende o direito ao nome como o direito de propriedade, 

ou seja o proprietário poderia, usar, usufruir, gozar, do nome de maneira 

absoluta, já que o nome é oponível erga omnes, excluindo-se assim os demais. 

A principal crítica dessa teoria é que não se pode tratar o direito da propriedade 

e o direito ao nome da mesma forma, o direito ao nome por exemplo não possui 

o valor econômico existente no direito de propriedade, o direito ao nome não 

pode ser alienado o direito à propriedade sim. 

A segunda teoria é a negativista, segundo Clóvis Beviláqua principal 

defensor dessa teoria, não existe direito ao nome, já que o nome em si é 

relacionado a própria pessoa, não apresenta aspectos jurídicos, portanto o que 

existe é uma possibilidade jurídica de defender algum interesse que esteja 

relacionado ao nome, como a identidade da pessoa, essa teoria no entanto foi 

superada pelo Código Civil de 2002, que consagrou expressamente o direito ao 

nome, como um direito personalíssimo. 

                                            
15 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p.38  
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A terceira teoria é a da polícia civil ou teoria do estado, nessa, o direito ao 

nome nada mais é que uma obrigação imposta pelo Estado, para identificação 

das pessoas, o nome é então uma instituição da polícia civil, sendo que os 

sobrenomes criam apenas uma ilusão de um direito ao nome, mas esse de fato 

não existe. As principais críticas a ela foi que o nome já existia antes mesmo de 

haver o Estado ou a polícia civil. 

A quarta teoria adotada no nosso ordenamento jurídico é o nome como 

direito da personalidade, oponível erga omnes, nela o nome é uma exteriorização 

da personalidade do indivíduo, uma marca do indivíduo, para identificação na 

sociedade e na família, uma identificação também da família do indivíduo. 

Sendo o nome portanto um direito da personalidade, além das 

características dos direitos da personalidade (vitaliciedade, oponibilidade, não 

limitação, originalidade, extrapatrimonialidade, intransmissibilidade, 

irrenunciabilidade, indisponibilidade), o nome também possui características 

próprias, sendo essas: 

 Obrigatoriedade, característica essa advinda do Art. 50 da Lei de 

Registros Públicos, toda a pessoa tem obrigação de ter um nome 

registrado. 

 Incessibilidade, não pode o titular do nome, emprestar seu nome a 

outrem. 

 Inexpropriabilidade, o nome diferentemente da propriedade não 

pode de nenhuma forma ser expropriado pelo Estado, ou seja, 

retirado do titular. 

 Exclusividade, o nome é oponível erga omnes, então mesmo que 

duas pessoas tenham o mesmo nome, o que é juridicamente 

possível, cada nome só diz respeito a uma personalidade, cada 

titular tem a exclusividade do seu nome, inclusive para utilização 

para fins publicitários. 

 Imutabilidade, a Lei de Registros Públicos determina que salvo as 

hipóteses previstas em Lei, o nome não pode ser alterado sem uma 

razão jurídica, somente pela vontade do titular. 

Importante salientar que conforme será aprofundado mais pra frente, essa 

última característica, Imutabilidade, hoje em dia não é plena, já que em alguns 
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casos além das hipóteses previstas em lei, ela é relativizada em prol de outros 

Direitos Fundamentais. 

 

 3.3 DOS ELEMENTOS DO NOME 

 

O nome é formado pelo prenome e sobrenome ou chamado por alguns 

autores como nome de família, sendo esses os elementos fundamentais do 

nome, conforme o artigo 16 do Código Civil “Toda pessoa tem direito ao nome, 

nele compreendidos o prenome e o sobrenome.” 

 

Segundo Brandelli 16 
 

É o elemento designativo que identifica a pessoa, sem ainda 
preocupar-se com a origem familiar. 

É o elemento primeiro na formação do nome; o que vem em primeiro 
lugar na ordem de disposição dos elementos formadores do nome das 
pessoas. 

Serve o prenome para identificar a pessoa como indivíduo inserto no 
seio de determinada família e da sociedade.  

Se é o nome de família que identifica os membros e integrantes de 
certa família, é o prenome quem, dentro da família, distingue seus 
componentes, fazendo-o também em relação a coletividade. 

 

Ou seja, o prenome nada mais é que o primeiro nome do indivíduo, aquele 

que serve para identifica-lo, e pode ser simples ou composto, simples quando é 

formado por apenas uma palavra, por exemplo, Maria, José, Miguel, Ana, e 

composto quando é formado por duas palavras, por exemplo Maria Carolina, 

José Antônio, Miguel Fernando, Ana Carolina, sendo de livre escolha a quem vai 

registrar a criança se o nome será simples ou composto, conduto, no caso de 

gêmeos ou nome que possuam o mesmo nome, por exemplo Ana, é obrigatório 

que seja composto e que a segunda palavra seja diferente para distinção de 

ambos, por exemplo Ana Paula e Ana Carolina, conforme obrigatoriedade do 

artigo 63 da Lei de Registros Públicos.  

 

No caso de gêmeos, será declarada no assento especial de cada um 
a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual 
deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, 
de modo que possam distinguir-se. 

                                            
16 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p.91 
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Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome, ou a 
nome completo diverso, os irmãos a que se pretender dar o mesmo 
prenome. 

 

Já o sobrenome é indicativo da família a qual o indivíduo pertence, sendo 

que primeiramente é colocado o prenome e seguido o sobrenome, esse não 

pode ser escolhido livremente, segundo Brandelli17, deve-se seguir uma 

“transmissão hereditária”, para o sobrenome, por isso por alguns autores é 

chamado de nome de família, pois o sobrenome é transmitido de geração em 

geração dentro da família, é portanto o sobrenome, tudo aquilo que se encontra 

após o prenome. Sobrenome portanto em regra, passa a integrar o nome no 

Registro de Nascimento do indivíduo, entretanto pode ser adquirido depois, 

como acontece no casamento, após o matrimônio a mulher adquire o sobrenome 

da família do marido, ela passa então a ser parte daquela família, hoje em dia 

também acontece do marido adquirir o sobrenome da esposa. 

O sobrenome pode ser simples, quando é formado por apenas uma 

palavra, por exemplo, Oliveira, Silva, Figueiredo, Souza, ou composto, quando é 

formado por dois ou mais sobrenomes, na maioria das vezes a junção do 

sobrenome da mãe e do pai do indivíduo, por exemplo Oliveira Silva ou 

Figueiredo Souza. 

Importante também ressaltar a figura do patronímico, que nada mais é 

que um sobrenome, que tem origem no nome do pai ou de algum familiar 

masculino, esse transmitido aos demais integrantes da família. 

Ao lado dos elementos fundamentais, existem os elementos secundários, 

que não são essenciais para a existência do nome, assim como os fundamentais, 

mas encontramos em alguns casos, e também são usados para identificação do 

indivíduo, esses não foram contemplados pela legislação brasileira, portanto não 

fazem parte do nosso ordenamento jurídico, porém como estamos falando dos 

elementos do nome cabe analisar.  

Conforme Araújo18 explica em seu artigo, são esses, axiônimo, títulos e 

qualificativos eclesiásticos, qualificativos de dignidade oficial, títulos acadêmicos 

e científicos, partícula, agnome. 

                                            
17 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p.93 
18 ARAÚJO, Stéphanie Almeida. Aspectos e Natureza Jurídica do Nome Civil. Conteúdo 

Júridico. Brasília-DF. jul. 2017 
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Axiônimo, segundo Brandelli19, esses são usados antes do prenome, são 

os títulos nobiliárquicos e honoríficos, que em alguns casos são transmitidos de 

geração em geração, mas salienta o autor, que no Brasil quando existentes e 

admitidos fazem parte da natureza do nome, mas não podem ser usados como 

forma discriminatória. 

Títulos e qualificativos eclesiásticos, é aquela utilizada no meio religioso 

para identificação das autoridades religiosas, por exemplo, padre, bispo.  

Qualificativos de dignidade oficial são aqueles usados para identificar 

autoridades do Estado, por exemplo deputado, presidente, etc. Já os títulos 

acadêmicos científicos, por exemplo doutor, professor, mestre é nas palavras de 

Brandelli20 “função é a de identificar as qualidades acadêmicas e científicas da 

pessoa titular do nome”. 

Partícula, seria o de, da, dos, de, usado em alguns sobrenomes de família 

mas que não é essencial, por exemplo Oliveira de Souza, Figueiredo da Silva, é 

uma partícula que pode ou não ser adotada, mas é importante verificar que em 

alguns casos pode ser elemento fundamental do nome, se essa partícula é 

acrescida em algum momento e não passada de geração em geração não é 

elemento fundamental e sim partícula. 

Agnome, é utilizado após o sobrenome para identificar pessoas da mesma 

família que possui o mesmo nome, por exemplo Miguel da Silva Junior, Miguel 

da Silva Filho, Miguel da Silva Neto, esses vocábulos Junior, Filho, Neto, são 

agnome. 

E por fim nos elementos do nome, encontramos os elementos 

substitutivos que não fazem parte do nome, mas em algumas situações o 

substituem, são esses nome vocatório, apelido e pseudônimo. 

Nome Vocatório, e é a abreviação do nome do indivíduo, abreviação essa 

pela qual ele fica conhecido, identificado perante a sociedade, essa abreviação 

pode ser escolhida por ele mesmo ou por terceiro. 

Brandelli21 em sua obra também aborda sobre o apelido, epíteto ou 

alcunha, esses recebem proteção jurídica quando são usados para identificar a 

                                            
19 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012 p.93 
20 BRANDELLI, op. cit., p. 97 
21 BRANDELLI, op. cit., p. 101 
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pessoa em sociedade, normalmente é usado em relações mais intimas, entre 

familiares, amigos, e diz respeito a alguma característica da pessoa, ou ao nome, 

ou a algum fato que a represente, ou até mesmo a sua profissão. 

Por fim o pseudônimo, ou nome artístico, que é escolhido pelo indivíduo 

para identificação em determinada atividade, ou para ocultação. 

 

Segundo Brandelli 22 
 

O pseudônimo, assim, exerce uma dupla função, por um lado, de 
ocultamento dos demais aspectos da personalidade do titular (os quais 
não têm importância na esfera de relações sociais em que o 
pseudônimo será utilizado), e, por outro, de identificação do mesmo 
titular através da adoção do pseudônimo e das particularidades 
pessoais externadas. 

É o “nome fantasia” que a pessoa utiliza em certas relações sociais, 
não com a finalidade de iludir ou enganar, mas sim de isolar e colocar 
à mostra somente parte de sua personalidade. 

Jamais poderá prejudicar os interesses de terceiros, de modo que não 
é possível adotar como pseudônimo o nome de outra pessoa, por 

exemplo49. 
 

O pseudônimo também recebe tutela jurídica, assim como o nome, mas 

esse diferentemente do nome que recebe tal tutela automaticamente, precisa o 

indivíduo comprovar sua licitude, sua notoriedade, sua importância. 

 

4 LEI DE REGISTROS PÚBLICOS  

 

 

O artigo 22, XXV da Constituição Federal Brasileira atribui a União o 

conceito de legislar sobre Registros Públicos, nesse viés, conforme explica 

Ceneviva23 em sua obra, foi editada a Lei de Registros Públicos em 31 de 

dezembro de 1973, mas passando a ser vigente somente em 1º de janeiro de 

1976, trazendo efeitos jurídicos constitutivos, comprobatórios e publicitários aos 

registros públicos. 

                                            
22 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 102 
23 CENEVIVA, Walter. Lei de Registros Públicos Comentada. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 31. 
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O artigo 1º da Lei apresenta os registros que serão disciplinados por ela, 

sendo esses, registro civil das pessoas naturais, registro civil de pessoas 

jurídicas, Registro de títulos e documentos, Registro de imóveis. 

No que diz respeito a registro civil das pessoas naturais, se enquadram 

conforme o artigo 29 da referida Lei, os nascimentos, óbitos, emancipações, 

interdições, sentenças declaratórias de ausência, opções de nacionalidade, 

sentenças de legitimação adotiva. 

No que diz respeito ao registro civil das pessoas jurídicas, se enquadram 

conforme o artigo 114 da Lei de Registros Públicos, os contratos, atos 

constitutivos, estatutos ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, 

morais, científicas, literárias, fundações e associações de utilidade pública, as 

sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais e 

os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.  

O artigo 127 disciplina o registro de títulos e documentos, que abrange os 

instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais, do 

penhor comum sobre coisas móveis, caução de títulos de crédito pessoal e da 

dívida pública federal, estadual, municipal, ou de bolsa ao portador, contrato de 

penhor de animais, contrato de parceria agrícola ou pecuária, mandado judicial 

de renovação do contrato de arrendamento, e qualquer documento qual a 

pessoa vise sua conservação. 

E por fim, o artigo 167 abrange o registro de imóveis, onde além da 

matrícula são realizadas as averbações, usufrutos de imóveis, convenções 

antenupciais, contratos de penhor rural, penhora de imóveis e máquinas, entre 

outros.  

Sendo o título II que trata a respeito do Registro Civil das Pessoas 

Naturais, especificamente o Capítulo IV que trata do Nascimento, esse merece 

atenção especial, já que consiste no ato de dar um nome ao indíviduo. 

Nesse capítulo temos as particularidades do Registro de Nascimento, 

sendo que, esse deve ocorrer em 15 dias, ou três meses para lugares distantes 

de cartório, e deve ser registrado todo nascimento que ocorrer em território 

nacional, sendo que todo nascimento deve ser registrado, mesmo que a criança 

tenha ido a óbito logo após o nascimento. O artigo 52 traz as pessoas que são 
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obrigadas a realizar esse registro, e o que deve conter no Registro de 

Nascimento, aqui temos o direito ao nome disciplinado. 

 

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:   (Renumerado do art. 
55, pela Lei nº 6.216, de 1975). 

 

... 

 

4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança; 

 

 

Nesse caso, o nome possui uma natureza constitutiva, pois é preciso seu 

Registro para que tenha eficácia erga omnes e então seja o nome conhecido do 

direito, aqui importante ressaltar que a Lei de Registros Públicos no capítulo IV 

do título I, trata a respeito da publicidade dos registros, já que como se sabe 

quando determinada matéria possui efeito erga omnes, ou seja, tem efeito para 

todos, essa precisa ser do conhecimento de todos, e portanto precisa ter 

publicidade, porém vale ressaltar que mesmo que não registrado a pessoa 

continua possuindo direito ao nome, pois esse será conhecido de alguma forma, 

mas esse nome não possui eficácia erga omnes. 

Nos demais artigos do capítulo, começa a ser definido o princípio da 

imutabilidade do nome, ou seja, a proibição que o titular do nome possui, de 

alterar o nome que lhe foi dado no Registro de Nascimento. 

 

Segundo Gavião24 
 

A imutabilidade do nome civil é um princípio de ordem pública, em 
razão de que sua definitividade é de interesse de toda a sociedade, 
constituindo garantia segura e eficaz das relações de direitos e 
obrigações correlatas. 

Procura-se evitar que a pessoa natural a todo instante mude de nome, 
seja por mero capricho, ou até mesmo má-fé, visando ocultar sua 
identidade, o que poderá se traduzir em prejuízo a terceiros. 

 

Especificamente no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, temos o 

princípio da imutabilidade do nome, de maneira expressa, ao dizer que o 

prenome será definitivo. 

                                            
24 GAVIÃO, Fausto Carpegeani de Moura. Do Princípio da Imutabilidade do Nome. Jus Brasil. 

maio. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6216.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6216.htm#art55
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Portanto, já que o nome visa garantir uma segurança jurídica, tanto ao 

titular, como ao Estado e a terceiros, impedir o uso indevido desse, não poderia 

o titular trocar de nome a todo momento, ou sem qualquer razão, pois tornaria 

ineficaz essa segurança, mas a Lei de Registros Públicos disciplinou algumas 

hipóteses de alteração. 

 

Segundo Schreiber25 
 

A concepção rígida do nome, como sinal distintivo imodificável, foi 
sendo gradativamente temperada pela legislação brasileira. Permite-
se, hoje, a alteração em um conjunto variado de hipóteses, que 
abrange a retificação da grafia do nome em virtude do erro no registro, 
a tradução do nome estrangeiro em casos de naturalização, a alteração 
do prenome suscetível de expor o seu titular ao ridículo, a alteração ou 
substituição do prenome com a inclusão de apelido público notório, a 
alteração do nome em virtude de adoção, a alteração do nome no 
primeiro ano após a maioridade civil desde que não prejudique os 
nomes de família, e assim por diante. 

 

Sendo assim temos no artigo 56, a possibilidade que 1 ano após atingida 

a maioridade, pode o titular requerer a modificação do nome, em contrapartida 

temos com uma ressalva o artigo 57 onde diz, que essa alteração só poderá 

acontecer por exceção e de maneira motivada, já na hipótese do artigo 56, 

somente o nome poderá ser alterado, e não o sobrenome 

Uma das hipóteses conforme explica Schreiber26 em sua obra, de 

alteração do nome é no caso de nome vexatório, que exponha a pessoa ao 

ridículo, seja vergonhoso para ela, nesse caso conforme explica Gavião27, a 

alteração poderá ser requerida a qualquer momento, pois trata-se de uma 

situação que claramente afronta a Dignidade da Pessoa Humana, já que traz um 

constrangimento desnecessário a pessoa, essa possibilidade não é positivada 

na Lei de Registros Públicos, mas já é pacificada a sua possibilidade nos dias 

de hoje.  A Lei de Registros Públicos no artigo 55 parágrafo único, traz a 

proibição dos oficiais do registro civil de registrarem prenomes que exponham 

ao ridículo, porém caso ocorra, é possível alteração tanto do prenome quanto do 

sobrenome. Aqui se enquadra uma hipótese de relativização da imutabilidade do 

                                            
25 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2013, p.186 
26 SCHREIBER, op.cit., p.196 
27 GAVIÃO, Fausto Carpegeani de Moura. Do Princípio da Imutabilidade do Nome. Jus Brasil. 

maio. 2019 
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nome, e muito discutida nos dias de hoje, que é a hipótese de alteração do nome 

dos transexuais, pois seria incoerente por exemplo a um homem, portar em sua 

certidão um nome feminino, ou uma mulher portar em sua certidão nome 

masculino. 

O CNJ regulou tal tema com o provimento nº 73 de 28 de junho de 2018, 

nele fundamenta-se com base na dignidade da pessoa humana, igualdade e não 

discriminação, entre outros princípios, o direito de dos transgêneros de terem 

seu nome modificado no Registro Civil das Pessoas Naturais. Podem requerer 

tal modificação maiores de 18 anos e com capazes, porém com a ressalva que 

não alterem o sobrenome ou apelido de família, deverá o indivíduo que solicita 

a modificação se dirigir até o cartório onde foi realizado o seu primeiro registro 

para solicitar tal requerimento, sendo que não é necessário a comprovação da 

realização de cirurgia ou qualquer outro laudo médico. Após o final do 

procedimento de alteração é comunicado os órgão expedidores de RG, CNH, 

Título de Eleitor, CPF, Passaporte, para a expedição de novos documentos. 

Outra hipótese de alteração, é a correção de erros de grafia, que conforme 

o artigo 110 da Lei de Registros Públicos pode ser realizada no próprio cartório, 

porém caso o erro não seja evidente, deve ser realizada a modificação por via 

judicial. 

 

Segundo Kumpel28 
 

Caso o erro gráfico não seja evidente, deverá ocorrer a retificação 
judicial. Porém, caso o erro seja simples e evidente deverá ser 
processada a retificação pela própria unidade de serviço onde se 
encontra o assentamento (item 131 da NSCGJ). De qualquer maneira 
não pode em nenhum caso, o Oficial, retificar de ofício o erro, Daí a 
relevância e o cuidado que deve ter na hora de proceder o primeiro 
registro.  

 

O artigo 58 da Lei de Registos Públicos, traz também a hipótese de 

alteração para a inclusão de apelidos públicos e notórios, sendo que se pode 

substituir o prenome pelo apelido ou apenas inseri-lo, conforme cita Gavião29, 

para tal procedimento é necessário ingressar com o pedido de alteração na Vara 

                                            
28 KUMPEL, Vitor Frederico. A Imutabilidade do nome da Pessoa Natural. Âmbito Jurídico. 

abr. 2011. 
29 GAVIÃO, Fausto Carpegeani de Moura. Do Princípio da Imutabilidade do Nome. Jus Brasil. 

maio. 2019 
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de Registros Públicos apresentando três testemunhas que atestem que o 

indivíduo é reconhecido por tal apelido. O autor também explica que é possível 

a alteração do nome por uso, onde o mesmo procedimento é adotado, mas 

nesse caso o nome é modificado pois o indivíduo utiliza um nome diferente do 

que está registrado, e por esse é reconhecido, tais pedidos podem ser realizados 

a qualquer tempo, não possuem prazo.  

O parágrafo único do artigo 58 da Lei de Registros Públicos, bem como a 

Lei 9.807/99, também traz a possibilidade de alteração do nome no caso de 

proteção de testemunhas ou vítimas de crimes. 

Há também as hipóteses de alteração referente ao casamento, anulação 

do casamento e união estável, no caso do casamento, o artigo 1.565 § 1º do 

Código Civil, traz a possibilidade de que qualquer um dos cônjuges se desejar 

poderá acrescentar o sobrenome do outro em seu registro. Já no caso de 

anulação do casamento conforme dispõe o artigo 1.571 § 2º do Código Civil, é 

facultado ao cônjuge a manutenção ou exclusão do sobrenome do outro de seu 

registro. Já no caso da união estável desde que não tenha impedimento legal 

pode o cônjuge requerer em juízo a inclusão do sobrenome do outro cônjuge em 

seu registro. 

 

Segundo Kumpel30 
 

União estável. O artigo 57, §§ 3º e 4º, da Lei de Registros Públicos, por 
força do Artigo 226, § 3º da Constituição Federal, recebeu uma nova 
leitura, posto que o companheiro, ou companheira, pode requerer ao 
Juiz competente a averbação do patronímico do outro companheiro no 
Registro de Nascimento, desde que não tenha impedimento legal para 
o casamento, fora a condição de separado de fato e desde que 
comprove a vida em comum.  

 

Outra hipótese de alteração vem com a Lei 13.445/17, em seu artigo 71 

§§ 1º e 2º, que traz a possibilidade do estrangeiro naturalizado no Brasil, requerer 

a tradução do seu nome para língua portuguesa, ou modificação caso a tradução 

seja vexatória. 

Outras duas hipóteses legais dizem respeito a adoção e ao nome de 

padrasto ou madrasta, no caso da adoção o ECA, em seu artigo 47 § 5º, dispõe 

                                            
30 KUMPEL, Vitor Frederico. A Imutabilidade do nome da Pessoa Natural. Âmbito Jurídico. abr. 

2011. 
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que no caso de adoção podem os pais modificarem o prenome da criança, bem 

como é incluído no registro da criança o sobrenome dos pais adotantes, desde 

que o adotante ou o adotado realize o pedido. Já no segundo caso, esse vem 

disposto no artigo 57 § 8º da Lei de Registros Públicos, onde o enteado ou 

enteada pode requerer judicialmente a inclusão do sobrenome de madrasta ou 

padrasto em seu registro, com a ressalva que precisa haver concordância 

desses e não pode haver prejuízo dos apelidos de família. 

Sendo assim as hipóteses de alteração do nome, estariam positivadas, já 

que como foi analisado anteriormente, não poderia esse ser modificado pois 

visava uma segurança jurídica, por isso o princípio da imutabilidade do nome, 

encontra-se positivado na Lei de Registros Públicos, contudo, conforme o 

exemplo citado, da alteração do nome, nos casos de redesignação sexual, ou a 

de nome vexatório, essa imutabilidade nos dias de hoje, não é mais entendida 

como absoluta, mas sim como relativa. 

 

Segundo Brandelli31 
 

Em verdade o correto entendimento da imutabilidade do nome é no 
sentido de que não pode ele ser alterado sem alguma forte razão 
jurídica, e desde que não ponha em risco os valores que o animam. 

A Imutabilidade do nome informa que não é possível a sua modificação 
voluntária ou caprichosa31, significa a oblação da voluntariedade na 
modificação do nome, que deve, como regra manter-se intacto durante 
toda a vida do sujeito, exceção feita a autorizações insculpidas no 
ordenamento jurídico, devidamente justificadas pelo interesse público 
ou pela dignidade da pessoa. 

 

 

Podemos citar exemplos, dessa relativização no nosso ordenamento, 

como no REsp: 605.708, da Terceira Turma do STJ, onde a autora ajuizou a 

demanda para adicionar o sobrenome de seus pais de criação em seu Registro 

Civil, como forma de homenagem, em primeira instância, o pedido foi julgado 

improcedente, pois foi entendido pelos julgadores, que a inclusão do sobrenome 

dos pais de criação no Registro Civil da autora, prejudicaria os sobrenomes de 

família. A autora então interpôs Recurso Especial no STJ, onde foi julgado 

procedente o pedido da autora, pois entendeu a turma que estavam presentes 

                                            
31 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da Pessoa Natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p.75 
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os requisitos de alteração do artigo 56 da Lei de Registros Públicos e adicionar 

o sobrenome dos pais de criação, não alteraria o sobrenome de família. 

 

DIREITO CIVIL. ALTERAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE 
NASCIMENTO NO REGISTRO CIVIL. APÓS A MAIORIDADE. 
ACRÉSCIMO DO SOBRENOME DOS PAIS DE CRIAÇÃO. ARTIGO 
56 DA LEI Nº 6.016/73. ADMISSIBILIDADE. I – Não é absoluto o 
princípio da imutabilidade do nome de família, admitindo-se 
excepcionalmente, a alteração do patronímico, desde que presentes a 
justa motivação e a prévia intervenção do Ministério Público. No caso 
dos autos, presentes os requisitos autorizadores, já que pretende a 
recorrente, tão somente, prestar uma homenagem àqueles que a 
criaram, acrescendo ao seu assento de nascimento o nome de família 
daqueles que considera seus pais verdadeiros, nada obsta que se 
autorize a alteração. Recurso conhecido e provido com as ressalvas 
do relator. 

(STJ – REsp: 604708 RJ 2003/0199850-1. Relator: Ministro CASTRO 
FILHO. Data do Julgamento: 16/08/2007. T3 – TERCEIRA TURMA: 
Data da Publicação: -- > DJe 05/08/2008) 

 

 

Outro exemplo que podemos citar de relativização do princípio da 

Imutabilidade do nome, é o REsp: 1.256.074, onde uma adolescente, menor, 

representada por seu pai ajuizou demanda para requerer modificação do seu 

Registro Civil, para exclusão da partícula “de” de seu Registro Civil, e inclusão 

do sobrenome materno, em primeira instância o pedido foi julgado procedente, 

porém o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorreu da decisão, 

alegando que a autora não apresentava justo motivo para modificação de seu 

Registro Civil, porém, em sede de recurso por unanimidade dos votos a turma 

julgou procedente o pedido da autora, para retirada da partícula e inclusão do 

sobrenome materno, já que essa inclusão não alteraria a identificação da estirpe 

familiar. 

 

RECURSO ESPECIAL – INTERPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA 
DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA FUNCIONAL (ART. 
127 § 1º, DA CF/88) – OBSERVÂNCIA – REGISTRO CIVIL – 
ALTERAÇÃO – PATRONÍMICO MATERNO – ACRÉSCIMO – 
POSSIBILIDADE – RESPEITO A ESTIRPE FAMILIAR – 
IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I 
– Admite-se o manejo de Recurso Especial interposto pelo Procurador 
de Justiça por força do princípio da autonomia funcional (art. 127, § 1º 
da CF/88). II – O sistema jurídico exige que a pessoa tenha os 
patronímicos que identifiquem sua condição de membro de sua família 
e o prenome que a individualize entre seus familiares. III – Portanto, a 
alteração do nome deve preservar os apelidos de família, respeitando, 
dessa forma, a sua estirpe, nos exatos termos do artigo 56, da Lei n. 
6.015/73. Identificação, na espécie. IV – Recurso especial provido. 
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(STJ – REsp: 1246074 MG 2011/0075808-0, Relator: Ministro 
MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 14/08/2012, T3 – TERCEIRA 
TURMA. Data da Publicação: DJe 28/08/2012 RT vol. 928 p. 742) 

 

 

No REsp nº 1.259.460, diferentemente dos casos acima citados, onde 

preserva-se o sobrenome de família, nesse caso temos que o autor como irmão 

da recorrida, visa a modificação do registro civil dela, pois o pai registral não 

seria o mesmo que o biológico, e o autor portanto queria a retirada do nome de 

seu pai do Registro da irmã, foi discutido a legitimidade do mesmo para tal 

pedido, bem como reconhecido a falsidade registral, até que em sede de recurso 

a turma negou provimento ao recurso do autor, pois reconheceu a paternidade 

socioafetiva da moça em relação ao pai registral, já que o reconhecimento do pai 

biológico aconteceu muitos anos após o registro, e essa não tinha conhecimento 

dos fatos, portanto prevaleceu o vínculo construído com o pai registral. 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DEFILIAÇÃO. INTERESSE. EXISTÊNCIA. I. O pedido 
deduzido por irmão, que visa alterar o registro de nascimento de sua 
irmã, atualmente com mais de 60 anos de idade, para dele excluir o pai 
comum, deve ser apreciado à luz da verdade socioafetiva, mormente 
quando decorridos mais de 40 anos do ato inquinado de falso, que foi 
praticado pelo pai registral sem a concorrência da filha. II. Mesmo na 
ausência de ascendência genética, o registro da recorrida como filha, 
realizado de forma consciente, consolidou afiliação socioafetiva, 
devendo essa relação de fato ser reconhecida e amparada 
juridicamente. Isso porque a parentalidade que nasce de uma decisão 
espontânea, deve ter guarida no Direito de Família. III. O exercício de 
direito potestativo daquele que estabelece uma filiação socioafetiva, 
pela sua própria natureza, não pode ser questionado por seu filho 
biológico, mesmo na hipótese de indevida declaração no assento de 
nascimento da recorrida. IV.A falta de interesse de agir que determina 
a carência de ação, é extraída, tão só, das afirmações daquele que 
ajuíza a demanda - instatus assertionis -, em exercício de abstração 
que não engloba as provas produzidas no processo, porquanto a 
incursão em seara probatória determinará a resolução de mérito, nos 
precisos termos do art. 269, I, do CPC. Recurso não provido. 

(STJ - REsp: 1259460 SP 2011/0063323-0, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 29/06/2012) 

 

 

Assim como no REsp 1304718, onde o autor ajuizou ação visando a 

exclusão do sobrenome paterno de seu registro civil e a inclusão do sobrenome 

da avó materna, alegando abandono afetivo por parte do pai, em primeira 

instância foi parcialmente aceita a pretensão do autor, já que foi permitida a 

inclusão do sobrenome da avó materna, porém rejeitada a pretensão de 
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exclusão do sobrenome do paterno, alegando ofensa a dignidade da pessoa 

humana, o autor interpôs o Recurso, onde foi acolhida a pretensão do autor, 

ressaltando o Ministro em sua decisão que a pessoa tem direito a portar um 

nome que não lhe resulte em angustias, como no caso, seria o abandono do pai. 

 
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. 
ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. 
ABANDONO PELO PAI NA INFÂNCIA. JUSTO MOTIVO. 
RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES. 1. O 
princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico 
brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da 
Lei de Registros Publicos, pode ser alterado no primeiro ano após 
atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de 
família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante 
apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso concreto 
no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente de supressão 
do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado pelo pai desde 
tenra idade, foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna. 4. 
Precedentes específicos do STJ, inclusive da Corte Especial. 5. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (STJ, REsp 1304718/SP, Rel. 
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, DJe 
05/02/2015) 

 

 

No exemplo acima, vemos em primeira instância a decisão de incluir o 

sobrenome da avó materna, devido ao vínculo do autor com a mesma, já que 

essa o criou, assim como no REsp 1259460, bem como vemos a impossibilidade 

de retirada do sobrenome paterno para manter a identidade familiar, como nos 

exemplos anteriores, porém em sede de recurso o autor alegou afronta a 

dignidade da pessoa humana, já que esse foi abandonado pelo pai e portar o 

sobrenome do mesmo lhe causaria angustias, pedido esse que lhe foi concedido, 

mas como esse é o enfoque desse trabalho, torna-se necessário analisar o que 

é o abandono afetivo.  

 

 

 



32 

 

5 ABANDONO AFETIVO  

 

5.1 DO PODER FAMILIAR E DO PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

Antes de adentrar de fato ao tema, é importante falar um pouco a respeito 

da família, já que o poder familiar nasce de uma relação de família, Segundo 

Madaleno32, o conceito de família passou por muitas modificações ao longo do 

tempo, já que no Código Civil de 1916, só era considerada família aquela oriunda 

do casamento, conforme o artigo 229, do Código Revogado “Art. 229. Criando a 

família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou 

concebidos”, porém com a Constituição Federal de 1988, diversos outros 

padrões de família ganharam proteção, por exemplo, a união estável hoje é 

reconhecida como família, bem como a família monoparental, etc. 

 

Segundo Lima33 

 
Atento aos princípios que regem o direito de Família a doutrina afirma 
que o próprio conceito de família possui atualmente três características 
básicas que a diferenciam da família existente antes da Constituição 
Federal de 1988, ou seja, a família atualmente é Socioafetiva, 
Eudemonista e Anaparental, bem diferente da ideia de família 
matrimonialista e discriminatória que havia na sistemática do Código 
de 1916. 

A família é socioafetiva porque o núcleo familiar é construído com base 
no valor jurídico do afeto, e não apenas em decorrência do casamento 
e de laços biológicos. Quando falamos que a família é Eudemonista, 
nos referimos ao entendimento de que a família deve servir de 
ambiente para que os seus membros se realizem individualmente e 
socialmente como pessoas, isto é, a família possuiu um caráter 
instrumental, haja vista que deve servir de instrumento de promoção 
social e pessoal em atenção ao Principio da Dignidade da Pessoa 
Humana. Por fim, a família é Anaparental, pois não compreende 
apenas os parentes como vínculo de sangue, mas também pessoas 
que consolidam um vínculo de afeto familiar ao longo do tempo. 

 

Outra grande diferença é a respeito do poder familiar uma vez que no 

artigo 233 do Código revogado o marido era o chefe da família, já o artigo 1.634 

do atual Código Civil traz a igualdade no exercício do poder familiar entre os pais. 

                                            
32 MADALENO, Rolf, Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.18 
33 LIMA, Geildson de Souza. A evolução no conceito de família: a família como instrumento na 

busca da felicidade. Conteúdo Jurídico.  ago. 2016 
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O código de 1916 também trazia uma diferenciação nos direitos e deveres do 

marido e da mulher, por exemplo, era dever do marido sustentar a mulher e a 

família, e a mulher competia a educação dos filhos, ao tratar do tema Cardin34, 

analisa como grande modificador dessa situação, o estatuto da mulher casada, 

e a lei do divórcio, onde a mulher casada passou a ter direitos e deveres e o 

marido então, perdeu sua autoridade sobre a esposa. 

Importante também salientar a discussão acerca da intervenção do 

Estado na família, Gonçalves35 ao analisar o tema, ressalta que devido sua 

importância predomina no direito de família as normas de ordem pública, razão 

pela qual se faz necessária a intervenção do Estado, para nas palavras do autor 

“visando conceder-lhe maior proteção e propiciar melhores condições de vida às 

gerações novas.”, intervenção essa não propriamente positivada, mas que pode 

ser interpretada, com base no artigo 1.513 do Código Civil. 

Quando fala sobre os princípios norteadores do direito de família, Lima36 

cita a Dignidade da Pessoa Humana, que está presente no artigo 226 § 7º da 

CF, esse princípio como bem analisa Madaleno37 faz com que a família seja 

instrumento de proteção a essa dignidade, sendo a dignidade da pessoa humana 

o princípio norteador no Estado de Direito, deve então a família buscar sua 

preservação, pode-se concluir então que a Constituição Federal foi o que 

ocasionou essa grande modificação no direito de família, visando a garantia de 

Direitos Fundamentais bem como a Dignidade da Pessoa Humana, não podendo 

então a família, mesmo sendo a base da sociedade, ferir esses direitos. 

Juntamente com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

encontramos o princípio da paternidade responsável e da liberdade do 

planejamento familiar, além disso o autor também cita o princípio da igualdade 

entre os cônjuges ou companheiros, princípio da igualdade entre os filhos, 

solidariedade e o princípio da afetividade, primeiramente o princípio da 

paternidade responsável. 

                                            
34 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 

2012. p.67 
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. São Paulo: 

Saraiva, 2020. p. 26 
36 LIMA, Geildson de Souza. A evolução no conceito de família: a família como instrumento na 

busca da felicidade. Conteúdo Jurídico.  ago. 2016 
37 MADALENO, Rolf, Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.28 
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Segundo Schreiber38 

 
A garantia do livre planejamento familiar não significa, todavia, que o 

exercício da liberdade do casal possa pôr em risco a proteção dos 
filhos. Como bem destaca Fabiola Albuquerque Lobo, “a paternidade 
responsável é um bali-zamento ao princípio do livre planejamento 
familiar. O Estado não interfere na decisão/liberdade do casal quanto 
ao projeto parental, mas em contrapartida impõe aos pais a obrigação 
de exercer o múnus público decorrente do poder familiar em relação a 
cada um dos filhos, independentemente da origem, se biológica ou 
socioafetiva”. 

 

Já o livre planejamento familiar, é definido pela Lei 9263/96 como 

“conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal. 

O princípio da solidariedade para Madaleno39, é princípio e oxigênio de 

todas as relações familiares e afetivas, porque esses vínculos só podem se 

sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e 

cooperação, ajudando-se mutuamente sempre que se fizer necessário.”, e por 

fim o princípio da afetividade. 

 

Segundo Calderón40 

 
A afetividade assumiu paulatinamente importância crescente nas 
questões familiares, pois mesmo na família tradicional (biológica e 
matrimonial) acabou por ser considerada como digna de atenção e 
exercício efetivo. Em outros relacionamentos figurou como único elo a 
sustentá-los. É possível afirmar que os relacionamentos interpessoais, 
de modo geral, restaram a partir de então, de alguma forma, 
influenciados pela indelével marca da afetividade 11 

 

Esse princípio não está expresso na Constituição Federal, mas podemos 

citar como exemplo o artigo 226, já citado anteriormente em seu parágrafo 8º, e 

diversas outras passagens da Constituição, que acabam por consagrar o 

princípio da afetividade como um princípio norteador das relações familiares, 

Madaleno41, ao discorrer sobre o assunto trata o afeto como norteador das 

                                            
38 SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019. p. 864 
39 MADALENO, Rolf, Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.33 
40 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017 p. 24 
41 MADALENO, Op. cit., p. 36 
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relações familiares, pois esse seria necessário para garantir uma dignidade 

humana, e é esse afeto que transmite confiança entre os membros de uma 

família. O autor também cita como exemplo, que desse afeto é que nasce outros 

institutos como a igualdade na filiação, maternidade e paternidade socioafetiva, 

entre outros. 

Igualdade na filiação encontramos no artigo 1.596 do Código Civil que diz 

“Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”, ou seja independentemente de como foram 

concebidos os filhos, esses possuem igualdade entre si. 

Já maternidade e paternidade socioafetiva segundo Madaleno42 é a 

“interação entre pai, mãe e filho do coração, formando verdadeiros laços de 

afeto, nem sempre presentes na filiação biológica, até porque a filiação real não 

é a biológica, e sim cultural, fruto dos vínculos e das relações de sentimento 

cultivados durante a convivência com a criança e o adolescente”, ou seja, ocorre 

quando pessoas que não possuem vínculos biológicos, passam a ter um vínculo 

afetivo tão grande, até mesmo perante de terceiros, que tal vínculo afetivo, se 

sobrepõe ao biológico, tal possibilidade já está pacificada, tanto que a Lei de 

Registros Públicos em seu artigo 57 § 8º, traz a possibilidade do enteado ou 

enteada incluir o nome da madrasta ou do padrasto no registro de nascimento 

desde que haja concordância das partes, aqui é que ocorre a figura da 

multiparentalidade, que é nas palavras de Schreiber43 o “fato de o filho possuir 

dois pais ou mães reconhecidos pelo direito, o biológico e o socioafetivo, em 

função da valorização da filiação socioafetiva.”, no caso da multiparentalidade, 

ou seja, a multiparentalidade ocorre quando um indivíduo possui duas mães, ou 

dois pais no registro civil, uma multiparentalidade, mais de uma pessoa, ocorre 

aqui também não somente o registro de madrastas, padrastos, como também a 

inclusão de avós, avôs no registro civil, pois o que se busca nesses casos é a 

valorização do afeto, de quem efetivamente criou a criança, indo além portanto 

dos vínculos biológicos e sanguíneos, como acontecia anteriormente 

                                            
42 MADALENO, Rolf, Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 159 
43 SCHREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019. p. 305 
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Podemos citar como exemplo de aplicabilidade desse princípio no nosso 

ordenamento o Enunciado 6 do IBDFAM que diz “Do reconhecimento jurídico da 

filiação socioafetiva decorrem todos os direitos e deveres inerentes à autoridade 

parental.”, ou o Enunciado 9 também do IBDFAM que diz “A multiparentalidade 

gera efeitos jurídicos.”, claros exemplos onde a afetividade gera um efeito 

jurídico, norteando assim uma relação familiar. 

Porém, Calderón44 também ressalta que a afetividade se torna um vetor 

das relações familiares, e ao conceituar tal princípio aborda o fato de atualmente 

termos um conceito de família contemporânea, diferentemente do que víamos 

no final do século XIX, onde tínhamos um conceito de família clássica, tal 

modificação se deu devido ao fato da afetividade como centro das relações 

familiares, e definindo afetividade como “conjunto de atos concretos 

representativos de um dado sentimento afetivo por outrem”. 

Do princípio da afetividade é que decorre o abandono afetivo, que se 

caracteriza como a omissão de um dos genitores no exercício de seu poder 

familiar, conforme a Constituição Federal dispõe no artigo 229.  

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 
na velhice, carência ou enfermidade.  

 

Poder familiar, ou também chamado por alguns autores como autoridade 

parental, é o dever de assistir, criar, educar os filhos, tendo sua origem segundo 

Madaleno45, na razão dos filhos necessitarem de proteção, cuidado dos pais, já 

que esses são dependentes dos mesmos, e necessitam desse poder para 

garantir-lhes outros direitos fundamentais. O autor também salienta que tanto os 

filhos naturais quanto os socioafetivos, que são os resultantes de adoção legal, 

ou “filhos de criação”, também necessitam dessa proteção. 

 

Segundo Gonçalves46 
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46 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. São Paulo: 

Saraiva, 2020. p. 413 



37 

 

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, 
no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores. Segundo Silvio 
Rodrigues, “é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em 
relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em 
vista a proteção destes”1. O instituto em apreço resulta de uma 
necessidade natural. Constituída a família e nascidos os filhos, não 
basta alimentá-los e deixá-los crescer à lei da natureza, como os 
animais inferiores. Há que educá-los e dirigi-los2. 

O ente humano necessita, “durante sua infância, de quem o crie e 
eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, em 
suma, tenha a regência de sua pessoa e seus bens. As pessoas 
naturalmente indicadas para o exercício dessa missão são os pais. A 
eles confere a lei, em princípio, esse ministério”3, organizando-o no 
instituto do poder familiar. 

 

O artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, asseguram as crianças e adolescentes o direito a 

convivência familiar. 

Os artigos 1.630 a 1.638 do Código Civil, dispõe sobre o poder familiar, 

onde, independente de casamento ou união estável compete aos pais 

igualmente o poder familiar, e a separação ou divórcio não extinguem o poder 

familiar, como bem salienta Schreiber47 em sua obra, a guarda é um dos deveres 

do poder familiar, e sendo que mesmo que um dos cônjuges detenha a guarda 

do filho, ambos são responsáveis pelos atos praticados pelo filho. 

Aqui cabe salientar a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que logo em seu artigo 1º, já dispõe que trata a respeito da “proteção integral à 

criança e ao adolescente”, aqui é que se fala em princípio do melhor interesse 

da criança, já que por ser a criança e o adolescente considerados mais frágeis, 

merecem uma proteção especial. No ECA está assegurado os direitos e deveres 

da criança e do adolescente, seja do Estado para com esses, ou dos familiares, 

nele está disposto no artigo 21 o poder familiar. 

 

Art. 21.  O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência. 
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No artigo 1.638 do Código Civil, estão dispostos os motivos que extinguem 

por definitivo o poder familiar, sendo o rol taxativo. 

  

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 

II - deixar o filho em abandono; 

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de 
adoção. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

 

Pode ocorrer também a suspensão do poder familiar, ou a perda do poder 

familiar, a suspensão está disposta no artigo 1.637 do Código Civil, sendo o rol 

exemplificativo, segundo Schreiber48, a suspensão é temporária e revelam “uma 

conduta antijurídica dos pais”, já a perda do poder familiar encontra-se disposta 

no artigo 1.638 parágrafo único do Código Civil, e segundo o mesmo autor é uma 

medida que visa o interesse da criança, podendo ser definida como “é a 

consequência reservada pelo ordenamento a condutas extremamente graves 

adotadas pelos pais no exercício da sua autoridade parental”  

 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

... 

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar 
aquele que: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder 
familiar: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou 
seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo 
violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de 
reclusão; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei 
nº 13.715, de 2018) 

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou 
seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo 
violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade 
sexual sujeito à pena de reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.715, de 
2018). 
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Segundo Souza 49 

 

Destarte, é o afeto que delineia o caráter, sendo a família estruturada 
a base da sociedade, a sua falta conduz ao desequilíbrio social, assim 
é a família indubitavelmente o núcleo de toda sociedade. Eis, que, é de 
fundamental importância a valorização e a manutenção dos vínculos 
afetivos entre pais e filhos, não no sentido de obrigar a amar, mas no 
sentido de fazer-se cumprir os deveres decorrentes do poder familiar. 

 

Do poder familiar decorrem deveres que quando omitidos pelos pais, 

podem gerar transtornos, danos ao filho, que acabam ensejando nas ações de 

indenização por abandono afetivo, muito discutidas anteriormente, mas hoje já é 

pacificado pelos tribunais a possibilidade de indenização por abandono afetivo, 

como por exemplo no Enunciado 08 do IBDFAM que diz “O abandono afetivo 

pode gerar direito à reparação pelo dano causado”, sendo assim é possível 

requerer indenização por abandono afetivo. 

Segundo Ricardo Calderón50, o princípio da afetividade é o princípio que 

quando existe um vínculo familiar, seja esse reconhecido pelo direito ou 

configurado, gera um dever de cuidado, e ainda, não importa o real sentimento 

do indivíduo, mas os atos demonstradores de sentimento, que o referido autor 

determina como fatos signo-presuntivos da afetividade.  

No caso da relação entre pai e filho, mãe e filho os pais tem um dever de 

cuidado para com os filhos, já que esses, principalmente durante seu 

desenvolvimento, necessitam que os pais exerçam esse dever, quando isso não 

ocorre busca-se o judiciário para que ocorra uma certa reparação desses danos, 

já que conforme dispõem o código civil, em seu artigo 186, quem por omissão 

voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito. 

 

Segundo Braga51  

 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a previsão da 
igualdade entre os cônjuges, dos novos arranjos familiares, o fim do 
tratamento discriminatório entre os filhos e o estabelecimento da 
dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 
Democrático de Direito, esta imunidade da responsabilidade civil nas 
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relações familiares vem sendo reduzida, já que o direito de família 
evoluiu e passou a preocupar-se com o respeito a autonomia e aos 
direitos individuais dos membros do grupo familiar. 

 

Se faz necessário então, compreender melhor o que é a responsabilidade 

civil, seu conceito e suas espécies, para compreender a responsabilização por 

abandono afetivo. 

 

 6 DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO MORAL COMO EFEITOS 

DO ABANDONO AFETIVO 

 

O Código Civil Brasileiro trata da Responsabilidade Civil em seu Capítulo 

IX, e logo no artigo inaugural do Capítulo já traz a obrigação daquele que causa 

dano a outrem, de repara-lo, no caso do abandono afetivo, nós temos que o 

genitor causa tamanho dano ao filho com seu abandono, que acaba ensejando 

no dever de indenizar o filho, para compreendermos melhor, é necessário 

entender o que é a Responsabilidade Civil e o Dano Moral, e como essa 

responsabilização gera um dever indenizatório, Gonçalves52, ao discorrer sobre 

o tema, difere a Responsabilidade Civil da Penal, como sendo a civil onde ocorre 

a lesão de interesse privado, e poderá o prejudicado pleitear ou não reparação, 

contudo, salienta, para haver responsabilidade civil, precisa ocorrer um ato ilícito. 

Pode propor ação de indenização quem foi lesado, ou conforme dispõe o 

artigo 943 do Código Civil, os herdeiros do lesado, Fiuza53, ao falar sobre a ação, 

ressalta que, o ônus da prova cabe ao autor da ação, ou seja, comprovar a 

culpabilidade e o nexo causal, também aborda sobre o sujeito passivo, que deve 

ser aquele que causou ou dano, ou terceiro, conforme será abordado mais 

adiante.  

 Da responsabilidade civil então, surge o dever de indenizar os atos ilícitos 

que atingem outras pessoas, a responsabilidade civil se subdivide em algumas 

espécies, a primeira seria responsabilidade objetiva e subjetiva, segundo 
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Gonçalves54, responsabilidade objetiva é aquela onde é necessário comprovar a 

culpa do agente para que se configure o dano indenizável. Já na culpa objetiva 

é imposto pela lei a responsabilização em alguns casos mesmo sem a 

comprovação de culpa, é onde se vê a figura da teoria do risco que segundo o 

mesmo autor, é quando alguém exerce alguma atividade que possa causar dano 

a outrem, caso esse dano ocorra, ele assumiu o risco de sua atividade, e então 

está obrigado a reparar o dano, independentemente de culpa.  

A segunda classificação de responsabilidade civil é a contratual e 

extracontratual, Venosa55 em sua obra, difere como, a contratual aquela que 

decorre de um contrato, e quando esse é descumprido e causa dano a outrem 

ocorre o dever de indenizar, os demais casos são denominados como 

responsabilidade civil extracontratual, e é onde se aplica o artigo 186 do código 

civil, já citado anteriormente.  

E por fim a última classificação seria a responsabilidade civil direta e 

indireta, direta é quando quem causou a conduta responde por ela, já a indireta 

está expressa no Código Civil em seu artigo 932 e 933, que é quando um terceiro 

responde pela conduta de outrem, por obrigação legal. 

 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão 
dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde 
se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 
até a concorrente quantia. 

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, 
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos 
praticados pelos terceiros ali referidos. 

 

Para constituir ato ilícito, ou seja os pressupostos para a configuração da 

responsabilidade civil, são, o dano, o nexo causal, a culpabilidade e a 
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antijuridicidade da conduta do agente, Fiuza56 discorre sobre cada um dos 

elementos e os define, antijuricidade seria a conduta contrária ao direito, 

culpabilidade trata-se do dolo e da culpa, porém independentemente de qual 

seja, o dever de indenizar existe, e no Código Civil independente de dolo ou 

culpa há o dever de reparação, diferentemente da esfera penal que a conduta 

de quem age com dolo é mais grave que de quem age com culpa, essa distinção 

é irrelevante para a esfera do direito civil. Dolo comete quem age com a intenção 

de causar dano a outrem ao analisar a culpa, o autor faz uma ressalva, que a 

culpa pode se classificar de cinco maneiras, culpa In committendo, que é a que 

ocorre de uma ação do agente, culpa in omittendo, que ocorre por omissão do 

agente, culpa in vigilando que decorre de uma falha do agente que tem o dever 

de vigiar outrem, culpa in custodiendo que decorre de uma falha do agente que 

tem o dever de custódia sobre outrem, e por fim culpa in eligendo que é a 

responsabilidade de uma má escolha, cita o autor o exemplo do patrão que 

responde pelos danos que seus empregados causam em serviço. Por fim ao 

conceituar culpa diz que age com culpa aquele que age com negligência, 

imprudência ou imperícia em determinada circunstância. 

 

Segundo Venosa57  
A culpa, sob os princípios consagrados da negligência, imprudência e 
imperícia, contém uma conduta voluntária, mas com resultado 
involuntário, a previsão ou a previsibilidade e a falta de cuidado devido, 
cautela ou atenção. A previsibilidade é aquela aferida no caso 
concreto, uma definição do previsível. Na negligência o agente não age 
com a atenção devida em determinada conduta; “há um desajuste 
psíquico traduzido no procedimento antijurídico, ou uma omissão de 
certa atividade que teria evitado o resultado danoso” (Stoco, 2004:136). 
Na imprudência o agente é intrépido, açodado, precipitado e age sem 
prever consequências nefastas ou prejudiciais. Na culpa sempre existe 
o aspecto do defeito da previsibilidade, assim como na imperícia, não 
trazida ao bojo do art. 186, mas certamente também integrante do 
conceito de culpa. É imperito aquele que demonstra inabilidade para 
seu ofício, profissão ou atividade. É imperito o advogado que redige 
petição inepta e o médico que administra a droga errada e danosa ao 
paciente, por exemplo. 
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Contudo é importante salientar, que não há o que se falar em nexo causal 

quando se trata de caso fortuito ou força maior. 

Dano, segundo Fiuza58, é a lesão, contra a vontade do prejudicado a um 

determinado bem jurídico, podendo o dano ser positivo ou negativo, o positivo é 

caracterizado pela lesão atual ao bem jurídico, é também chamado de danos 

emergentes, já o dano negativo, é caracterizado por uma lesão futura a bem 

jurídico, é também chamado de lucros cessantes. 

E por fim o nexo causal que é a relação entre a conduta do agente e o 

dano causado por ele, Venosa59 ao abordar o tema, ressalta que o nexo causal 

é um elemento indispensável para caracterização da responsabilidade civil, pois 

nos casos de culpa exclusiva da vítima, ou caso fortuito e força maior, há a 

exclusão do nexo causal, para identificação do nexo causal surgem algumas 

teorias, já que é preciso a análise de cada caso para identificação do nexo 

causal. Schreiber60 em sua obra, analisa essas teorias, a primeira teoria da 

causa direta e imediata é aquela onde indenização é cabível somente nos limites 

diretos que o dano ocasionou. Teoria da causalidade alternativa nas palavras de 

Schreiber é a “responsabilidade solidária de todos os integrantes do grupo 

envolvido na geração do dano, embora, a rigor, apenas um de seus integrantes 

o tenha provocado”, ou seja ambas as teorias buscam colocar limites para 

definição do nexo causal, afim de evitar uma responsabilização indevida. 

Quando se fala em dano, é preciso diferenciar dano material que seria o 

dano que atinge o patrimônio do prejudicado, e sua indenização busca ressarcir 

o patrimônio do ofendido, portanto quantificável com base no que foi diminuído 

do patrimônio do ofendido, diferenciasse esse de dano moral. 

 

Segundo Venosa61 
Dano moral ou extrapatrimonial é o prejuízo que afeta o ânimo 
psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos 
direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo 
imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer 
a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de 
indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da 
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vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o 
critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará 
em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se 
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou 
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 
destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz ou 
árbitro. Cabe ao julgador sentir em cada caso o pulsar da sociedade 
que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma 
constante do comportamento humano universal. 

 

Já Gonçalves por sua vez cita Orlando Gomes para definir dano moral. 

Segundo Gonçalves62 

 

O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de 
Miranda, “dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do 
ofendido; dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como 
ser humano, não lhe atinge o patrimônio” (Tratado, cit., v. 26, § 3.108, 
p. 30). Orlando Gomes, por sua vez, preleciona: “Ocorrem as duas 

hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de al‐guém 
pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar 
apenas sofri‐mento moral. A expressão ‘dano moral’ deve ser 
reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz 

qualquer efeito patrimonial. Se há consequências de ordem patri‐
monial, ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser 
extrapatrimonial” (Obrigações, cit., n. 195, p. 332). 

 

Portanto, dano moral, é um dano extrapatrimonial, que atinge a moral, o 

psicológico do indivíduo com tamanha gravidade que enseja indenização, para 

buscar suprir esse dano, sendo que essa busca desestimular a prática de tais 

atos, essa pretensão está regulada na Constituição Federal em seu artigo 5º, V 

e X. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

... 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

... 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 

 

O artigo 944 do Código Civil expressa que o valor da indenização mede-

se pela extensão do dano causado, e quem em sendo desproporcional a 
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gravidade da culpa e do dano, pode o Juiz reduzir o valor pretendido de 

indenização. 

 

Segundo Venosa63 

  
A prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra 
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela 
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo 
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da 
experiência. Por vezes, todavia, situações particulares exigirão exame 
probatório das circunstâncias em torno da conduta do ofensor e da 
personalidade da vítima. A razão da indenização do dano moral reside 
no próprio ato ilícito. Deverá ser levada em conta também, para 
estabelecer o montante da indenização, a condição social e econômica 
dos envolvidos. O sentido indenizatório será mais amplamente 
alcançado à medida que economicamente fizer algum sentido tanto 
para o causador do dano como para a vítima. O montante da 
indenização não pode nem ser caracterizado como esmola ou 
donativo, nem como premiação. Ressalte-se que uma das objeções 
que se fazia no passado contra a reparação dos danos morais era 
justamente a dificuldade de sua mensuração. O fato de ser complexo 
o arbitramento do dano, porém, em qualquer campo, não é razão para 
repeli-lo. 

 

Importante também salientar aqui, que segundo súmula 37 do STJ. É 

possível cumular ação de indenização por dano moral e material do mesmo fato. 

Porém conforme salienta Theodoro64, é necessário comprovar o dano a 

ilicitude e o nexo causal, não somente o abalo psicológico, e não se pode 

indenizar se foi um dano insignificante, como também é necessário avaliar o 

quantum, já que não pode ser um valor exacerbado, cabe ao juiz então aplicar 

os critérios da razoabilidade e proporcionalidade em sua decisão. 

O dano moral, está presente também na esfera do trabalho, pode-se citar 

aqui como exemplo, o dano moral em acidente de trabalho, que segundo 

Theodoro 65, ocorre quando há um acidente de trabalho com dolo ou culpa do 

empregador, portanto esse tem o dever de indenizar o trabalhador, como 

exemplo o Recurso de Revista 536-37.2013.5.03.0037, onde mesmo com o 

acidente de trabalho ocasionado por culpa de outro trabalhador, foi concedida a 

                                            
63 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Atlas, 2020. p. 490 
64 THEODORO, Júnior Humberto. Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p.5  
65 THEODORO, op.cit., p. 32 
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indenização por danos morais, pois se entendeu que houve dolo ou falha na 

administração da empresa, já que a atividade oferecia riscos. 

 

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EM FACE DE DECISÃO 
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 . 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA - INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO 
TRABALHO TÍPICO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 
CONSTRUÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA 
EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE - INFORTÚNIO 
OCORRIDO POR IMPRUDÊNCIA DE OUTRO EMPREGADO - 
DEVER DE REPARAR QUE SE MANTÉM TANTO PELA TEORIA 
OBJETIVA QUANTO PELA SUBJETIVA . O TRT utilizou dois 
fundamentos para manter a sentença, que condenou a reclamada ao 
pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente 
do trabalho típico: 1) as atividades desenvolvidas pelo reclamante na 
construção civil oferecem perigo acentuado e 2) o infortúnio foi 
ocasionado pela imprudência de outro empregado da mesma empresa, 
o qual, ao operar uma marreta com desatenção, atingiu o dedo do 
reclamante. A recorrente alega que o artigo 7º, XXVIII, da CF veda a 
aplicação da responsabilidade civil objetiva do empregador em caso de 
acidente do trabalho. Argumenta que o infortúnio examinado nos autos 
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, nada havendo que se dizer de 
descuido de outro empregado. Assevera que o acidente não foi 
ocasionado por culpa do mestre de obras, por dolo da empresa ou por 
falha na administração dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho. 
O entendimento pacífico no Tribunal Superior do Trabalho é o de que 
o artigo 7º, XXVIII, da CF - que consagra a responsabilidade subjetiva 
do empregador pelos danos decorrentes de acidentes do trabalho - é 
incapaz de, por si só, afastar a aplicação da teoria do risco positivada 
no artigo 927, parágrafo único, do CCB. Destarte, sempre que a 
atividade econômica implicar, por sua própria natureza, perigo de dano 
aos trabalhadores em patamar superior a outras atividades 
normalmente desenvolvidas no mercado, haverá a obrigação de 
reparação dos prejuízos decorrentes daquela espécie de infortúnio, 
independentemente da existência de culpa do empresário. Nesse 
sentido, vale recordar que a jurisprudência desta Corte é enfática em 
reconhecer a responsabilidade civil objetiva dos empregadores pelos 
danos sofridos pelos trabalhadores que atuam na construção civil . Por 
outro lado, ao contrário do que afirma a ré, o quadro fático delineado 
no voto que prevaleceu na decisão recorrida não aponta para a culpa 
exclusiva da vítima. Na verdade, conforme ressaltado alhures, o 
Tribunal é expresso ao indicar que o acidente ocorreu por culpa de 
outro empregado, circunstância que, além de afastar a excludente de 
nexo de causalidade apontada no recurso de revista, atrai, também, a 
responsabilidade civil subjetiva prevista nos artigos 932, III, e 933 do 
CCB. Desta feita, quer pelo risco do empreendimento explorado pela 
empresa, quer pela conduta antijurídica de um de seus empregados, 
mantém-se a responsabilidade da reclamada pelos danos morais 
sofridos pelo autor em razão do acidente do trabalho por ele sofrido. 
Intactos os artigos 7º, XXVIII, da CF e 186 e 927 do CCB. As ementas 
apresentadas ao confronto de teses são imprestáveis à demonstração 
do dissenso. Recurso de revista não conhecido. 

(TST - RR: 5363720135030037, Relator: Alexandre de Souza Agra 
Belmonte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 09/08/2019) 
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Outro exemplo de Indenização por dano moral, é a possibilidade de 

indenização por danos morais decorrentes de rompimento de noivado, um 

exemplo disso é a Apelação Civil 90010249520108260506/SP, onde o noivo foi 

condenado a ressarcir a noiva pelos gastos com os preparativos do casamento, 

configurando danos materiais, e também por danos morais, devido ao fato de ter 

desistido do casamento três dias antes, entendendo-se na apelação, que a 

desistência do noivo constituiu ato ilícito, que enseja assim responsabilidade 

civil.  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL Rompimento de noivado Desistência do 
casamento três dias antes da cerimônia Ação de indenização por 
danos morais e materiais Sentença de procedência Desistência do 
noivo injustificada Ato ilícito configurado Despesas com preparativos 
Recibos e notas fiscais que comprovam os gastos Indenização por 
danos materiais exigível Danos morais presumíveis Indenização 
exigível Valor corretamente arbitrado Inteligência do artigo 944 do 
Código Civil Juros de mora que devem incidir a partir da citação 
Apelação desprovida 

(TJ-SP - AC: 90010249520108260506 SP 9001024-
95.2010.8.26.0506, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de 
Julgamento: 19/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 21/04/2012) 

 

Como último exemplo a Apelação Civil e Recurso Adesivo, 

07031014120168010001/AC, onde em sede de apelação foi concedida a autora 

indenização por abandono afetivo, já que se entendeu que a condenação do pai 

ao pagamento da indenização serviria como sanção para que esse se 

aproximasse do filho, porém o autor era menor e foi representado por sua mãe, 

e portanto em sede de apelação o quantum indenizatório foi minorado, por 

entendimento que seria um enriquecimento sem causa da mãe, e que também 

deveria ser levado em conta a condição financeira do devedor para arbitramento 

da indenização.  

 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO QUE NÃO DECORRE DAS 
RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO. CONHECIMENTO 
PARCIAL DA INSURGÊNCIA PARCIAL. MONTANTE 
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDIÇÃO PESSOAL 
DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA. 
PATAMAR ELEVADO. REDUÇÃO. PROPÓSITO MAIOR DA AÇÃO. 
CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAI E FILHO. 1. O 
recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria 
efetivamente impugnada, somente se podendo julgar o que está 
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contido nas razões recursais, restringindo-se o pedido ao que 
efetivamente estiver em discussão (tantum devolutum quantum 
appellatum). Acolhimento de preliminar de ausência de dialeticidade. 
Conhecimento parcial do recurso. 2. À míngua de critérios legais para 
a fixação do valor da compensação dos danos morais, devem ser 
considerados o grau de culpa do agente causador do dano, a extensão 
dos danos na vida da vítima e a situação financeira pessoal das partes, 
além de ser o suficiente para a inibição de novos atos danosos e 
ressarcir o prejuízo sem o enriquecimento sem causa da vítima. 3. O 
abandono afetivo, não obstante configurado e admitido pelo genitor e 
com efeitos danosos comprovados na vida da vítima, pode e deve ser 
reparado com a construção de vínculo afetivo com o filho, uma vez ser 
este ainda adolescente, em fase de desenvolvimento de caráter. 4. A 
indenização não pode ser um fim em si mesma, de sorte que deve 
servir muito mais como um alerta ao genitor ausente para que se 
aproxime do seu filho. De outra banda, não pode ser entendida como 
uma espécie de premiação à mãe que pratica atos de alienação 
parental. 5. Condições pessoais das partes que militam pela redução 
do valor estabelecido na sentença, que passa a ser de cinco mil reais. 
6. Recurso principal parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Vistos, relatados e 
discutidos estes autos de Apelação n. 0703101-41.2016.8.01.0001, 
"DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL CONHECER, EM PARTE, 
DO APELO E NESTA, PROVÊ-LO. RECURSO ADESIVO 
DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO (A) DES (A) RELATOR 
(A). UNÂNIME" e das mídias digitais gravadas. 

(TJ-AC - APL: 07031014120168010001 AC 0703101-
41.2016.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 
23/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020) 

 

Nesses casos vemos então, a presença do dano moral no direito de 

família, Cardin66, fundamenta que com a mudança na concepção de família, e a 

valorização da afetividade e solidariedade, se faz necessário entender o direito 

de família como garantidor dos direitos individuais e portanto parte do Estado de 

direito, razão pela qual deve-se aplicar a responsabilidade civil no direito de 

família, pois a sua não aplicabilidade nas palavras da autora “estar-se-ia 

estimulando a sua reiteração, que, provavelmente, aceleraria o processo de 

desintegração familiar”, porém como ressalta a autora, deve-se analisar caso a 

caso, para evitar a banalização do dano moral, mas essa deve visar o 

ressarcimento do dano causado. 

Porém é possível ver em algumas decisões ainda, o não provimento da 

indenização por abandono afetivo, sendo assim deve-se compreender o que é 

abandono afetivo, e porque mesmo pacificada a possibilidade da indenização, 

ainda encontramos julgados contrários.   

                                            
66 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo. Saraiva: 

2012. p. 70 
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7 DO CONCEITO DE ABANDONO AFETIVO E DA POSSIBILIDADE DE 

INDENIZAÇÃO  

 

 

Como já foi analisado anteriormente nesse trabalho, a família passou por 

transformações ao longo do tempo, sendo que hoje encontramos diversas 

entidades familiares protegidas juridicamente, porém, em todas elas temos os 

direitos dos filhos resguardados, e também como já analisado anteriormente 

esses possuem o direito de convivência com os pais, do poder familiar, acontece 

que, vemos cada vez mais presente a figura do divórcio, ou até mesmo vemos 

muitos casos de pais, mães solteiras. Uma saída encontrada, nos casos de 

separação dos pais, para que esses mantenham uma convivência equilibrada 

com os filhos, é a guarda compartilhada, que conforme Madaleno67, seria a 

guarda compartilhada uma forma de compartilhar também o poder familiar. 

O artigo 1.583 do Código Civil, traz o conceito de guarda compartilhada, 

que seria onde a criança tem uma base de moradia, porém o tempo de convívio 

é equilibrado entre o pai e mãe, e há “responsabilização conjunta e o exercício 

de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.”, essa pode ser estabelecida 

em comum acordo, ou por ordem judicial, porém como alerta Gonçalves68, esse 

modelo de guarda não pode ser aplicada em todos os casos, é então que aplica-

se a guarda unilateral que é atribuída a um só genitor, porém conforme dispõe o 

artigo 1.583 §5º do Código Civil essa, “obriga o pai ou a mãe que não a detenha 

a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, 

qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações 

e/ou prestação de contas”, ou seja, mesmo que só um dos genitores detenha a 

guarda do filho, isso não impede o outro de exercer o poder familiar. 

Há também a figura do direito de visita disposta no artigo 1.589 do Código 

Civil, essa busca a manutenção da convivência entre pais e filhos. 

 

                                            
67 MADALENO, Rolf, Manual de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.117 
68 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. São Paulo: 

Saraiva, 2020. p. 282 
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Segundo Gonçalves69 

 
O direito de visitação deve ser entendido como uma obrigação de fazer 

da guardiã de facilitar, assegurar e garantir a convivência do(a) filho(a) 
com o não guardião, de modo que ele possa se encontrar com ele(a), 
manter e fortalecer os laços afetivos, e, assim, atender suas 
necessidades imateriais, dando cumprimento ao preceito 
constitucional. 

 

O direito de visita porém não é só uma prerrogativa dos pais, é também 

dos avós, ou a terceiros próximos, para assim ser assegurado melhor interesse 

da criança, tanto que nem mesmo o fato do genitor não estar arcando com 

prestação alimentícia, faz com que esse tenha seu direito de visitas restringido 

O que se conclui, é que mesmo com a separação dos pais, há uma 

proteção, seja através da guarda, seja através de visitas, para que a convivência 

entre pais e filhos, seja assegurada. Porém em alguns casos, mesmo com essa 

proteção, a separação dos genitores acarreta no distanciamento entre pais e 

filhos, sendo então que a afetividade é um princípio norteador do direito de 

família encontramos a figura do abandono afetivo, em alguns desses casos. 

 

Segundo Machado70 

 
Convém ressaltar que o abandono afetivo na filiação não ocorre 
apenas quando há a ausência física e moral do pai na vida do filho, 
mas também quando, embora haja coabitação entre eles, o pai não 
dispensa ao filho a menor forma de afeto e atenção. Isso porque, como 
já asseverado, a convivência familiar requer a presença moral, muito 
mais do que a presença física. 

O abandono afetivo desponta mais frequentemente no momento de 
dissolução da sociedade conjugal, nos casos em que tem origem o 
fenômeno conhecido como recomposição de famílias. Neste contexto, 
uma vez dissolvida a sociedade conjugal, atribui-se a guarda dos filhos 
menores a ambos os pais ou, nos casos em que isso não seja possível, 
a um deles. Com efeito, desde a edição da Lei 11.698/08, passou a ter 
primazia o instituto da guarda compartilhada, apenas havendo que se 
falar em guarda unilateral quando o melhor interesse da criança, por 
uma série de fatores, assim determinar.  

 

Abandono afetivo porém não se confunde com abandono material, já que 

conforme a autora acima citada, o abandono material é uma questão de não 

                                            
69 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. São Paulo: 
Saraiva, 2020. p. 288 
70 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Análise Doutrinária e Jurídica acerca do abandono 

afetivo na filiação e sua reparação. IBDFAM. nov. 2012. 
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assistência financeira, quando o genitor deixa de pagar alimentos ao filho, por 

exemplo, já o abandono afetivo é uma questão de carência de cuidado, 

convivência do genitor com o filho.  

Conforme o artigo 1.703 do Código Civil, devem os cônjuges separados 

contribuir com alimentos para garantir a subsistência dos filhos, abrange então 

segundo Gonçalves71, tudo o que é “indispensável ao sustento, como também o 

necessário a manutenção da condição social e moral do alimentando”, portanto 

já é por si só uma obrigação pecuniária, diferentemente do abandono afetivo, 

que só será pecuniário quando concedida a indenização, como forma de sanção. 

Outra diferença aqui é que o artigo 528 do Código de Processo Civil, já prevê 

uma sanção a quem não presta alimentos, ou seja, caso não pague, ou não 

apresente justificativa ao não pagamento, além de multa, pode também o 

devedor ter sua prisão civil decretada, caso fique inadimplente por três parcelas 

consecutivas, tendo essa um caráter repressivo, diferentemente do abandono 

afetivo onde a indenização seria uma compensação aos danos, tendo essa um 

caráter pedagógico e compensatório.  

É cabível então uma ação de abandono afetivo, onde o genitor pagava 

alimentos ao filho, pois ambas não se confundem, a Apelação Civil 

10024143239994001 MG, trata bem do assunto, a mãe de dois menores ajuizou 

ação requerendo indenização ao pai das crianças, pois esse abandonou o lar, e 

somente visitou as crianças uma vez após a fixação das visitas, que tal fato gerou 

comprovado dano as crianças, mesmo o pai pagamento alimentos, em primeira 

instância o pai foi condenado a pagar R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para 

cada filho, ele então, interpôs recurso de apelação requerendo reforma da 

sentença, alegando cerceamento de defesa, que não houve abandono afetivo 

de sua parte ou subsidiariamente requerendo minoração do valor da 

indenização. Em sede de apelação, o relator em seu voto, manteve a 

condenação do genitor alegando que, somente o pagamento da pensão 

alimentícia, não é necessário para suprir o dever dos pais com os filhos 

Nas palavras do relator: “Com efeito, exatamente em razão de o afeto não 

ser coisa, mas sentimento, é preciso que um pai saiba que não basta pagar 

                                            
71 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. São Paulo: 

Saraiva, 2020. p. 502 
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prestação alimentícia para dar como quitada a sua "obrigação". Seu dever de pai 

vai além disso e o descumprimento desse dever causa dano e dano, que pode 

ser moral, deve ser reparado, por meio da indenização respectiva.”, manteve o 

relator então a condenação da primeira instância, onde deve o pai pagar a 

quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada filho, exemplificando 

então a diferença de abandono material de moral. 

Outra diferenciação relevante a ser feita é do abandono afetivo e 

alienação parental, essa última prevista em lei própria, Lei 12.318/10, tal prática 

entende-se que constituiria como abuso no desenvolvimento da criança. A 

referida Lei em seu artigo 2º exemplifica o que é a Alienação Parental. 

 

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para 
que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este.  

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:   

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade;  

II - dificultar o exercício da autoridade parental;  

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar;  

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço;  

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;  

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, 
com familiares deste ou com avós.  

 

Segundo Madaleno  
 

A alienação parental é geralmente alimentada pelo ascendente 
guardião, que projeta na criança ou adolescente os seus sentimentos 
negativos, de indignação e de rancores do ex-parceiro. Não se 
compara com a lavagem cerebral, porque nesta se supõe que alguém 
trabalhe conscientemente e para alcançar um resultado de distúrbio na 
comunicação, o que não ocorre necessariamente na alienação 
parental.60 Com o uso de chantagens de extrema violência mental, 
sem nenhuma chance de defesa da criança que acredita piamente que 
o visitante não lhe faz bem, e o menor expressa isto de forma 
exagerada e injustificada para rejeitar o contato. 

 

https://jigsaw.minhabiblioteca.com.br/books/9788530984236/epub/OEBPS/Text/12_chapter05.xhtml?favre=brett#pg134a7
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Tal prática pode acarretar inclusive na alteração ou inversão da guarda do 

menor, visando a preservação psicológica desse, portanto no caso da alienação 

parental um dos genitores, avós ou quem detenha a guarda da criança, impede 

a convivência da criança com o outro genitor, visando prejudicar os vínculos 

afetivos entre o outro genitor e a criança, já o abandono afetivo além de não ter 

lei que o regule, é o próprio genitor, por sua vontade que se omite da convivência 

com a criança, não há portanto uma interferência direta, uma alienação, há um 

abandono. Abandono segundo o dicionário Michaelis é “Ato ou efeito de desistir, 

renunciar, deixar para trás; afastamento, desistência, renúncia.”, sendo assim no 

abandono afetivo estaria o genitor então renunciando, se afastando do seu dever 

e cuidado para com o filho. 

Da mesma forma que a alienação parental, causa danos psicológicos a 

criança, o abandono afetivo também, com base nesses danos causados é que 

se requer a indenização, já que esses danos afetam principalmente a Dignidade 

da Pessoa Humana, fazendo com que o filho se sinta rejeitado, ocasionando 

problemas em suas relações futuras, nesse ponto a indenização tem um viés de 

propiciar um auxílio psicológico a esse filho. 

 

Segundo Cardin72 

 
Realmente, o afeto não é algo que pode ser monetarizado, contudo, a 
falta acar- reta inúmeros danos psicológicos a uma criança ou 
adolescente, que se sente rejeitado, humilhado perante os outros 
amigos em que os pais são presentes, dentre outras situações. É óbvio 
que esta criança ou adolescente terá dificuldades em se relacionar no 
futuro. Logo, a indenização teria como proporcionar que esta pessoa 
recebesse auxílio psicológico para tratar das sequelas oriundas da falta 
de visitação, do descaso, da não orientação ética, moral e intelectual 
etc. 

 

 Muito se discutia tal possibilidade, já que muitos entendiam não ser 

cabível tal pretensão, pois a indenização por dano moral, como já visto 

anteriormente é uma forma de se impedir que a conduta que acarretou o dano 

se repita, sendo assim, no caso do abandono afetivo haveria uma 

obrigatoriedade de amar, porém no abandono afetivo, não está em discussão o 

amor, mas sim o dever de cuidar, sendo esse pensamento diferenciado pela 

                                            
72 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 

2012. p.239 
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Ministra Nancy Andrighi em Recurso Especial, conforme analisa Calderón73 em 

sua obra com base no REsp. 1.59/242/SP, que concedeu a indenização por 

abandono afetivo a uma filha, onde apesar do pai prestar assistência material, 

não prestava a assistência afetiva a filha, e isso lhe acarretou tais prejuízos que 

lhe concedeu o direito a indenização, esse acórdão segundo o autor, ressalta a 

importância do afeto nas relações atuais, e também que as regras de 

responsabilidade civil se aplicam aos conflitos familiares. 

O referido acórdão despertou a discussão da possibilidade de 

indenização, já que foi o primeiro acórdão a reconhecer tal pretensão, a Ministra 

Nancy Andrighi em seu voto, conforme analisam Esser e Penna74 em seu artigo, 

enfatizaram o cabimento do dano moral se houver dano, culpa e nexo causal, já 

que a perda do poder familiar não afasta a possibilidade de indenização, o ato 

ilícito se caracteriza pois há uma obrigação de afeto do pais para com os filhos, 

sendo o dever de cuidado então uma obrigação legal, e tendo a relatora 

condenado o pai a indenizar a filha no montante de R$200.000,00 (duzentos mil 

reais). Conforme analisam as graduandas a decisão da relatora apesar de mudar 

o entendimento dos tribunais, mas ainda gera controvérsias. 

Machado75, analisa em seu artigo as divergências doutrinárias acerca do 

tema, cita Maria Berenice Dias, Rui Stoco, Bernardo Castelo Branco, como 

defensores da indenização, como base a ofensa a Dignidade da Pessoa 

Humana, o princípio da afetividade e proteção integral da criança e do 

adolescente, e cita Lizete Schuh, Danielle Alheiros Diniz, como contrários a 

indenização pois não se pode “quantificar o amor”, e “ninguém pode ser obrigado 

a amar”. A autora também cita a primeira decisão acerca do tema que foi 

proferida em 2005, ou seja, anterior ao REsp acima citado, onde, no processo 

n.º 141/1030012032-0 da 2ª Vara da Comarca de Capão da Canoa, o Juiz 

condenou um pai a pagar 200 salários mínimos de indenização a filha de 9 anos, 

porém o Ministério Público se manifestou contrário à decisão, ou seja, o tema já 

vinha a muito tempo sendo debatido nos tribunais 

                                            
73 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017 p.148 
74  ESSER, Carolina Diamantino e PENNA, Iana Soares de Oliveira. Resp. 1.159.242/SP: A 

necessidade de um espaço de não direito na modernidade líquida. Revista da Faculdade de 
Direito. UFPR, Curitiba.  
75 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Análise Doutrinária e Jurídica acerca do abandono 

afetivo na filiação e sua reparação. IBDFAM. nov. 2012. 
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A discussão então nasce do fato que apesar de nos dias de hoje ser 

pacificada a possibilidade de indenização abandono afetivo, como exemplo o já 

citado enunciado 08 do IBDFAM, já que o dano causado pelo abandono afetivo 

fere principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, em muitos 

casos ainda não se consegue a procedência de tal pretensão. 

Um primeiro ponto a analisar podemos citar como exemplo a Apelação 

Cível 00002750320138240081, onde o relator foi expresso ao dizer que a 

indenização por abandono afetivo é possível, porém, é necessário comprovar 

que tal abandono gerou danos passíveis de indenização, ou seja, como já 

analisamos anteriormente nesse trabalho um ato ilícito que gere um dever de 

indenizar.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
EM RAZÃO DE ABANDONO AFETIVO. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE 
QUE O APELADO SEMPRE TEVE CIÊNCIA DA PATERNIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CORROBORAR TAL TESE. 
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NO SENTIDO DE 
QUE A MÃE DA AUTORA NUNCA LHE REVELOU A IDENTIDADE 
DO PAI. APELADO QUE, QUANDO PROCURADO PELA 
RECORRENTE, PRONTAMENTE REALIZOU O EXAME DE DNA E O 
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 
ABANDONO AFETIVO QUE SOMENTE GERA DEVER DE 
INDENIZAR EM CASOS EXCEPCIONAIS, SOB PENA DE 
JUDICIALIZAÇÃO DOS SENTIMENTOS. APELANTE QUE NÃO SE 
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO 
EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC/1973. 
SENTENÇA MANTIDA. "A reparação via indenização por abandono 
afetivo, muito embora juridicamente possível, depende de considerável 
respaldo probatório e de circunstâncias extraordinárias que justifiquem 
a indenização e que não representem simplesmente a indenização 
pelo amor não recebido. O dano por abandono afetivo é juridicamente 
viável, mas excepcional; no caso dos autos, inexiste qualquer prova 
que dê azo à condenação pretendida" 

(TJ-SC - AC: 00002750320138240081 Xaxim 0000275-
03.2013.8.24.0081, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de 
Julgamento: 05/03/2018, Câmara Especial Regional de Chapecó. 

 

Calderón76, por sua vez também analisa esse tópico, e diz, “há que existir 

uma lesão a um interesse seu juridicamente protegido”, e não necessariamente 

precisa haver um abalo psíquico para comprovação de um dano. 

                                            
76 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017 p. 163 
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Tal comprovação pode ser feita como analisa Machado77, com base em 

laudos de especialistas, como psicólogos, já que diante desse laudo pode-se 

analisar o abalo psicológico que tal abandono causou na criança. 

Conclui-se então que o dano deve ser tamanho que possa ser 

comprovado, já que esse por sua vez prejudica o desenvolvimento da criança, e 

portanto enseje a indenização como forma de repressão ao genitor que se omitiu 

de seu dever de cuidar do filho. 

Outro ponto que precisamos analisar é a prescrição, podemos citar como 

exemplo a Apelação Civil  20140710162878 DF 0015915-14.2014.8.07.0007, 

onde a autora propôs Apelação em face da sentença que não reconheceu o 

abandono afetivo devido a prescrição, essa alegou em sede de apelação que o 

abandono continuou acontecendo mesmo após essa atingir a maioridade, porém 

o tribunal entendeu que a indenização não é imprescritível, e por ser reparação 

civil prescreve em três anos após o titular do direito atingir a maioridade, já que 

contra menor não ocorre prescrição. 

 

PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO AFETIVO. DANO MORAL E 
MATERIAL. PRESCRIÇÃO. 1. Prescreve em 3 anos a ação de 
indenização por abandono afetivo, contados a partir da maioridade. 
Inteligência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2. A reparação por 
danos morais e materiais decorrentes do abandono afetivo possui 
caráter econômico, motivo pelo qual não pode ser admitida como 
imprescritível. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJ-DF - APC: 20140710162878 DF 0015915-14.2014.8.07.0007, 
Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 24/09/2014, 5ª 
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2014 . 
Pág.: 199). 

 

Outro exemplo, a Apelação Cível 1601201-4 do TJPR, onde o réu interpôs 

apelação da sentença, alegando que a pretensão dos autores, de indenização 

material visto que presenciaram o réu que é pai deles assassinar a mãe, e 

indenização moral em face de abandono afetivo estava prescrita, visto a data 

que atingiram a maioridade, na decisão o acórdão frisa que não corre prescrição 

contra incapazes no período do poder familiar, conforme o artigo 197 II, do 

código civil, porém corre a prescrição três anos após atingir a maioridade, razão 

pela qual a pretensão dos autores foi julgada improcedente.  

                                            
77 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Análise Doutrinária e Jurídica acerca do abandono 

afetivo na filiação e sua reparação. IBDFAM. nov. 2012 
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APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E 
MATERIAIS EM RAZÃO DO HOMICÍDIO DA MÃE DOS AUTORES E 
DO ABANDONO AFETIVO EM TESE PRATICADO PELO 
REQUERIDO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL 
PREVISTO NO ART. 206, § 3º, V, CCB. AUTORES 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZES À ÉPOCA DOS FATOS. INÍCIO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL COM O ALCANCE DA MAIORIDADE. 
ART.198, I, CCB. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 
DECORRÊNCIA DA APURAÇÃO DOS FATOS NO JUÍZO CRIMINAL. 
ART. 200, CCB. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
INCONTROVERSAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 
CÍVEL E CRIMINAL. ART. 935, CCB. CONSUMAÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO.REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, IV, CPC/73. 
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM INTEGRALMENTE 
SUPORTADOS PELOS AUTORES. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 
10ª C. Cível - AC - 1601201-4 - Ipiranga - Rel.: Desembargadora 
Ângela Khury - Unânime - J. 08.06.2017) 

(TJ-PR - APL: 16012014 PR 1601201-4 (Acórdão), Relator: 
Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 08/06/2017, 10ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2074 21/07/2017) 

 

Portanto o que se tem é que, apesar do abandono afetivo continuar após 

a maioridade do indivíduo, esse só pode reclamar o direito à indenização, três 

anos após atingir a maioridade, já que aplica-se o prazo de reparação civil, pode 

também reclamar o direito a indenização quando menor se devidamente 

representado. 

Por fim devemos analisar a quantificação da indenização, citando 

novamente Calderón78, “os critérios usualmente utilizados pelo STJ para 

reparações por dano moral seguem muito mais atrelados a uma punição para o 

ofensor que a uma reparação digna para a vítima.”, portanto devemos voltar ao 

dano moral, esse não visa uma indenização pelo exato valor do dano como já foi 

analisado nesse trabalho, visa uma compensação e reforçar a reprovabilidade 

da conduta praticada, nem mesmo a legislação fixou um quantum de 

indenização, mas pode-se observar alguns critérios. 

 

Segundo Cardin79 

 
A questão da fixação do valor indenizatório do dano moral, deixada ao 
arbítrio dos magistrados, deve atender a alguns fatores: a) a relação 

                                            
78 CALDERÓN, Ricardo. Princípio da Afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017 p. 168 
79 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 58 
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de causalidade entre a conduta e o resultado; b) o grau de intensidade 
da culpa ou do dolo por parte daquele que lesou; c) a extensão do dano 
conforme a gravidade das sequelas sofridas pela vítima; d) se o 
ofensor realizou qualquer ato no intuito de amenizar a dor sofrida pelo 
ofendido; e) se o lesante é reincidente; f) as condições econômicas das 
partes envolvidas; g) o grau de escolaridade; h) o nível social, ou seja, 
a reputação da vítima; i) a repercussão da ofensa perante a 
comunidade em que reside a vítima; j) a idade e o sexo da vítima; l) o 
caráter permanente ou não do menoscabo que ocasiona o sofrimento; 
m) a relação de parentesco com a vítima quando se trata do dano por 
ricochete. 

 

Portanto, além de analisar a extensão do dano, deve-se também analisar 

as condições econômicas de ambas as partes, no REsp. 1.59/242/SP, já citado 

anteriormente, o quantum foi minorado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por entender o tribunal que o 

valor arbitrado pelo tribunal de origem era muito elevado.  

Cumpre-se salientar também que apesar dos exemplos serem de 

abandono afetivo por parte dos pais, também pode ocorrer abandono afetivo por 

parte das mães, que também ensejam nas ações de supressão do sobrenome 

materno do registro civil, conforme exemplos que serão analisados mais adiante. 

Também pode ocorrer a figura do abandono afetivo inverso, que é o 

abandono dos filhos aos pais idosos, que segundo o Estatuto do Idoso são as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, esse mesmo estatuto traz em 

seu artigo 3º que o idoso tem direito a convivência familiar, a dignidade, respeito, 

etc, bem como o artigo 229 da Constituição Federal que traz “os filhos maiores 

têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, 

ao discorrer sobre o tema Lima e Mota80, em seu artigo, que os mesmos pontos 

caracterizadores do abandono afetivo do pai para com o filho, são os que 

ensejam a possibilidade do abandono afetivo inverso, já que a omissão no dever 

de cuidado dos filhos perante os pais pode causar um abalo psicológico a esse 

passível de indenização, trazem as autoras também uma definição de abandono 

afetivo inverso nas palavras de Jones Figeirêdo Alves “Abandono afetivo inverso 

a inação de afeto, ou mais precisamente, a não permanência do cuidar, dos filhos 

para com os genitores, de regra idosos, quando o cuidado tem o seu valor 

jurídico imaterial servindo de base fundante para o estabelecimento da 

                                            
80 LIMA, Letícia Rodrigues e MOTA, Karine Alves Gonçalves. Abandono Afetivo Inverso: 

Possibilidade de Reparação Civil a Luz da Legislação Brasileira. Conteúdo Jurídico. dez. 
2019. 
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solidariedade familiar e da segurança afetiva da família. (Alves, 2013)”. Portanto 

quando ocorre a omissão do dever de cuidado dos filhos para com os pais 

idosos, é possível uma compensação por abandono afetivo inverso. Essa 

indenização porém não se confunde com a responsabilização criminal por 

abandono de idosos, são coisas distintas. 

Outro ponto relevante como salienta Machado81 em seu artigo, é o fato de 

que como não se tem lei específica que trata do tema, os magistrados devem 

fazer uma análise em cada caso, evitando a impunidade dos genitores que 

causaram dano aos filhos, devida a omissão, como também devem evitar uma 

indenização de ganho fácil, ou seja, sem motivo plausível. Contudo em 06 de 

outubro de 2015, foi proposto um projeto de lei nº 700/2007, de autoria do 

senador Marcelo Crivella, que pretende caracterizar o abandono afetivo como 

ilícito, alterando assim o artigo 4º, 5º, 22, 56, 58, 129 e 130 do ECA, segundo o 

site da Câmara dos Deputados, o projeto atualmente de nº 3212/2015, foi 

aprovado pela comissão de Direitos Humanos do senado, porém foi rejeitado 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez que no voto 

da deputada Caroline de Toni82, o projeto seria inconstitucional, uma vez que 

“não se mostra razoável a intervenção estatal na entidade familiar para obrigar 

a existência de afeto”, e antijurídico já que “não é possível quantificar a 

negligência no exercício do pátrio poder, dessa forma, fere o art. 186, do Código 

Civil.”, tendo então rejeitado o projeto em 2019. 

Conclui-se que apesar das divergências o poder familiar gera um dever 

de afeto, que quando omitido gera a possibilidade de abandono afetivo, que 

alguns entendem que prescreve em três anos, e deve ser comprovado esse dano 

e a existência dos requisitos da responsabilidade civil, para que gere a 

indenização, conduto como foi analisado o abandono afetivo gera um, abalo, um 

transtorno psicológico tão grande que afeta a dignidade da pessoa humana. 

 

 

                                            
81 MACHADO, Gabriela Soares Linhares. Análise Doutrinária e Jurídica acerca do abandono 

afetivo na filiação e sua reparação. IBDFAM. nov. 2012 
82 Dep. Caroline de Toni. Íntegra do voto. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1843885&filename=
Tramitacao-PL+3212/2015.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1843885&filename=Tramitacao-PL+3212/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1843885&filename=Tramitacao-PL+3212/2015
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Segundo Cardin83 

 
O direito ao planejamento familiar foi consagrado no § 7o do art. 226 
da Constituição Federal calcado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável. Esta constitui na obrigação que 
os pais têm de prover assistência afetiva, moral, mate- rial e intelectual 
aos filhos. 

Portanto, as pessoas têm a liberdade de escolher se querem ou não 
conceber e, a partir do momento em que ocorrer deverão assumir sua 
responsabilidade enquanto genitores para que direitos fundamentais 
como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a filiação sejam 
respeitados. Ainda que não pratiquem os crimes previstos no Código 
Penal, no que tange à assistência familiar (arts. 244 a 247) estariam 
cometendo um ilícito civil, conforme o disposto no art. 186 do Código 
Civil, no momento em que não garantissem o mínimo, que consiste em 
afeto, alimentação básica, educação em escola pública e a direção 
desta personalidade em formação através de princípios éticos e 
morais. 

 

Ou seja, a autora se baseia no princípio do planejamento familiar, para 

firmar que a partir do momento que os pais possuem essa liberdade, e geram 

um filho, esses possuem o dever de assumir com responsabilidades perante 

esses filhos, quando isso não acontece se comete um ato ilícito, que gera um 

abalo no filho que deve ser indenizável, tendo tal indenização um caráter 

pedagógico para que tal conduta não se repita, bem como um caráter 

compensatório, afim de compensar o abalo sofrido pelo filho.  

Porém muitas vezes esse abalo é tão grande que só a indenização não é 

capaz de supro, pois faz com que até mesmo o sobrenome do genitor afete o 

filho, cause constrangimento a esse nesses casos então temos a cumulação de 

indenização por abandono afetivo com supressão do sobrenome do registro civil.  

 

 

8 DO ABANDONO AFETIVO COMO POSSIBILIDADE PARA A SUPRESSÃO 

DO SOBRENOME 

 

 

Com a evolução do direito de família, os laços afetivos foram ganhando 

um maior destaque nas relações, e sendo nos dias de hoje a afetividade um 

                                            
83 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 

2012. p.71 
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princípio base do direito de família, com isso temos que os pais possuem não 

somente o dever de assistência econômica para com os filhos, como também de 

assistência moral, de convivência com os filhos, o poder familiar portanto, que 

deve ser exercido igualmente entre eles. O que ocorre é que muitas vezes com 

a separação dos pais, um deles acaba se omitindo desse dever de cuidar, de 

conviver com os filhos, o que acarreta sérios problemas psicológicos, de 

relacionamento nesses filhos, que com base nisso, e comprovando esses danos 

ocasionados, buscam o Judiciário afim de compensar esse dano por meio de 

uma indenização, são esses os casos de responsabilidade civil por abandono 

afetivo, porém muitas vezes não se busca somente a indenização mas há um 

pedido cumulativo de supressão do sobrenome. Sabe-se que um dos princípios 

do direito ao nome é o princípio da imutabilidade, porém deve-se analisar se a 

Dignidade da Pessoa Humana é um princípio que se sobrepõem aos demais, e 

se esse sobrenome causa constrangimento, dano a esse filho e a sua dignidade 

deve-se relativizar a imutabilidade, ou se essa relativização seria uma afronta a 

segurança jurídica, já que o nome é um direito que visa garantir a segurança 

jurídica. Hoje em dia essas questões vêm à baila com os pedidos de supressão 

do sobrenome por abandono afetivo 

 

Segundo Carvalho84 
 

O abandono afetivo não constitui motivo suficiente para pautar a 
supressão de um sobrenome no registro civil, e algumas vezes é 
encarado como mero inconformismo do filho em relação ao mau 
relacionamento com o pai. 

 

O abandono afetivo precisa então constituir um justo motivo para essa 

supressão, passamos então a analisar o que é essa supressão, quais as 

posições contrárias e quais as posições favoráveis dos tribunais. 

Segundo o dicionário Michaelis supressão é o “1 Ato ou efeito de 

suprimir.2 Ato ou efeito de extinguir ou cancelar; cancelamento, eliminação, 

extinção. 3 Ato ou efeito de retirar (uma parte) de um todo; corte. 

4 GRÁF Retirada de palavras, frases e até parágrafos, alterando um original, 

durante a prova para impressão.” Seria portanto a supressão do sobrenome a 

                                            
84 CARVALHO, Angela Menezes. O abandono afetivo como fundamento para a supressão do 

sobrenome. Conteúdo Jurídico. maio, 2019 
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retirada do patronímico ou apelido de família como já analisado anteriormente, 

do registro civil de um indivíduo.  

Como também já analisado anteriormente, se tem a ideia de que o 

sobrenome é imutável, uma vez que esse serve de identificação do indivíduo, e 

traz uma segurança jurídica em relação a sociedade, porém com a evolução da 

sociedade, precisamos também pensar na evolução dos conceitos, temos hoje, 

uma relativização dessa imutabilidade, em casos onde afronta-se principalmente 

com a dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar da sociedade 

brasileira, portanto passa-se a analisar se seria possível requerer uma 

relativização da imutabilidade do nome, diante desse quadro. 

Segundo a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

tal supressão não seria possível, uma vez que a possibilidade alteração do nome 

é uma medida excepcional. 

 
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO 
PATRONÍMICO MATERNO. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO À ANCESTRALIDADE. ART. 56 DA LEI 
6.015/73. IMPOSSIBILIDADE. Na espécie, considerando que, na 
esteira do art. 57 da Lei de Registros Publicos, a alteração do nome é 
providência excepcional e que depende de justo motivo, mostra-se 
irretocável a sentença acoimada, que julgou improcedente o pedido, 
pois, inexistindo prova robusta do indigitado abandono afetivo, 
descabida a supressão do patronímico da genitora, porque, além de 
inviabilizar a identificação de seu tronco familiar (ancestralidade), 
esbarra na vedação contida no art. 56 da Lei 6.015/73. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073762262, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70073762262 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Data de Julgamento: 28/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017) 

 

No caso acima citado, uma jovem de 21 anos, buscava a exclusão do 

sobrenome da mãe de seu registro civil, uma vez que essa a tinha abandonado 

afetivamente, ainda quando criança, e que portar o sobrenome da mesma, 

causava situações constrangedoras a ela, essa tendo seu pedido negado em 

primeira instância, apelou para o Tribunal de Justiça, visando a reforma da 

decisão, ocorre que, ao analisar o caso, a pretensão foi julgada improcedente, 

alegando o relator que, com base no artigo da Lei de Registros Públicos, poderia 

a apelante no primeiro ano após atingir a maioridade, solicitar perante o judiciário 

a modificação do sobrenome, coisa que essa não fez, também analisa o relator, 
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que a única prova trazida aos autos pela apelante, foi uma certidão de guarda 

provisória, que foi cedida ao seu genitor, não tendo essa portanto comprovado o 

devido abandono afetivo, não sendo esse comprovado, não ensejaria em um 

motivo excepcional para alteração do nome. 

Importante analisar nesse caso, que o principal motivo para que a jovem 

não tivesse sua pretensão atendida, foi o fato de não comprovar o abandono 

afetivo por parte da genitora. 

O STJ em Recurso Especial, no mesmo ano, alegou que a ausência de 

laços afetivos, não constituiria justo motivo, para pleitear a ratificação do nome. 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.521.719 - RS (2015/0062515-7) 
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : BRUNA 
KERN CABRAL ADVOGADO : SANDRA DE MOURA CASTILHO E 
OUTRO (S) - RS037028 RECORRIDO : ANDERSON GARCIA 
CABRAL ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - 
SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por 
Bruna Kern Cabral com fundamento na alínea c do permissivo 
constitucional, visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (fl. 66, e-STJ): 
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 
SUPRESSÃO DO SOBRENOME PATERNO. IMPOSSIBILIDADE. 
Mostra-se descabida a pretensão de suprimir o sobrenome paterno sob 
fundamento de ausência de laços afetivos. Somente é admitida a 
supressão de sobrenome em casos excepcionais e de forma 
justificada. Inexistência de respaldo legal. Prevalência do princípio da 
imutabilidade do nome. Apelação desprovida. Os embargos de 
declaração opostos pela recorrente foram rejeitados pelo acórdão de 
fls. 84/88, e-STJ. Nas razões do recurso especial (fls. 94/104, e-STJ), 
a insurgente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação 
do art. 57 da Lei 6.015/1973, porquanto possível a supressão do 
patronímico paterno, quando comprovado o abandono afetivo do 
genitor. Sem contrarrazões ao recurso especial. É o relatório. Decido. 
O inconformismo não merece prosperar. 1. Cinge-se a controvérsia 
acerca da ocorrência de dissídio jurisprudencial quanto à interpretação 
do art. 57 da Lei 6.015/1973, porquanto possível a supressão do 
patronímico paterno, quando comprovado o abandono afetivo do 
genitor. Da leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente 
limitou-se à colação das ementas dos acórdãos paradigmas, sem 
realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática, requisitos 
essenciais para comprovação da divergência. É entendimento pacífico 
do STJ que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados 
confrontados e transcrever trechos dos acórdãos que configurem o 
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente a mera transcrição de 
ementas. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A 
ÉGIDE DO CPC/73. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE 
INVENTARIANTE. PEDIDO REJEITADO. APELO NOBRE. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO 
DE EFEITO INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO 
QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA 
CAUSA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...] 4. Não se mostra 
configurado o dissídio interpretativo, pois o recorrente limitou-se a 



64 

 

transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como 
paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a 
similitude fática no escopo de comprovar a divergência apontada. 
Descumprimento do disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno 
do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 
610.788/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) 2. Do exposto, com amparo 
no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, nego provimento ao 
recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de 
fevereiro de 2017. MINISTRO MARCO BUZZI Relator 

(STJ - REsp: 1521719 RS 2015/0062515-7, Relator: Ministro MARCO 
BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/03/2017) 

 

No caso acima citado, a recorrente, interpôs ação, visando a supressão 

do sobrenome do genitor, alegando abandono afetivo, tendo tido sua pretensão 

rejeitada, essa interpôs recurso especial, alegando divergência jurisprudencial 

nas decisões, ocorre que o relator em sua decisão manteve a decisão em 

segunda instância, alegando que a recorrente não realizou cotejo analítico, para 

demonstrar a similaridade de seu caso, com as divergências jurisprudências 

apontada, e entendo o relator, que por se tratar de medida excepcional, o simples 

argumento de ausência de laços afetivos, não seria possível para requerer a 

modificação do sobrenome. 

Seguindo o mesmo viés do AC 70073762262 RS, temos Apelação Cível, 

julgada pela 5ª câmara, de Santa Catarina 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE PEDIDO DE 
SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO GENITOR, APÓS 
DECORRIDO MAIS DE UM ANO DA MAIORIDADE CIVIL. 
INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 
57 DA LEI Nº 6.015/73. ALEGAÇÃO DE ABANDONO PATERNO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS 
APONTANDO A RELAÇÃO CONTURBADA ENTRE PAI E FILHO. 
JUSTO MOTIVO PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO, 
CONTUDO, NÃO OBSERVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
IMUTABILIDADE DO NOME. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 03126768220158240018 Chapecó 0312676-
82.2015.8.24.0018, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de 
Julgamento: 30/07/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) 

 

 

No caso acima um jovem de 22 anos, interpôs ação requerendo a 

supressão do sobrenome paterno do registro civil, uma vez que após a 

separação dos pais, esse não desenvolveu nenhum vínculo com o genitor, e 
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portar o sobrenome desse lhe causava constrangimento, pois o lembrava do 

abandono, o genitor por outro lado alegou que nunca houve abandono por parte 

dele para com o filho, e portanto a pretensão era descabida, tese vencedora em 

primeira instância, o que fez com que o jovem apelasse, e em voto a relatora 

entendeu pela improcedência da pretensão do filho, uma vez que esse não 

ajuizou a ação 1 ano após completar a maioridade civil, porém apesar de 

reconhecer em seu voto que a imutabilidade do nome deve ser mitigada em 

casos excepcionais, no caso em questão, não restou comprovado o efetivo 

abandono do pai para com o filho. 

 Outro ponto também abordado para negar a pretensão de 

supressão do sobrenome, é o prejuízo a terceiros, como na apelação julgada 

pela 8ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul, nesse caso não foi por razão de 

abandono afetivo, mas sim por não ser o pai biológico da apelante. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DO 
SOBRENOME PATERNO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O nome é formado por prenome e 
sobrenome, se caracterizando como um direito subjetivo, expressão da 
personalidade.Argumentos trazidos pela apelante, especialmente que 
seu pai é apenas registral, e não biológico, sem qualquer prova para 
embasar suas alegações, que não se enquadram nas exceções legais 
para alteração do nome, devendo ser motivada, passar pela devida 
análise judicial e observar a ausência de prejuízo a terceiros.Apelação 
desprovida. 

(TJ-RS - AC: 70083600965 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, 
Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de 
Publicação: 18/09/2020) 

 

No caso em tela a apelante ajuizou ação para que fosse retirado o nome 

de seu pai registral da certidão, uma vez que esse não é seu pai biológico, porém 

deve sua pretensão rejeitada em primeira instância, e portanto interpôs 

apelação, no voto o relator entendeu que o recurso não deveria ser provido, uma 

vez que não ficou caracterizado um justo motivo para supressão do sobrenome, 

e isso poderia gerar prejuízos a terceiros. 

Na mesma ideia temos o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 

sede de apelação, onde entendeu que a identificação da origem familiar deve 

prevalecer sobre os ressentimentos emocionais. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL.SITUAÇÃO FÁTICA. REQUERIMENTO FORMULADO PELO 
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FILHO PARA RETIFICAÇÃO DO SEU REGISTRO DE NASCIMENTO 
COM A EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO DA FAMÍLIA PATERNA E 
SUBSTITUIÇÃO DESTE PELO SOBRENOME DA FAMÍLIA 
MATERNA.SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO 
CÍVEL.INSURGÊNCIA DO REQUERENTE PARA REFORMA DA 
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME PATERNO LHE 
PROVOCA CONSTRANGIMENTO E ANGÚSTIA EM RAZÃO DE 
ABANDONO AFETIVO DO GENITOR. ADUZIDA A INEXISTÊNCIA 
DE PREJUÍZO A TERCEIROS.PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE 
RETIFICAÇÃO DO NOME QUE SE FUNDAMENTA NO ARTIGO 109 
DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS.INAPLICABILIDADE DO 
ARTIGO 56 DO MESMO DIPLOMA. EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO 
PATERNO.IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO 
DA ORIGEM FAMILIAR EM DETRIMENTO DA ANIMOSIDADE 
EXISTENTE ENTRE PAI E FILHO.RESSENTIMENTOS DE AMBAS 
AS PARTES NA ESFERA EMOCIONAL QUE NÃO CONFIGURAM 
JUSTO MOTIVO APTO A ENSEJAR A EXCLUSÃO DO SOBRENOME 
DO PAI DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO 
REQUERENTE.EXEGESE DO ARTIGO 109 DA LEI DE REGISTROS 
PUBLICOS. PRECEDENTES.INCLUSÃO DO SOBRENOME 
MATERNO.POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO RESPEITO A 
ESTIRPE FAMILIAR. JUSTO MOTIVO. SOBRENOME MATERNO 
CUJA INCLUSÃO NO NOME ASSENTADO EM REGISTRO DE 
NASCIMENTO DO REQUERENTE CONFERE PUBLICIDADE AO 
VÍNCULO COM A FAMÍLIA MATERNA.DEMONSTRADA A 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. IDENTIFICAÇÃO DA 
ORIGEM FAMILIAR PRESERVADA. ENTENDIMENTO DO STJ 
(RESP.1.256.074/MG).HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 
RECURSAL.INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA 
SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM.ENTENDIMENTO DO STJ. ARESP 
1.050.334/PRRECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 
PARA DEFERIR A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 
DE LUIZ GUSTAVO PEREIRA, DETERMINANDO-SE A INCLUSÃO 
DO SOBRENOME MATERNO "FERRARINI" AO NOME DO 
REQUERENTE, PARA QUE ESTE PASSE A CONSTAR "LUIZ 
GUSTAVO PEREIRA FERRARINI". 1. Comprovado que a inclusão do 
sobrenome, além de preservar a identificação da origem familiar, não 
implicará em prejuízo a terceiros, é possível o acolhimento da 
pretensão de alteração do registro de nascimento para inclusão do 
patronímico materno, flexibilizando-se o Princípio da Imutabilidade do 
Nome que prevalece no direito registral pátrio. 2. Os honorários 
recursais não têm autonomia nem existência independente da 
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o 
CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, 
motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de 
fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (...) (AREsp 
1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017) (TJPR - 11ª C.Cível - 
AC - 1728422-9 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - 
Unânime - J. 02.05.2018) 

(TJ-PR - APL: 17284229 PR 1728422-9 (Acórdão), Relator: 
Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 02/05/2018, 
11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2264 22/05/2018) 

 

No caso em tela temos um filho que ajuizou ação requerendo a retirada 

do sobrenome paterno, de seu registro civil, e como pedido alternativo, a inclusão 
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do sobrenome materno, em 1ª instância o jovem teve seu pedido negado, razão 

pela qual propôs apelação, alegando que sofreu abandono afetivo por parte do 

pai, e portar o sobrenome desse, lhe causava grande angústia, e que tal fato o 

afetava psicologicamente, motivo esse que seria justo para se sobrepor ao 

princípio da imutabilidade do nome, em contrarrazões o genitor alegou com base 

no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, a prescrição, a desembargadora em 

seu voto, entendeu que a alegação de prescrição não era cabível, alegando que 

tal pretensão se encaixaria no artigo 109 da Lei de Registros Púbicos, por ser 

uma modificação motivada, concede a inclusão do sobrenome materno no 

registro civil, porém rejeita a exclusão do sobrenome, alegando que por haver 

ressentimento de ambas as partes, e pelo genitor ter arcado com os custos 

materiais, não se faz justo motivo o abandono afetivo para supressão do 

sobrenome. 

Em síntese o que podemos extrair das decisões desfavoráveis, é que é 

necessário comprovar um justo motivo, para que a pretensão seja atendida, 

ocorre também a alegação, de quem tal pretensão precisa seguir os moldes do 

artigo 56 da Lei de Registros Públicos, e ser requerida no primeiro ano após 

atingir a maioridade civil. Contudo algumas decisões entendem que o abandono 

afetivo caracteriza um justo motivo para supressão do sobrenome do Registro 

Civil, como o Recurso Especial, julgado 2014. 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. NOME. 
ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. 
ABANDONO PELO PAI NA INFÂNCIA.. JUSTO MOTIVO. 
RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO. INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73. PRECEDENTES. 1. O 
princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico 
brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da 
Lei de Registros Publicos, pode ser alterado no primeiro ano após 
atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de 
família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo motivo, mediante 
apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso concreto 
no qual se identifica justo motivo no pleito do recorrente de supressão 
do patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado pelo pai desde 
tenra idade, foi criado exclusivamente pela mãe e pela avó materna. 4. 
Precedentes específicos do STJ, inclusive da Corte Especial. 5. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

(STJ - REsp: 1304718 SP 2011/0304875-5, Relator: Ministro PAULO 
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/12/2014, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2015) 
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No caso citado, um jovem ajuizou ação requerendo a retirada do 

sobrenome paterno do seu registro civil, e a inclusão do sobrenome da avó 

materna, tendo seu pedido de inclusão concedido, mas de supressão negado 

recorreu, o ministro em seu voto abordou o artigo 57 e 58 da Lei de Registros 

Públicos, dizendo que com justo motivo é possível a alteração do patronímico do 

registro civil, bem como que o nome civil é a individualização da pessoa perante 

a sociedade, é a característica da família, entendendo que o fato do sobrenome 

remeter a angustias e sofrimento, causados pelo abandono afetivo do pai para 

com o filho, é um justo motivo para se sobrepor a imutabilidade do nome. 

Com o referido julgado, temos abordagens interessantes, uma vez que, 

se já comprovado o abandono afetivo, e como já analisado exaustivamente, é 

algo tão grave que recai no instituto da responsabilidade civil, gerando um dever 

indenizatório, seria no mínimo contraditório, o entendimento de que o abandono 

afetivo não seria um justo motivo, para se sobrepor a imutabilidade do nome, 

como abordado pelo ministro, é necessário sempre observar a Dignidade da 

Pessoa Humana, nesse viés temos a Apelação Civil 1005444-87.2016.8.26.0405 

SP 1005444-87.2016.8.26.0405, julgada pelo tribunal de São Paulo. 

 

Apelação Cível. Retificação de registro de nascimento – Cerceamento 
de defesa não caracterizado – Elementos necessários à formação do 
convencimento do magistrado que se encontram nos autos – 
Desnecessária a produção da prova oral pretendida para deslinde da 
controvérsia – Sentença que julgou procedente a ação movida pela 
filha para o fim de determinar a retificação do registro de nascimento, 
excluindo-se do seu nome o patronímico paterno – Apelo interposto 
pelo genitor visando a improcedência da ação – Existência de 
condenação definitiva do genitor pela prática de crime sexual contra a 
filha enquanto era menor – Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça e deste Colendo Tribunal de Justiça que tem flexibilizado a 
regra da imutabilidade do nome, especialmente em casos de abandono 
afetivo e material – Hipótese de grave mal causado à filha que 
expressa absoluta inexistência de socioafetividade com verdadeira 
repulsa ao genitor e ao seu nome, restando demonstrado, no caso, 
justo motivo para alteração do registro civil – Sentença que deve ser 
mantida. Nega-se provimento ao recurso de apelação. 

(TJ-SP - AC: 10054448720168260405 SP 1005444-
87.2016.8.26.0405, Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 
30/08/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
30/08/2020) 

 

No caso, a filha entrou com pedido destituição do poder familiar, cumulada 

com ratificação do registro civil, para exclusão do patronímico paterno, e teve 

seu pedido julgado procedente, contudo o pai apelou, porém a relatora julga 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/221281615/processo-n-1005444-8720168260405
https://www.jusbrasil.com.br/processos/221281615/processo-n-1005444-8720168260405
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improcedente a apelação, alegando que a filha foi vítima de abuso sexual, 

praticado pelo genitor, que culminou na prisão desse a 12 anos e 3 meses de 

reclusão em regime fechado, demonstrando com julgados de outros tribunais, a 

flexibilização da regra da imutabilidade do nome em casos de abandono afetivo 

e material, analisa a relatora que desde os 4 anos, quando foi descoberto pela 

mãe da jovem que haviam fotos dela expostas em site pornográficos, a menina 

não teria mais tido contato com o genitor, não havendo vínculo entre eles, porém 

além do abandono, há a questão do sobrenome causa grandes danos a jovem. 

Nesse caso, há a prevalência do princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, sobre o princípio da imutabilidade do nome, como bem aborda a 

relatora, é preciso observar que tal princípio não pode ser absoluto, importante 

também ser abordado que a Lei de Registros Público é do ano de 1973, assim a 

sociedade evoluiu com o passar do tempo, o direito também precisa evoluir, uma 

vez que o direito precisa ser dinâmico. 

Nessa ideia, é difícil imaginar um princípio que foi idealizado a quase 50 

anos atrás, continuar sendo absoluto, temos como já foi abordado nesse trabalho 

hipóteses reconhecidas, nas quais tal princípio é relativizado, ainda há 

divergências nas decisões dos tribunais, a figura do abandono afetivo quando 

surgiu, também causou discussões nas decisões dos tribunais, hoje já é 

pacificada a possibilidade, uma vez que é conhecido que o abandono causa 

danos psicológicos ao filho, seja o abandono causado pelo pai, como o 

abandono causado pela mãe, se tal hipótese é reconhecida, como danosa, é 

contraditório dizer que esse não é um justo motivo para suprimir o sobrenome 

do registro civil. 

Também não há o que se falar da aplicabilidade do artigo 56 da Lei de 

Registros Públicos nesses casos, mas sim do artigo 57, entendendo assim, que 

não há prazo para interposição de tal pretensão, pois essa é motivada, pelo 

grande dano que o abandono afetivo causa, visando assim preservar a dignidade 

da pessoa humana, sendo que essa é claramente afrontada quando um filho 

abandonado pelo pai, precisa manter em seu registro civil um sobrenome que 

lhe cause angustias, sofrimento, uma vez que o nome desempenha a formação 

da personalidade da pessoa, a sua identificação, a identificação da família do 

indivíduo.  



70 

 

Importante salientar aqui que em nenhuma das decisões se fala na 

exclusão do nome do pai do registro do filho, somente a supressão do 

sobrenome do pai no registro do filho, para que esse não precise passar pelo 

constrangimento de ser identificado, remetido, a alguém que lhe causou tantas 

angústias. Outro ponto abordado nas decisões é o fato de causar prejuízos a 

terceiros, mesmo sem apontar especificamente nas decisões, qual o prejuízo 

que venha causar a terceiros, questão que também é ínfima, quando se discute 

a dignidade da pessoa. 

Tais pontos, são abordados em Apelação julgada pelo Tribunal de Justiça 

do Paraná. 

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL – CARACTERÍSTICA DE IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES. 
PEDIDO DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – ALEGAÇÃO DE 
ABANDONO AFETIVO E MATERIAL – POSSIBILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0006207-
54.2014.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati - J. 
19.07.2018) 

(TJ-PR - APL: 00062075420148160179 PR 0006207-
54.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Muggiati, 
Data de Julgamento: 19/07/2018, 11ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 24/07/2018) 

 

A requerente interpôs apelação uma vez que, teve em primeira instância 

seu pedido de supressão do sobrenome negado, o relator em seu voto, julga 

procedente a apelação, abordando, que a requerente apresentou justo motivo, 

estando assim de acordo com o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, sendo 

que o genitor abandou os filhos, e a requerente em questão antes dessa 

completar um ano de idade, ou seja, ela nunca teve nenhuma relação com o pai, 

essa então teria um justo motivo para requerer a supressão do sobrenome do 

registro civil. 

Em suma analisando todo o abordado nesse trabalho, o abandono afetivo 

como possibilidade para supressão do sobrenome do registro civil, não apenas 

é possível, como é cabível, e concedido em muitas decisões, não se pode falar 

em imutabilidade do nome, um conceito implementado a tanto tempo, quando 

temos um direito dinâmico, que deve acompanhar as evoluções da sociedade. 

O abandono afetivo é uma nova realidade da sociedade, com as dissoluções 

matrimoniais, muitos filhos acabam não estabelecendo vínculos com seus 

genitores, porém, o cuidado é um dever, um dever que quando descumprido 
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gera, um dano, e por consequência um dever de indenizar, não para suprir o 

abandono, mas para confirmar o descumprimento de um dever, portanto gera 

graves consequências no filho, fazer com que esse filho se lembre de tamanho 

trauma por portar o sobrenome do genitor que o abandonou, ou fazer com que 

esse seja reconhecido como da família de tal, é uma afronta a dignidade da 

pessoa humana, é certo que a imutabilidade do nome se faz necessária para 

garantir uma segurança jurídica, porém essa não pode ser absoluta, essa não 

pode se sobrepor a um princípio fundamental. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

O indivíduo possui uma necessidade de se identificar perante a 

sociedade, desde a Antiguidade, com a evolução da sociedade, e principalmente 

do direito, o direito ao nome foi regulado como uma questão de Estado, no Brasil, 

com a Lei de Registros Públicos, já que visando uma segurança jurídica, o 

indivíduo precisa ser identificado perante a sociedade, e sua identificação deve 

ser exclusiva, sendo a exclusividade inclusive, uma característica do nome. 

Os elementos formadores do nome são o prenome, que nada mais é que 

o primeiro nome do indivíduo e o sobrenome, que o identificador de qual família 

o indivíduo pertence. De tal importância é o direito ao nome que a Lei de 

Registros Públicos estabelece uma série de regras para o registro civil dos 

indivíduos, além de princípios, como o da imutabilidade do nome, que visa 

garantir a segurança jurídica tanto ao titular do nome, quanto ao Estado, pois 

não poderia o indivíduo trocar de nome a qualquer momento, pois isso afetaria 

diretamente essa segurança jurídica, a Lei no entanto previu algumas hipóteses 

de alteração, dentre essas pode-se citar a alteração do nome em caso de nome 

vexatório, uma vez que portar um nome vexatório atinge a dignidade da pessoa. 

Além das hipóteses previstas em Lei, com a evolução do tempo, uma vez 

que deve-se analisar que a Lei de Registros Públicos é de 1973, portanto a mais 

de 40 anos atrás, portanto a sociedade passou por muitas modificações, que se 

fizeram necessário ampliar as hipóteses de modificação do nome, uma hipótese 

que se fez necessária, assim como é apresentado no trabalho, ocorre nos casos 

de cirurgia de readequação sexual, uma vez que uma pessoa que modificou seu 

sexo, portar um nome de sexo contrário, afeta sua dignidade diretamente, 

portanto se faz necessário tal relativização nesse caso. 

Outra hipótese que se faz necessário a relativização do princípio da 

imutabilidade ocorre nos casos de supressão do sobrenome por abandono 

afetivo, como abordado nesse trabalho o afeto gera um dever, muito se foi 

discutido a respeito desse dever, se seu descumprimento seria um ensejador de 

responsabilidade civil, ou não, porém, tal tema já é pacificado pela 
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jurisprudência, conforme foi apresentado, e portanto, o descumprimento do afeto 

gera um dano moral, de tal dano se tem uma responsabilidade civil, e portanto 

dever de indenizar, tal indenização, não possui o cunho de compensar o afeto, 

possui um cunho sancionatório, se tem nesses casos a indenização por 

abandono afetivo. 

Além da indenização por abandono afetivo, como abordado nesse 

trabalho, ocorre também os pedidos de supressão do sobrenome do registro civil 

por abandono afetivo, ocorre que há muitas divergências na jurisprudência 

acerca o tema, uma vez que muitos tribunais entendem que o abandono afetivo 

não gera um justo motivo para relativizar o princípio da imutabilidade do nome, 

entendendo então que esse deve se sobressair ao abandono, outros confundem 

erroneamente com a possibilidade prevista no artigo 56 da Lei de Registros 

Públicos, que traz a possibilidade de 01 ao após a maioridade civil, pode 

justificadamente o indivíduo alterar seu nome no registro civil. 

Primeiramente como analisado, não se pode manter um princípio como o 

da imutabilidade do nome inalterado, o direito deve e precisa acompanhar as 

evoluções da sociedade, e claramente uma lei de data tão antiga, não pode ter 

acompanhado tais evoluções, outro ponto que precisa-se analisar é que, esse 

princípio garante sim a segurança jurídica, e portanto não pode ser relativizado 

sem que se tenha um justo motivo. 

A Dignidade da Pessoa Humana, é o princípio norteador da Constituição 

da República Federativa do Brasil, portanto esse princípio deve se sobrepor a 

todos os outros, sempre deve-se buscar preservar a Dignidade da Pessoa 

Humana, conforme foi analisado, se o abandono afetivo é tão grave que gera um 

dever indenizatório, uma vez que, para se comprovar o abandono afetivo 

precisa-se de provas, pincipalmente laudos psicológicos que comprovem o dano 

que tal abandono causou no filho, porque então tal abandono não poderia 

relativizar um princípio de mais de 40 anos atrás. 

Segundo acórdãos citados nesse trabalho, o abandono afetivo quando 

comprovado gera sim um justo motivo para supressão do sobrenome do registro 

civil, uma vez que o sobrenome é o identificador de qual família o sujeito 

pertence, se o indivíduo possui um dano tão grande, e comprovado, que gerou 

um dever de cunho sancionatório de indenizar, o quão danoso é ao indivíduo ser 

remetido diariamente ao trauma, diariamente ser relembrado do abandono, 
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causado por seu genitor, portar o sobrenome do genitor que abandonou, nesses 

casos afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, se a dignidade deve 

ser o princípio percursor do direito, não pode esse ser violado, visando preservar 

tal dignidade, deve o sobrenome ser suprimido do registro civil do indivíduo, que 

fique claro que nesses casos, não é retirada a filiação do registro, somente o 

sobrenome, para que o indivíduo não seja remetido ao trauma. 

Quanto ao fato de alterar o nome após atingir a maioridade, os casos de 

abandono afetivo não se encaixam nesse quadro, o abandono afetivo precisa 

primeiramente ser comprovado, para somente depois ser requerida a supressão 

do sobrenome do registro civil, não se pode portanto estabelecer um prazo para 

requerer-se a supressão. 

Conclui-se portanto com base nas doutrinas analisadas, e nos acórdãos 

estudados, que uma vez que o afeto é um dever, esse dever quando 

descumprido gera uma indenização por abandono afetivo, abandono esse que 

causa traumas para o resto da vida do indivíduo, visando então preservar a 

dignidade do indivíduo para que ele não seja diariamente remetido a esses 

traumas, é possível sim relativizar o princípio da imutabilidade do nome, nos 

casos de supressão do sobrenome por abandono afetivo. 
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