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RESUMO 

 

A responsabilidade civil, um dos mais importantes institutos do sistema jurídico, 

evoluiu sobremaneira no transcorrer da história. Passou da fase da vingança privada à Lei 

de Talião, desenvolveu-se até chegar ao conceito de culpa para, finalmente, culminar com 

a teoria objetiva que confere mais justiça nesse ramo jurídico.  

Da mesma forma, a responsabilidade civil dos pais desenvolveu-se de maneira 

cíclica, iniciando-se de forma a dispensar o elemento subjetivo, perante o direito romano, 

para, posteriormente, incorporar a teoria subjetiva da responsabilidade civil dos genitores. 

Hodiernamente, após passar pela teoria objetiva indireta, em que havia uma presunção 

relativa de culpa, por parte dos progenitores, o texto normativo brasileiro perfilhou, com 

fundamento em expressa disposição legal, a responsabilidade independentemente de culpa, 

ou seja, a responsabilidade objetiva. 

Não obstante toda essa evolução da responsabilidade civil, máxime com a 

consagração pela nossa Carta Magna do princípio do solidarismo social e a consequente 

colocação dos interesses da vítima, no centro do sistema desse instituto do direito das 

obrigações, a antecipada aquisição da capacidade de fato da pessoa e o prematuro 

rompimento do poder familiar podem dificultar, em muitos casos, a devida indenização de 

vítimas de atos ilícitos praticados por jovens adultos. 

 Ocorre que, o sistema jurídico pátrio, mesmo após a aquisição da plena capacidade 

de fato da pessoa natural, confere ao jovem adulto uma tutela especial, por meio de alguns 

institutos jurídicos, reconhecendo, por conseguinte, que a maioridade, por si só, não afasta 

a pessoa de um regime jurídico mais protetivo, uma vez que reconhece algumas 

peculiaridades na vida dessa pessoa. 

A maior abertura do sistema civilista, por meio da consagração das cláusulas gerais 

e dos conceitos jurídicos indeterminados, aliados a uma interpretação sistemática e 

analógica do instituto da responsabilidade civil por fato de outrem, a nosso ver, permite 

uma extensão da responsabilidade civil dos pais, mesmo após o atingimento da capacidade 

de fato de seus filhos, desde que estes últimos vivam sob a dependência econômica de seus 

genitores. 

Essa responsabilidade surge da extração da essência da responsabilidade civil 

indireta, manifestada pelos vocábulos dependência e subordinação e da extensão do poder 

familiar, nas circunstâncias fáticas relatadas, conjugada com o risco inerente dessa 

atividade, somada à imperiosa necessidade de indenizar a vítima de um dano qualquer.  

 

Palavras-chave: responsabilidade civil; dependência econômica, subordinação, extensão do 

poder familiar, indenização à vítima. 



RIASSUNTO 

 

La responsabilità civile, uno dei più importanti istituti del sistema giuridico, ha 

evoluito molto nel trascorrere della storia. Ha passato dalla fase della vendetta privata alla 

legge di taglione. Ha sviluppato fino ad arrivare al concetto della colpa per, alla fine, 

culminare con la teoria oggetiva che conferisce più giustizia a questo campo giuridico.  

Allo stesso modo, la responsabilità dei genitori si è sviluppata di forma ciclica, 

iniziando di modo a dispensare l’ elemento soggetivo nel diritto romano, per dopo 

incorporare la teoria soggetiva della responsabilità civile dei genitori. Attualmente, dopo 

aver passato dalla teoria oggetiva indiretta, in cui predominava una presunzione relativa di 

colpa dalla parte dei genitori, il testo normativo brasiliano ha adottato, in base a una 

espressa disposizione legale, la responsabilità indipendentemente della colpa, cioè, la 

responsabilità oggettiva. 

Nonostante tutta questa evoluzione della responsabilità civile, principalmente con la 

consagrazione dalla nostra Costituzione del principio del solidarismo sociale e la 

conseguente preoccupazione maggiore con gli interessi della vittima, l’acquisizione 

precoce della piena capacità della persona ai 18 anni e la rottura prematura della patria 

potestà, in molti casi, ha fatto con che la giusta indennizzazione della vittima di un atto 

illecito praticato da un giovane adulto sia diventato più difficile.    

Il sistema giuridico, tuttavia, anche se dopo l’acquisizione della piena capacità della 

persona naturale, conferisce al giovane adulto una tutela speciale, da parte di alcuni istituti 

giuridici, riconoscendo, dunque, che la sola maggioranza non esclude  questa persona di 

un regime giuridico più protettivo, già che riconosce alcune peculiarità nella sua vita. 

La maggiore apertura del sistema civile, in ragione della consagrazione delle 

clausole generali e dei concetti giuridici a contenuto indeterminato, alleati a una 

interpretazione sistematica e analogica dell’istituto della responsabilità civile indiretta, 

nella nostra opinione, permettono una estensione della responsabilità civile dei genitori, 

anche dopo l’acquisizione della piena capacità dei figli, quando essi continuano a vivere 

nella dipendenza economica dei loro genitori. 

Tutta questa responsabilità emerge dal riconoscimento della essenza della 

responsabilità civile indiretta, espressa dalle parole “dipendenza” e “subordinazione” e 

anche in ragione dell’ estenzione della patria potestà nelle circostanze segnalate, sommato 

al rischio inerente di questa ativittà e con la prevalente necessità di indennizzare la vittima 

di un danno.  

 

Parole chiave: responsabilità civile; dipendenza economica, subordinazione, estensione 

della patria potestà, indennizzazione della vittima. 
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INTRODUÇÃO 

 

O instituto da responsabilidade civil dos pais,1 no decorrer da história, tem passado 

por transformações que corroboram a tendência pendular da ciência do direito como um 

todo. Sinteticamente, poder-se-ia dividir a evolução da responsabilidade civil, em nosso 

sistema em três fases: de aplicação do direito romano, a fase de implementação do direito 

criminal, em sede de responsabilidade civil, e a da sistematização da indenização no 

direito civil.2 

Com efeito, o fenômeno da responsabilidade civil, em geral, desenvolveu-se 

perante a ciência jurídica, de maneira cíclica, haja vista a assunção de diferentes 

características em períodos históricos diversos, ora possuindo certos atributos e elementos, 

ora negando-os para posteriormente realocá-los em sua estrutura. Ou seja, aquilo que fora 

outrora abandonado volta a ser aplicado.3  

A essência da responsabilidade civil está, principalmente, em um dos três preceitos 

considerados como princípios fundamentais do direito, que foram proclamados pelo 

                                                
1“Ao lado da responsabilidade normal, pela qual cada um não é chamado a indenizar senão o dano que ele 

próprio produziu, a lei reconhece uma responsabilidade por fato ilícito alheio, isto é, chama a responder 
determinadas pessoas pelos danos ocasionados, quer por obra de terceiros que daqueles dependam, quer 
por obra dos animais ou de coisas inanimadas que estejam em seu poder” (grifos nossos). DE RUGGIERO, 
Roberto. Instituições de direito civil. Atualizado por Paulo Roberto Benasse. 1. ed. Campinas: Bookseller, 
1999. v. 3, p. 599. 

2“Em nosso país, a responsabilidade civil passou por fases distintas: na primeira, as Ordenações do Reino 
mandavam aplicar subsidiariamente o direito romano ao direito pátrio, por intermédio da denominada ‘Lei 
da Boa Razão’ (Lei de 18.08.1769); na segunda, aplicou-se a idéia de ressarcimento à noção de ‘satisfação’, 
regulada pelo Código Criminal de 1830; na terceira, Teixeira de Freitas opôs-se à existência de uma 
responsabilidade civil germinada à criminal (art. 799 da Consolidação das Leis Civis), passando a 
satisfação do dano causado a ter lugar próprio: a legislação Civil.” CAMBLER, Everaldo. Curso avançado 
de direito civil: direito das obrigações. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. v. 2, p. 259. 

3A responsabilidade civil extracontratual, por fato de terceiro, no Direito Romano, trazia a possibilidade da 
responsabilidade objetiva do pater familias por delitos privados perpetrados por pessoa que estivesse sob 
sua potestas. É imperioso reconhecer que, em tal hipótese, aplicava-se o princípio da noxalidade. O pater 
famílias poderia ser demandado em ação delitual, vez que o filius ou escravo não tinham capacidade 
processual, optando pela defesa do alieni iuris ou liberar-se entregando a qualquer momento o autor do fato 
ao poder da pessoa lesada (noxalis deditio). RODRIGUES, Dárcio Roberto Martins. Contribuição para o 
estudo da responsabilidade por fato de terceiro no direito romano. 1996. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p. 3-4. Ou seja, vislumbramos, a partir da referida 
assertiva que, naquela época, a responsabilidade do pater famílias era independente de culpa, ou seja, 
objetiva. Posteriormente, o instituto da responsabilidade evolui de forma a chegar-se na noção de culpa 
com a “Lex Aquilia de Damno”. Mais tarde, com o desenvolvimento de uma sociedade complexa e 
perigosa, chega-se a prescindir da culpa como elemento indispensável para a eclosão do dever de reparar o 
dano com o ressurgimento, consequentemente, da responsabilidade objetiva. 
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jurisconsulto romano Ulpiano. São eles: neminem laedere (a ninguém se deve lesar); 

honeste vivere (viver honestamente) e suum cuique tribuere ( dar a cada um o que é seu).4 

Sobreleva ressaltar que todas essas etapas serão estudadas com mais vagar no decorrer 

deste estudo, porquanto cada uma das fases acima mencionadas possui sub-fases que 

demonstram aspectos importantes a serem considerados para a elucidação do tema proposto. 

Cumpre enfatizar, por necessário, que o instituto da responsabilidade civil, com o 

avanço significativo do seu alcance, nos últimos anos, passou a se caracterizar como um 

dos mais expressivos e relevantes capítulos de toda a ciência jurídica, podendo-se dizer, 

sem qualquer receio de errar, que o tema ocupa a essência de todo o direito civil.5 

Há preocupação sobre o tema em quase todas as atividades humanas, motivo pelo qual 

se exige, dos operadores desse ramo do direito das obrigações, debates e pesquisas 

intermináveis.  

Não é sem razão que Aguiar Dias, em uma de suas obras, assevera que “toda a 

manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade”.6 

                                                
4De acordo com Nelson Nery Junior: “Os preceitos romanos honeste vivere, alterum non laedere, suum 

cuique tribuere (viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu), são os 
primórdios dos princípios gerais de direito.” NERY JUNIOR, Nelson. Contratos no Código Civil. In: 
FRANCIULLI NETTO, Domingos; MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva 
(Coord.). O novo Código Civil: estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. p. 406. 
Nas palavras de R. Limongi França: “Henri e Léon Mazeud, no seu clássico Traité Theorique et Pratique de 
la Responsabilité Civile (Paris, 1934) assinalavam que tal é a importância da matéria que se encontraria em 
vias de absorver todo o direito. Evidente o exagero dessa observação. Não obstante, a simples idéia de estar 
ligada ao conceito de dano nos leva a um dos três fundamentais juris praecepta, a saber, o alterum non 
laedere. Por outro lado, tendo havido a laesio alteri, é necessário cumprir o outro preceito, qual seja, o de 
suum cuique tribuere. Finalmente, o cumprimento dessa obrigação faz parte do honeste vivere.” FRANÇA, 
Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1969. v. 4, t. 2, p. 276. 

5“A responsabilidade civil conquistou inegável importância prática e teórica no Direito Moderno. Não é mais 
possível ignorá–la. Outrora circunscrita ao campo dos interesses privados, hoje a sua seara é das mais 
férteis, expandindo-se pelo direito público e privado, contratual e extracontratual, aéreo e terrestre, 
individual e coletivo, social e ambiental, nacional e internacional. Pode-se dizer que os seus domínio são 
ampliados na mesma proporção em que se multiplicam os inventos, as descobertas e outras conquistas da 
atividade humana. Alguns princípios da responsabilidade civil ganharam status de norma constitucional 
após a Carta de 1988, sem falar no enriquecimento que lhe trouxe a edição do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, que regula todas as relações de consumo, em seus múltiplos aspectos. Prova disso é a 
vastíssima literatura jurídica sobre o inesgotável tema da responsabilidade civil e a extraordinária 
freqüência com que os tribunais são chamados a decidir conflitos de interesses nessa área. Já tive a 
oportunidade de constatar, por muitas vezes, que, numa sessão de julgamento, quase cinqüenta por cento 
dos recursos envolviam matéria de responsabilidade civil.” CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 
responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 17. 

6DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v. 1, p. 1. 
Antônio Chavez leciona que: “Não há, a rigor, contrato, atividade, ato, até mesmo abstenção, que não 
contenha o gérmen da responsabilidade criminal ou civil”. CHAVES, Antônio. Responsabilidade civil. Rio 
de Janeiro: José Bushatsky Editor, 1972. p. 17. 
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O Código Civil de 2002 acompanhou a evolução do instituto da responsabilidade 

civil, criando uma dualidade quase que coexistencial entre a responsabilidade civil 

subjetiva e a objetiva, dualismo que produziu efeitos no campo da responsabilidade civil 

dos pais pelos atos de seus filhos incapazes, elidindo a vetusta presunção de culpa e 

perfilhando, expressamente, a responsabilidade civil objetiva.7 

A exclusão do elemento culpa, em muitos casos potencialmente indenizáveis, 

representou a preocupação do pensamento contemporâneo da sociedade em colocar a 

vítima no centro da discussão do instituto em testilha8, proporcionando uma máxima 

garantia aos seus direitos, mormente o de ser indenizada sempre que sofra algum tipo de 

lesão. 

A evolução da responsabilidade civil resulta do progresso do direito que busca 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade que, nos últimos duzentos anos, passou por 

transformações que a tornaram tecnologicamente complexa e substancialmente perigosa,9 

aumentando, sobremaneira, a ocorrência de eventos danosos com crescente dificuldade de 

se imputar a alguém a conduta geradora do dever de indenizar aquele que foi lesionado. 

                                                
7“Atualmente, depara-se o aplicador da norma jurídica com um sistema de responsabilidade civil complexo, 

no qual convivem duas orientações que outrora chegaram a ser consideradas antagônicas: a 
responsabilidade com culpa e a responsabilidade sem culpa.” LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito 
civil: obrigações e responsabilidade civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004. v. 2, p. 446. 

8Fala-se, também, na responsabilidade civil supedaneada no ato danoso em si. Nesse sentido, são as lições de 
Regis Fchtner Pereira para quem: “O eixo sobre o qual girava o sistema, portanto, era o do comportamento 
do autor do fato danoso. A vítima exercia um papel absolutamente secundário na determinação do dever de 
responder pelos danos a ela causados. A doutrina moderna vem modificando esse estado de coisas, 
deixando de centrar o sistema na figura do comportamento do autor do dano, e passando a centrá-lo no 
evento danoso em si. A responsabilidade civil vem sendo redefinida, assim, como uma reação contra o 
dano injusto”. PEREIRA, Regis Fichtner. A responsabilidade civil pré-contratual: teoria geral e 
responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 38. Em aula 
proferida na USP, no dia 24/03/10, no Curso Visão Dinâmica da Responsabilidade Civil, quando explanava 
acerca do nexo de causalidade, a Professora Teresa Ancona Lopez lecionou que: “A vítima hoje deve ser 
indenizada de qualquer forma”. 

9“No processo de modernização, cada vez mais forças destrituivas também acabam sendo desencadeadas, em 
tal medida que a imaginação humana fica desconcertada diante delas. Ambas as fontes alimentam uma 
crescente crítica da modernização, que, ruidosa e conflitivamente, define os rumos das discussões 
públicas”. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. p. 25. Para Lucas de Abreu Barroso: “Indubitavelmente, a complexa 
estrutura social de nossos tempos – corolário do desenvolvimento científico, do progresso técnico e da 
evolução dos processos econômicos -, paralelamente ao incremento de inúmeras possibilidades de vida 
antes jamais experimentadas, entronizou uma perspectiva da qual não pode afastar-se em suas formulações 
teóricas e normativas à Ciência Jurídica: “a sociedade do risco” (Risicogesellschaft). A Revolução 
Industrial e, sobretudo, a Era Tecnológica fomentaram padrões socioeconômicos que estão a propor no 
mundo de hoje e do futuro seus próprios problemas. Dentre estes, ressalta-se uma enorme agravação dos 
riscos a que fica sujeita a pessoa humana”. In BARROSO, Lucas de Abreu. Novas fronteiras da obrigação 
de indenizar. In: DELGADO, Luiz Mario; ALVES Jones Figueiredo (Coords.). Questões controvertidas no 
novo Código Civil (Responsabilidade civil). São Paulo, 2006. v. 5, p. 360. 
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Assim, vive-se em uma sociedade de riscos em que as atividades modernas são 

altamente perigosas. Essa situação potencializa, de alguma forma, o surgimento de danos a 

todo instante.  

Ademais, o princípio da Universalidade da Jurisdição se preocupa com o 

implemento de uma tutela cada vez mais eficiente, efetiva e eficaz,10 pois possibilitar o 

acesso ao Poder Judiciário, por meio do direito de ação, sem a necessária eficácia de 

modificar a realidade jurídica, quando há necessidade, é a mesma coisa que não garanti-lo, 

acesso este consagrado, como é cediço, a direito fundamental individual,11 previsto no art. 

5º, XXXV, da nossa Carta Magna.12 

Ainda na esfera constitucional, a importância do instituto sob análise é mais 

acentuado a partir de sua inserção no próprio rol dos direitos individuais do art. 5º da 

CF/88 que, em seus incisos V e X aduzem, respectivamente que “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à 

imagem” e “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

                                                
10Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini asseveram, quando 

tratam do instituto da tutela antecipada, que tem este instrumento processual índole nitidamente 
constitucional, haja vista o fato de que por vezes o tempo despendido no curso regular de uma ação pode 
trazer consequências desastrosas ao jurisdicionado. A tutela antecipada foi uma maneira encontrada pelo 
legislador de mitigar os eventuais danos ocasionados pelo fator tempo no processo, possibilitando a sua 
eficácia, porquanto garantir o acesso de todos perante um Poder Judiciário ineficiente é a mesma coisa que 
não garantir. É mister reconhecer que o sistema tem se preocupado cada vez mais com a efetividade 
processual, de forma a permitir a sua máxima utilidade implementando, desta forma, de fato, o princípio da 
universalização da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988. WAMBIER, 
Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de 
processo civil. 8. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. v. 1, p. 303. 

11Os constitucionalistas, de uma forma geral, conceituam os direitos fundamentais como sendo aqueles 
indispensáveis à pessoa humana, necessários para asseguram a todos uma existência digna, livre e igual. 
Vale a pena explicitar, ainda, que os denominados direitos fundamentais pertencem a um gênero, de que 
são espécies os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos políticos e os 
direitos de nacionalidade. 
Nas lições de Paulo Bonavides: “Os direitos fundamentais são a bússola das Constituições. A pior das 
inconstitucionalidades não deriva, porém, da inconstitucionalidade formal, mas da inconstitucionalidade 
material, deveras contumaz nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde as estruturas 
constitucionais, habitualmente instáveis e movediças, são vulneráveis aos reflexos que os fatores 
econômicos, políticos e financeiros sobre elas projetam”. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 
constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2003. p. 601. 
José Afonso da Silva disserta que: “Direitos fundamentais do homem constitui expressão mais adequada a 
este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a 
ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, 
aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual 
de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive...”. SILVA, 
José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1996. p. 176-177. 

12CF/88, Art. 5º, XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  
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assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

Destarte, em algumas circunstâncias, o ordenamento jurídico pátrio cria deveres de 

indenizar até mesmo a quem não praticou conduta adequada a produzir dano à esfera 

jurídica de terceiros, ou seja, sem a presença do nexo causal, como na hipótese 

contemplada no artigo 735 do Código Civil,13 que cuida da responsabilidade contratual do 

transportador, quando assevera que ele (transportador) responderá pelo dano ocasionado 

em seu passageiro, ainda que o prejuízo tenha sido causado por culpa exclusiva de 

terceiros. 

Dessa forma, hodiernamente, busca-se com mais nitidez um responsável pelo 

prejuízo, prescindindo-se não rara vez da culpa para a eclosão da obrigação de reparar, 

porquanto muitas vezes esse elemento subjetivo, mormente a partir da complexidade atual 

da vida social, passou a inviabilizar a indenização em muitos casos. 

Vislumbra-se dessa forma uma evolução social no sentido de se perscrutar sempre 

em quem deve recair a responsabilidade pelos danos ocorridos, dado o fato de que a 

vítima, no momento, assumiu uma posição de destaque perante o sistema da 

responsabilidade civil.14 Arredou-se o pensamento da sociedade de que as pessoas 

deveriam aceitar as vicissitudes da vida por serem desígnios de Deus.15  

Ademais, o princípio da solidariedade, insculpido no artigo 3º, I, da Constituição 

Federal, permitiu um tratamento diferenciado a institutos tradicionais do direito civil e, no 

caso em debate, da responsabilidade civil, pois trouxe à baila uma preocupação maior com 

a necessidade de tornar indene a vítima de um ato ilícito. 

                                                
13“Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por 

culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.  
14De acordo com Teresa Ancona Lopes: “Hoje, mais do que nunca, os direitos da pessoa se acham 

terrivelmente ameaçados não só pelo assustador progresso tecnológico mas, principalmente, pela falta de 
solidariedade e respeito dentro da sociedade moderna, caracterizada, infelizmente, por todos os tipos de 
violência”. LOPEZ, Teresa Ancona. O dano estético: responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo. Ed. Revista 
dos Tribunais, 1999. p. 15. 

15No escólio de Fernando Noronha, no que tange à responsabilidade civil, os riscos foram demasiadamente 
agravados com a Revolução Industrial, em comparação com os perigos de antigamente, fato este que fez 
crescer as interpelações judiciais com o objetivo de reparação dos danos advindos desta circunstância. Com 
efeito, o fornecimento de bens e de serviços, mormente o de educação, ocasionou uma valorização maior 
do ser humano, fazendo com que ele começasse a aceitar menos as vicissitudes do destino, refutando a 
desgraça e exigindo compensação pela lesão sofrida. NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos 
contemporâneos da responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 88, v. 761, p. 35, mar. 
1999. 
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Assevera Maria Celina Bodin de Moraes, ao explanar as diferenças ideológicas 

existentes entre os séculos XIX e o XX, que o primeiro expressou a vitória do 

individualismo, considerando o indivíduo objeto de orgulho e confiança de acordo com sua 

potencialidade criativa intelectual e seu esforço como pessoa. Por outro lado, a partir do 

século XX, a sociedade soçobrou esse pensamento egoísta, colocando a solidariedade 

social como a forma mais condizente com os anseios sociais, após experiências 

degradantes da humanidade, no transcorrer da Segunda Guerra Mundial.16 

Além do mais, a evolução da sociedade de massa e industrializada permitiu o 

surgimento de discussões em torno dos elementos imprescindíveis para a deflagração do 

dever de indenizar, aparecendo, como é cediço, a responsabilidade objetiva fundamentada 

na teoria do risco, que já atingiu várias subteorias e que serão objeto de maior análise 

oportunamente. 

Assim, os tradicionais elementos da responsabilidade civil que, perante o Código 

Civil de 1916, se agrupavam de uma forma quase que absolutamente fechada, dando, por 

um lado, maior segurança ao jurisdicionado e, por outro, proporcionando muitas 

injustiças,17 sofreram algumas modificações, abrindo-se um flanco que permitirá maiores 

discussões em cada caso concreto. 

A responsabilidade objetiva, derivada do exercício de atividade perigosa, por sua 

natureza, estampada no parágrafo único do artigo 927 do novo Código Civil como uma das 

formas de se responsabilizar sem o elemento subjetivo, permitiu e permitirá acirrados 

debates em torno dos verdadeiros limites da responsabilidade civil no ordenamento 

jurídico brasileiro e no campo do nosso presente estudo, da viabilidade de se 

responsabilizar os pais pelos danos ocasionados por seus filhos maiores que vivam sob sua 

dependência econômica. 

A redução da idade de 21 para 18 anos, no que tange ao atingimento da capacidade 

civil plena, perante o Código Civil de 2002, possibilitou uma libertação mais precoce pelos 

                                                
16MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. Disponível em: 

<www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf>. Acesso em: 07 maio 2009. 
17Guido Fernando da Silva Soares, ao explanar a respeito do sistema da Civil Law aduz que: “A equidade, 

aquela virtude de temperar o rigor da lei, que força tanto o legislador quanto o juiz a lembrar que o direito é 
uma construção que tem sua validade, na medida em que realiza os valores transcendentais de justiça (o 
suum cuique tribuere), frontalmente proíbe que se satisfaça o disposto na lei, se houver ofensa à idéia 
magna da realização da justiça.” SOARES, Guido Fernando da Silva. Common law: introdução ao direito 
dos EUA. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1999. p. 30. 
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pais dos encargos do poder familiar e, conseguintemente, permitiu a assunção pelos filhos 

da responsabilidade por atos danosos praticados, ainda que vivam com os pais, não 

trabalhem, apenas estudem e não possuam idoneidade financeira para arcar com os danos 

causados na esfera jurídica de terceiros. 

Se, por um lado, a mudança legislativa, engendrada pela nova codificação, 

mostrou-se correta em razão do desenvolvimento dos meios de comunicação que permitem 

uma maior maturidade vivencial do indivíduo, por outro trouxe uma preocupação quanto 

às consequências desse amadurecimento precoce perante a vida social.  

Dessa forma, a antecipação da maioridade pode provocar e tem provocado, como 

noticiam os órgãos midiáticos,18 graves e insolúveis problemas para a ciência do direito, 

com vistas à possibilidade dessas pessoas, recém saídas da menoridade, praticarem atos 

contrários ao direito, ensejadores da eclosão de responsabilidade civil, sem o necessário 

aporte financeiro para arcarem com esses ônus. 

Nessa linha, emerge translúcida a impossibilidade da indenização, porquanto quase 

sempre o ocasionador do dano não possui patrimônio próprio idôneo a ressarcir a lesão 

causada, posto que essas pessoas vivem praticamente como dependentes de seus genitores, 

que lhe cedem veículos para a locomoção e numerário para a sobrevivência (espécies 

contratuais como será averiguado) sem a garantia de um lastro capaz de sustentar a 

assunção da responsabilidade.19 

                                                
18Recorde-se o caso do índio pataxó em Brasília, em que jovens de classe média atearam fogo em um 

silvícola por pura diversão e o mataram. Outro caso, muito divulgado e mais recente, foi aquele em que 
jovens no Rio de Janeiro espancaram uma mulher no ponto de ônibus com a escusa de que para eles era 
parecia ser uma prostituta. Na avenida Paulista, recentemente, cinco jovens de classe média atacaram um 
rapaz com uma lâmpada fluorescente por motivos de homofobia. 

19A Juíza Maria Ángeles Callizo López, ao tratar das mudanças legislativas atinentes à pensão alimentícia em 
Zaragoza, que a estendeu aos filhos maiores até a idade de 26 anos, assevera que: “Respecto de los 
alimentos legales de los hijos mayores de edad o emancipados, la propia realidad social, conforme a la cual 
se han de interpretar lãs normas jurídicas, demuestra que los hijos, aún adquirida la mayoría de edad, 
continúan bajo la dependencia económica de los padres, fundamentalmente por dos motivos: primero, 
porque normalmente la formación académica de un menor, que constituye un elemento imprescindible para 
acceder a un puesto de trabajo de cierta cualificación, termina aproximadamente entre los veintedós y 
veintecuatro años, y segundo, por la especial dificultad que supone en la actualidad el acceso al mercado 
laboral, a un puesto de trabajo estable y adecuado, con el objeto de obtener unos ingresos que le permiten 
llevar uma vida independiente de sus progenitores”. CALLIZO LÓPES, Maria Ángeles. Obligación legal 
de alimentos respecto de los hijos mayores de edad: análisis del Artículo 66 de la Ley 13/2006, de 27 de 
diciembre, de Derecho de la Persona. Revista de Derecho Civil Aragonés, Zaragoza, año 28, p. 68-69, 
2009. 
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A propósito, Maria Helena Diniz, consciente dos problemas vindouros a respeito da 

antecipada aquisição da maioridade civil, leciona que o novel diploma civil passou a 

concedê-la aos 18 anos, produzindo efeitos tanto no instituto da responsabilidade civil, que 

terá protagonistas mais jovens, em tese, aptos a arcar com os danos ocasionados a 

terceiros, quanto no mundo dos atos e negócios jurídicos, vez que ao reconhecer o sistema 

a precoce libertação do indivíduo da especial proteção destinada aos incapazes de 

expressar validamente suas vontades, expressada muitas vezes por meio do instituto do 

poder familiar, possibilitou o gerenciamento de sua própria vida, sem a intromissão de 

qualquer pessoa.20 

Essa antecipação deu-se em virtude do avanço tecnológico do mundo moderno que 

conferiu à pessoa novos, disponíveis e eficientes meios de comunicação, permitindo um 

desenvolvimento mais acelerado do indivíduo em seu aspecto intelectual, tornando-o mais 

maduro e produzindo, consequentemente, a capacidade de atingir o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, independentemente da co-participação 

de qualquer outra pessoa na realização de atos ou negócios jurídicos.21 

Apesar das vantagens surgidas a partir da redução da maioridade para a idade de 18 

anos, diferentemente dos 21 anos estabelecido pela antiga lei civil, alguns desconfortos 

serão percebidos, ao longo do tempo, em virtude do desprendimento antecipado das 

amarras do poder familiar. 

Nesse diapasão, a obrigatoriedade de reparar os danos morais e materiais causados 

na esfera jurídica de terceiros, sem a ajuda dos pais, em virtude da cessação antecipada do 

poder familiar, dificultará, abstratamente, a possibilidade de indenização da vítima, haja 

vista a dificuldade natural que o ser humano encontra, nessa fase da vida, de angariar 

patrimônio sólido para ressarcir eventuais prejuízos causados a outrem. “Será que o jovem 

de 18 anos teria mesmo, apesar de bem informado, condições objetivas para arcar sozinho 

com tantas obrigações e responsabilidades?”22 

                                                
20DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. p. 192. 
21Id. Ibid. 
22Id. Ibid., p. 192-193. 



15 
 

 

Tudo a demonstrar a importância do presente tema, que requisitará pesquisas 

infindáveis dos aplicadores do direito, visando ao atingimento do bem jurídico mais 

perseguido por todos que militam na área jurídica, qual seja, a justiça.23 

Com efeito, justiça formal, nas lições de Chain Perelman, consiste no tratamento 

igualitário conferido aos membros de uma mesma categoria. Distingue-se, dessa maneira, 

da justiça concreta que deixa de ser uma fórmula geral, aplicável a todos os casos, 

porquanto esta última já considera determinados fatores de tratamento diferenciados a 

serem aplicados dependendo da prioridade que se estabeleça às categorias, valorando 

melhor uns em detrimento de outros.24  

Nesta dissertação, o ponto de partida é a salvaguarda dos interesses da vítima que, 

hodiernamente, é colocada no centro da discussão, atinente à responsabilidade civil, dando-

lhe deliberadamente preferência, e que tem como resultado a necessidade de todas as 

pessoas lesadas em seus interesses serem tratadas de forma igual, ou seja, de serem 

prioritariamente indenizadas. Fala-se, assim, em justiça formal e justiça concreta. 

Por tais razões, faremos a abordagem a respeito da possibilidade do sistema jurídico 

pátrio albergar a hipótese dos pais indenizarem os atos ilícitos praticados por seus filhos 

capazes, desde que os mesmos vivam sob dependência econômica de seus genitores. 

Para isso, optou-se, num primeiro momento, por tecer considerações sucintas sobre 

a repersonalização do direito e seus consectários legais, inclusive no que diz respeito ao 

tema referente à responsabilidade civil, avançando sobre as questões atinentes à 

personalidade jurídica, capacidade e emancipação das pessoas. 

Posteriormente, serão discutidos o poder familiar, o nexo de causalidade, a 

mudança de estrutura das famílias brasileiras e o tema central sobre a responsabilidade 

civil dos pais, com enfoque na viabilidade de serem eles responsáveis civilmente pelos 

danos que seus filhos capazes causarem a terceiros desde que preenchidos certos requisitos 

já consagrados pelo ordenamento jurídico.  

                                                
23De acordo com o escólio de Rosa Maria de Andrade Nery “...o sistema normativo pode conter regras 

injustas ou regras que possam gerar conseqüências injustas, e, então, é necessário ir além das regras, em 
busca da justiça”. NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do 
direito privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. 

24PERELMAN, Chain. Ética e direito. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
p. 5-33. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O instituto da responsabilidade civil, como demonstrado, passou por modificações 

profundas no decorrer da história. Iniciou-se com a primitiva confusão dos conceitos de 

ilícito e culpa, o que revelava a idéia da adoção da responsabilidade objetiva, até o 

desenvolvimento da noção isolada de culpa, fato este que trouxe o conhecimento da 

responsabilidade subjetiva e seus corolários para, posteriormente, vislumbrarmos a 

derrocada da supremacia da culpa e o retorno da responsabilidade civil objetiva, no sistema 

jurídico. Ou seja, o referido instituto desenvolveu-se perante a ciência jurídica de maneira 

cíclica. 

A exclusão da culpa, em muitos casos, como elemento necessário para o 

surgimento do dever de reparar o dano, representou a preocupação do pensamento 

contemporâneo da sociedade em colocar a vítima no centro da discussão do instituto em 

testilha, proporcionando uma máxima garantia aos seus direitos, mormente a de ser 

indenizada sempre que sofra algum tipo de lesão. 

Essa ideologia é extraída da própria Constituição Federal que, em matéria de 

responsabilidade civil, por meio da releitura do direito civil e da incidência dos princípios 

constitucionais da igualdade, solidariedade e dignidade da pessoa humana, tratou de 

objetivá-la, evoluindo, por conseguinte, do modelo individual-liberal para o modelo 

solidarista de Estado. 

Impende destacar que, essa tendência pendular do direito também se manifestou 

com relação à responsabilidade civil dos pais pelos atos de seus filhos. 

Com efeito, o direito romano, no início, desconhecia a noção de culpa como 

fundamento da responsabilidade civil, sendo que a responsabilidade civil do pater familias, 

nesse momento, era objetiva, o que lhe conferia, contudo, a possibilidade de abandonar o 

filho para a vítima (abandono noxal) caso não quisesse assumir o dever de indenizá-la. Era 

o princípio da noxalidade. Essa ideia também evoluiu com o aparecimento da culpa, o que 

trouxe a necessidade de a vítima provar esse elemento subjetivo, no caso concreto, para a 

eclosão do dever de reparar o dano. Nos tempos atuais, após o surgimento da presunção de 

culpa em favor da vítima, o nosso sistema, mais vanguardista, perfilhou expressamente a 
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ideia da responsabilidade objetiva dos pais pelos atos de seus filhos menores por expressa 

disposição legal. 

Demonstrou-se que o direito à indenização por danos à esfera patrimonial ou 

extrapatrimonial da pessoa é direito fundamental individual, porquanto inserido no art. 5º 

da CF/88 que, em seus incisos V e X aduzem, respectivamente que “é assegurado o direito 

de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à 

imagem” e “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

A presente dissertação partiu da seguinte constatação: o alcance prematuro da 

maioridade obtida pela pessoa, em comparação com o Código Civil de 1916, culminou 

com a assunção de responsabilidades dela pelos seus atos e a consequente liberação de seus 

progenitores em reparar os danos que seus filhos maiores de 18 anos ocasionem. 

No entanto, conforme ressaltado, muitos filhos, hodiernamente, ainda que após o 

atingimento da maioridade, permanecem alguns anos coabitando com seus genitores e 

vivendo sobre a dependência econômica destes últimos.  

Neste sentido, a antecipação da maioridade pode provocar e tem provocado, como 

noticiam os órgãos midiáticos, graves e insolúveis problemas para a ciência do direito, com 

vistas à possibilidade das pessoas, recém saídas da menoridade, praticarem atos contrários 

ao direito, ensejadores da eclosão de responsabilidade civil, sem o necessário aporte 

financeiro para arcarem com esse ônus. 

Sublinhe-se, que o sistema se preocupa com a capacidade financeira da pessoa e, 

inclusive, pode-se afirmar ser o alcance da independência econômica, em alguns casos, um 

verdadeiro fato jurídico, em razão de sua relevância para o sistema, porquanto uma das 

formas de emancipação legal da pessoa depende da obtenção por parte da pessoa maior de 

16 anos de economia própria, em razão de emprego ou de estabelecimento civil ou 

empresarial. 

A emancipação voluntária, também, serviu como fundamento para esta dissertação, 

posto que a jurisprudência e a doutrina entendem, inobstante a inexistência de 

embasamento legal expresso, não ser capaz de isentar a responsabilidade civil dos pais 

pelos atos de seus filhos, nesta condição emancipados, pois, muitas vezes, há uma 
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continuidade da dependência econômica dos descendentes perante seus genitores ainda que 

conquistadores da capacidade de fato. Portanto, vislumbra-se, mais uma vez, de acordo 

com essa circunstância, a importância para o sistema jurídico da independência econômica 

da pessoa. Isso, em nossa opinião, demonstra que, se a situação de dependência perdura a 

responsabilidade dos progenitores deve também permanecer. 

Assim, o alcance da maioridade sem a esperada independência econômica do 

descendente cria um cenário fático muito semelhante à circunstância visualizada pela 

emancipação voluntária sem o real desprendimento dos filhos da vida econômica de seus 

genitores.  

Dessa forma, seria contrário a um princípio fundamental de interpretação jurídica 

admitir que situações praticamente idênticas tenham sido reguladas pelo legislador de 

maneiras contraditórias, mormente se considerarmos que todo o ordenamento jurídico 

encontra-se embasado em princípios que, como é cediço, têm a função de conferir ao 

sistema coerência e unidade.  

Procurou-se enfatizar que o ordenamento jurídico, a despeito de considerar o maior 

de 18 anos absolutamente capaz para o exercício de seus direitos, confere a ele algumas 

prerrogativas jurídicas, tratando-o de forma diferenciada ao possibilitar-lhe a continuidade 

do recebimento da pensão alimentícia mesmo após os 18 anos, entendimento este 

sumulado pelo STJ (súmula 358 do STJ).  

Dessarte, o que ocorre é um prolongamento de um dos deveres inerentes ao poder 

familiar, qual seja, o dever de educação, o que evidencia que o alcance, por si só, da 

maioridade da pessoa não a desvincula, por completo, do plexo de efeitos jurídicos 

referentes à autoridade parental. Se há extensão do dever de educar, impende destacar que 

esta extensão não pode vir desacompanhada da necessária responsabilidade dos genitores, 

porquanto continuam presentes, na relação paterno filial, elementos da autoridade parental. 

Esta tutela especial é sentida pela própria Lei nº 8112/90 que, em seu artigo 217, II, 

a, prevê a pensão destinada ao filho até os 21 anos de idade, a despeito de sua maioridade 

civil. No entanto, a jurisprudência, como enfatizado, tratou de estender essa prerrogativa 

até os 24 anos de idade, desde que a pessoa esteja freqüentando curso universitário.  

Tentou-se demonstrar, por necessário, que o texto normativo é apenas o ponto de 

partida da implementação do Direito, sendo apenas um dos elementos necessários para a 
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correta realização jurídica, permitindo sempre a sua interpretação de acordo com os 

anseios da sociedade. 

Assim, cada vez mais a regra dos institutos absolutos vai se coadunando com as 

peculiaridades de cada caso, porquanto as normas jurídicas devem ser interpretadas de 

acordo com a realidade social, o que impõe, por conseguinte, uma flexibilização maior dos 

preceitos jurídicos, em homenagem aos valores irradiados pela Constituição Federal, 

mormente o do solidarismo social. 

O atual Código Civil, em razão da adoção dos princípios da eticidade, socialidade e 

da operabilidade, aproximou-se da ética, pois passou a se preocupar não apenas com o 

titular de um direito subjetivo, mas também com aquele que sofre as consequências da 

realização de suas faculdades e permitiu uma maior abertura do sistema jurídico, 

propiciando mais liberdade ao aplicador do direito para a criação normativa.  

Outro fator importante, para embasar o pensamento aqui tratado, é a abertura que a 

jurisprudência, ao longo do tempo, conferiu ao artigo que dispõe a respeito da 

responsabilidade civil indireta, ou seja, o artigo 932 do atual Código Civil, com uma forte 

tendência, inclusive por meio de súmula (492 do STF), a interpretá-lo de maneira a 

reconhecer que o seu rol é tratado como meramente enunciativo e não taxativo, fato este 

que permite, com maior facilidade, o desenvolvimento de outras hipóteses de 

responsabilidade civil indireta, como a que se defende nesta dissertação. 

Fundamenta-se, outrossim, a idéia da responsabilidade civil dos pais pelos atos de 

seus filhos maiores, no fato de que a interpretação do artigo 932 do atual diploma civil, 

como um todo, traz a noção da subordinação e da dependência dos autores materiais do 

dano, em relação aos civilmente responsáveis pela indenização, noções que se subsumem 

plenamente à relação existente entre os pais e seus filhos maiores de idade que vivam sob 

sua dependência econômica.  

Ora, o filho, nessas condições, está sob a autoridade dos pais vivendo com eles por 

serem os pais, na maioria das vezes, economicamente mais fortes. Essas situações se 

encaixam em várias das hipóteses existentes no artigo 932 do CC/2002 que, como 

explicitado, tem uma interpretação extremamente abrangente por parte da jurisprudência 

pátria, máxime em relação aos elementos referentes à responsabilidade civil do 

empregador. 
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Ainda em relação ao artigo 932 do atual Código Civil, o termo autoridade, previsto 

em seu inciso I, apesar de aparentemente estar vinculado ao instituto do poder familiar, não 

pode ser restringido à relação jurídica estabelecida entre pais e filhos durante a menoridade 

destes últimos, haja vista que o inciso II, do referido artigo traz a expressão “nas mesmas 

condições”, o que daria ensejo à assertiva de que uma vez não havendo o poder familiar, 

no caso de tutela ou curatela, o vocábulo autoridade necessariamente deveria ser 

interpretado de forma diversa, possibilitando uma leitura mais flexível do artigo 932, em 

relação à responsabilidade civil dos pais. 

Assim, se pais têm autoridade em relação aos filhos, nas circunstâncias aqui 

ventiladas, seria possível subsumir estes fatos ao regramento que prevê a responsabilidade 

civil indireta dos genitores. 

Ademais, a interpretação do artigo 932 do atual Código Civil tem se mostrado, 

muitas vezes, tão extensiva em favorecimento da vítima de um dano que, é possível 

chegar-se à conclusão de que nem todos os requisitos constantes em cada um dos seus 

incisos devem estar realmente presentes, para o surgimento do dever de indenizar do 

civilmente responsável. Pense-se no vocábulo companhia, previsto no inciso I, do referido 

artigo, e que, para muitos autores, acaba sendo dispensável para a eclosão da obrigação de 

indenizar do genitor não guardião em caso de pais separados. 

Ora, se esse elemento (companhia) não é imprescindível, poder-se-ia afirmar, pela 

mesma razão que, caso estejam presentes a autoridade e companhia, nos moldes aqui 

tratados, a menoridade do filho seria passível de prescindibilidade para o surgimento do 

dever do seu genitor reparar um dano causado por aquele descendente capaz.    

Essa maior abertura do sistema normativo, como foi estudada, se expressa como 

uma das características (princípio da operabilidade) do atual Código Civil que, 

diferentemente do vetusto codex, é repleto de cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados, que exigirão do aplicador da norma o preenchimento desses institutos com 

os valores mais consentâneos à sociedade, principalmente por meio da aplicação dos 

princípios constitucionais expressos ou implícitos que galgaram uma posição de maior 

destaque, a partir da consagração do pós-positivismo perante o nosso Direito. 

A previsão do conceito legal indeterminado da atividade de risco, no parágrafo 

único do art. 927 do atual Código Civil, permitirá a extração de soluções mais compatíveis 
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com a proteção da vítima, não podendo ser afastada a ideia, aprioristicamente, como 

explicitado pelo próprio Silvio Rodrigues ao dissertar acerca da responsabilidade civil dos 

pais, de que os genitores, quando colocam um filho no mundo, assumem o risco de que ele 

venha, em algum momento de sua vida, causar prejuízo a outrem, o que redundará na 

obrigatoriedade da reparação dos danos. 

O desenvolvimento do poder familiar, em nossa opinião, é também uma atividade 

de risco e, se ocorre o seu prolongamento em virtude das circunstâncias em debate, os 

progenitores devem se responsabilizar por eventuais prejuízos ocasionados por seus filhos 

mesmo que capazes. 

Demais disso, pode-se retirar a ilação de que a atividade que os pais praticam de a 

todo o momento celebrar contratos com seus filhos, sabendo, a priori, da incapacidade 

financeira de seus descendentes, também coloca em risco a alheia esfera jurídica de 

direitos, o que redunda na obrigatoriedade dos pais de indenizarem os danos, 

eventualmente causados por seus filhos.  

A prevalência dos interesses da vítima mudou o foco de análise da responsabilidade 

civil, mostrando que o sistema se preocupa menos com o causador do dano e mais com o 

prejudicado. O próprio artigo 928 do atual diploma civil, como supracitado, trouxe a 

subsidiária responsabilidade do incapaz pelos prejuízos que ocasionar, dispositivo este que, 

em nossa opinião, é um dos que mais deixam patentes a prevalência da tutela ao lesado que 

deve sempre ser indenizado. Se o incapaz, que não tem capacidade de entender e de querer, 

pode vir a ter que indenizar alguém por um ato danoso que pratique, com mais razão o 

genitor, que foi o responsável pela educação e criação de seu filho poderá, 

subsidiariamente, ter a obrigação de indenizar, desde que presentes os outros requisitos 

aqui mencionados. 

Outro ponto de suma importância para a fundamentação do objetivo desta 

dissertação, diz respeito ao contrato. Esse acordo de vontades com conteúdo patrimonial, 

assim como a sua principiologia, evoluiu a ponto de surgirem novas teorias, como a dos 

“Efeitos Externos dos Contratos” que se preocupa com os efeitos exteriores produzidos por 

esse negócio jurídico bilateral. 

Com efeito, o princípio da relatividade dos contratos não se opera mais de maneira 

absoluta, o que permite que a vítima dos efeitos de um contrato, celebrado entre outros 
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sujeitos de direito, possa buscar indenização frente aos contratantes, supedaneada no 

princípio da função social do contrato que possui dois níveis: o intrínseco, materializado no 

princípio da boa-fé objetiva, e o extrínseco.  

Deveras, o contrato deve constituir, no nível extrínseco da função social, um 

instrumento que perfaça o desenvolvimento da sociedade, não podendo ser, por 

conseguinte, utilizado para causar prejuízo. Assim, esse negócio jurídico em debate deve 

ser não somente um instrumento de circulação de riquezas entre os contratantes, 

individualmente considerados, mas também uma forma de possibilitar o progresso social. 

As partes de um contrato devem observar sempre o bem comum e as consequências que a 

celebração desse acordo de vontades trará no seio social. 

Ademais, a função social do contrato, nesse sentido, exige o emprego, por parte do 

hermeneuta, de valores jurídicos, morais, sociais e econômicos para ser adequadamente 

interpretada. O juiz decidirá de acordo com o que lhe for apresentado no caso concreto, 

não havendo prevista uma solução legal. O papel de criação do juiz, dessa maneira, é bem 

mais extenso, sendo múltiplas as soluções possíveis para o julgador, ao se deparar com a 

cláusula geral da função social do contrato, podendo até determinar indenização por quem 

não observou essa função.  

Assim, as várias espécies de contratos formalizados entre pais e filhos, nas 

condições aqui tratadas, inserem-se, muitas vezes, na linha de desdobramento causal de 

eventuais atos ilícitos praticados pelos filhos maiores, economicamente dependentes de 

seus genitores, o que poderia redundar na responsabilidade, inclusive solidária, dos pais de 

indenizarem os danos provenientes desses contratos, máxime em razão do disposto no 

artigo 942 do Código Civil de 2002. 

Procurou-se demonstrar, ainda, que o sistema civil não adota apenas a teoria da 

causalidade direta e imediata, no âmbito do nexo de causalidade, para estabelecer o liame 

de causa e efeito entre a conduta e o dano, porquanto há norma de abertura sistemática, 

prevista no artigo 935 do atual Código Civil, que prevê indiretamente a adoção da teoria da 

equivalência das condições, o que permite uma investigação e uma abrangência maior em 

relação ao responsável pelo dano. 

Especialistas, na área da educação, enaltecem a importância dos pais na formação 

dos seus descendentes, sendo imperioso reconhecer que pesquisas comprovam que 
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comportamentos inadequados dos filhos são reflexos de uma insuficiente atuação dos 

progenitores na criação e educação dos seus filhos.  

O mau desempenho do poder familiar também pode ser causa de indenização 

arcada pelos pais, em vista de atos danosos de seus filhos, ainda que maiores. O alcance da 

maioridade do filho não pode premiar os progenitores com a exclusão da eventual 

obrigatoriedade de indenizar os danos causados por seus filhos maiores que vivem às suas 

custas. 

Com efeito, procurou-se demonstrar que os pais estão adstritos à observação da 

imposição constitucional de criar e educar os seus descendentes. Não se pode olvidar que a 

autoridade parental deve ser exercida de forma responsável, de acordo com sua função 

social, posto que também tem esse instituto a finalidade de mediatamente assegurar à 

sociedade o ingresso de pessoas moralmente aptas ao convívio social, principalmente 

porque a formação da pessoa depende de um bom desempenho dos pais, no exercício do 

poder familiar. 

Ante o exposto, pensamos, de todo modo, ter operado proficuamente no sentido de, 

sem maiores pretensões, lançar uma réstia de luz sobre a questão atinente à 

responsabilidade civil dos pais, de forma a contribuir, ainda que modestamente, para a 

evolução desse instituto que, a nosso ver, deve se compatibilizar com os caminhos 

irretornáveis traçados por esse importante ramo do direito das obrigações. Se a presente 

dissertação provocar discussões entre os operadores do direito, acerca da possibilidade da 

responsabilidade civil dos pais pelos atos ilícitos praticados pelos seus filhos capazes, nas 

condições aqui defendidas, os esforços de seu autor terão sido sobejamente 

recompensados. 
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