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ABOLIÇÃO DA CULPA E RESPONSABILIDADE CIVIL                        
NAS RELAÇÕES FAMILIARES 1

ABOLITION OF FAULT AND CIVIL LIABILITY 
IN FAMILY RELATIONSHIPS

RESUMO: Em regra, a responsabilidade civil pressupõe culpa. No entanto, as novas regras sobre o divórcio negam relevância 
à culpa. Perante tal evolução, importa perguntar: como pode haver responsabilidade civil entre membros da família se o Direito 
que regula as suas relações parece afastar a relevância da culpa? A resposta pode não ser a mesma para todo o Direito da 
Família. No Direito da Família dos Adultos, predomina a lógica do acordo e da liberdade. No Direito da Família das Crianças, 
predomina a lógica da proteção da criança e da proibição de certos atos (tidos como prejudiciais para as crianças). Dada a 
centralidade contemporânea da posição da criança, pressente-se maior abertura à responsabilidade civil (do adulto) no Direito 
da Família das Crianças do que no Direito da Família dos Adultos. Mas um princípio de justiça impõe que a responsabilidade civil 
opere também entre cônjuges.

Palavras-chave: Casamento; Criança; Culpa; Responsabilidade Civil.

ABSTRACT: As a rule, civil liability depends upon fault. However, new rules on divorce deny relevance to fault. Taking into ac-
count this evolution, we have to ask: if Family Law seems to exclude fault’s relevance, can civil liability occur between family 
members? The answer may not be the same for all areas of Family Law. In Adult’s Family Law prevails the logic of agreement 
and freedom. In Children’s Family Law prevails the logic of child’s protection and prohibition of certain acts (pointed out as 
prejudicial to children). Due to the contemporaneous centrality of child’s position, it’s predictable more openness to civil liability 
(of adult) in Children’s Family Law than in Adult’s Family Law. But a principle of justice demands applicability of civil liability even 
between spouses.

Keywords: Civil Liability; Child; Fault; Marriage.
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1 Texto concluído em dezembro de 2016, elaborado com base em palestra sob o mesmo título, proferida no âmbito do “I Simpósio 
Luso-brasileiro sobre Responsabilidade Civil, Ambiental e Empresarial”, que decorreu em 17 de agosto de 2016 na Escola de Direito 
do Centro Universitário Newton Paiva (em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil).
2 Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/Por tugal.
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I. A DÚVIDA

 1. Em regra, a responsabilidade civil pressupõe culpa (cf. artigos 927 e 186 do Código Civil 
brasileiro; artigo 483.º do Código Civil português 3).

 No entanto, as novas regras sobre o divórcio negam relevância à culpa.
Por exemplo, em Portugal, onde o divórcio foi introduzido em 1910, vigorou até 2008 um siste-

ma de divórcio litigioso marcado pelo princípio da culpa. Neste sistema, na falta de acordo das partes 
quanto à dissolução do casamento, a lei fazia depender a obtenção de divórcio por parte de um cônju-
ge da violação culposa dos deveres conjugais pelo outro ou/e sujeitava a consequências patrimoniais 
negativas o cônjuge a quem fosse imputável o fi m da vida em comum.

 Ora, tal sistema foi abolido pela Lei portuguesa n.º 61/2008, de 31 de outubro, que passou a 
regular os pressupostos e os efeitos do divórcio sem o consentimento de um dos cônjuges, abstrain-
do da questão do contributo das partes para a rutura. Um cônjuge pode agora requerer o divórcio sem 
invocar, nem provar, a culpa do outro na cessação da vida em comum4; o juiz que decrete o divórcio 
não pode hoje identifi car um dos cônjuges como tendo sido o único ou o principal culpado na dissolu-
ção do casamento (e, portanto, nenhum dos cônjuges está sujeito a sanções, no âmbito do processo 
de divórcio, por comportamentos assumidos na constância do matrimónio)5.

 Perante tal evolução, importa perguntar: como pode haver responsabilidade civil entre mem-
bros da família se o Direito que regula as suas relações parece afastar a relevância da culpa, que 
constitui um dos pressupostos da referida responsabilidade?

2. O cenário da dúvida formulada não é propriamente idêntico em Portugal e no Brasil
 Existem, é certo, proximidades culturais e de soluções entre os ordenamentos português e 

brasileiro, mas convém mencionar algumas diferenças de confi guração técnica.
 Em Portugal, a lei, mais precisamente, a lei infraconstitucional, é uma fonte de Direito hege-

mónica. Não existe muito espaço para desenvolvimentos jurisprudenciais e qualquer construção está 
limitada pela pormenorização da lei. Mesmo a invocação da Constituição, no quadro do Direito Priva-
do, tende a ser relativamente periférica e secundária.

 Há, nestes pontos, divergência do ordenamento brasileiro, o que se refl ete nos domínios mais 
práticos. Por exemplo, no Brasil, são frequentes compilações que contemplam o Código Civil e a 
Constituição. Em Portugal, tal não acontece; as compilações que incluem o Código Civil acrescentam-

3 Sob a epígrafe “Princípio geral”, o ar tigo 483.º do Código Civil por tuguês, integrado numa secção dedicada à responsabilidade 
civil, estabelece o seguinte: “1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 
disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 
violação.// 2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei.”.
4 Nos termos do ar tigo 1781.º, alínea d), do Código Civil por tuguês, na redação da Lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, 
é fundamento do divórcio sem consentimento de um dos cônjuges qualquer facto não previsto nas demais alíneas que, 
independentemente da culpa dos cônjuges, mostre a rutura definitiva do casamento. A disposição legal contrasta com o ar tigo 
1779.º do Código Civil por tuguês, na redação anterior, dada pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro. O n.º 1 deste 
ar tigo 1779.º determinava que “qualquer dos cônjuges pode requerer o divórcio se o outro violar culposamente os deveres 
conjugais quando a violação, pela sua gravidade ou reiteração, comprometa a possibilidade da vida em comum.”
5 A lei de 2008 revogou normas do Código Civil português que disciplinavam a declaração de culpa no divórcio e associavam 
efeitos negativos a tal declaração. Antes, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro, o artigo 1787.º, n.º 
1, do Código Civil, impunha ao juiz que, havendo elementos, declarasse na sentença um dos cônjuges como único ou principal 
culpado. Na redação igualmente anterior dos artigos 1790.º, 1791.º, 1792.º e 2016.º do Código Civil, o cônjuge declarado 
único ou principal culpado não podia na partilha receber mais do que receberia se o casamento tivesse sido celebrado segundo 
o regime da comunhão de adquiridos; perdia todos os benefícios recebidos ou que houvesse de receber do outro cônjuge ou 
terceiro, em vista do casamento ou em consideração do estado de casado; devia reparar os danos não patrimoniais causados ao 
outro cônjuge pela dissolução do casamento; e só excecionalmente tinha o direito de exigir alimentos ao outro.
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lhe somente legislação complementar de Direito Privado não comercial.
 Em caso de reservas quanto à constitucionalidade, a lei portuguesa adapta-se rapidamente. 

Foi assim em 1977, com a Reforma do Código Civil, que adequou toda a legislação de família e de 
sucessões aos princípios ditados pela Constituição portuguesa que tinha sido aprovada há pouco 
mais de um ano6.

 O processo legislativo de Portugal, Estado unitário e centralizado há séculos, é célere e não 
obriga a grandes negociações e equilíbrios.  Quando se manifesta uma discrepância jurisprudencial, 
o legislador toma posição, antes que se sedimente uma orientação praeter ou contra legem.

 Em 2001, uma lei portuguesa admitiu a união de facto entre pessoas do mesmo sexo. Em 
2010, outra lei admitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, foi admitida também 
por lei a adoção por pessoas do mesmo sexo; no mesmo ano, foi revista a lei geral de reprodução as-
sistida, que é de 2006, permitindo o acesso à reprodução assistida de casais de mulheres e mulheres 
individualmente consideradas. 7

 Neste movimento de mudanças jus-familiares, a jurisprudência portuguesa teve pouco peso. 
Aliás, antes da lei que introduziu em Portugal o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2010, o 
Tribunal Constitucional foi chamado duas vezes a pronunciar-se sobre o tema8, tendo concluído que 
se estava em domínio de liberdade do legislador infraconstitucional; ou seja, não se justifi caria um 
juízo de inconstitucionalidade quer por ser negada a faculdade de casar a duas pessoas do mesmo 
sexo, quer por passar a ser admitido o casamento independentemente do sexo dos contraentes.

 O que signifi ca isto? Que qualquer problemática, incluindo a da responsabilidade civil entre mem-
bros da família, pode encontrar referências legislativas mais abundantes em Portugal do que no Brasil.

3. Há, contudo, outro lado do cenário da dúvida, que é já comum a Portugal e ao Brasil, por ser 
característico do atual Direito da Família ocidental

 Numa análise material, Brasil e Portugal pertencem a um grupo numeroso de Países (maiori-
tariamente situados na América e na Europa) que adotam soluções semelhantes para os problemas 
fundamentais do Direito da Família.

 Ora, o Direito da Família do espaço euro-americano estrutura-se de acordo com duas lógicas 
bem distintas, com eventuais repercussões no debate sobre a responsabilidade civil intrafamiliar. A diver-
sidade das lógicas é tal que se pode chegar a defender a existência de dois grandes Direitos da Família: 
o Direito da Família dos Adultos, das uniões, dos casamentos e das uniões estáveis ou de facto; e o 
Direito da Família das Crianças, isto é, da fi liação, da relação entre pais e fi lhos, entre adultos e crianças.

6 Aprovada em 2 de abril de 1976, a Constituição da República Por tuguesa consagrou no seu ar tigo 36.º os princípios da 
igualdade dos cônjuges (n.º 3) e da não discriminação dos filhos nascidos fora do casamento (n.º 4). Não estando o direito 
ordinário vigente conforme com tais princípios, o Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de novembro, deu corpo a uma reforma 
que, modificando profundamente o texto do Código Civil, procedeu à equiparação do estatuto dos filhos nascidos fora do 
casamento ao dos filhos nascidos na constância do matrimónio e atribuiu os mesmos direitos e deveres a ambos os cônjuges.
7 A possibilidade de constituição de união de facto entre pessoas do mesmo sexo deve-se à Lei n.º 7/2001, de 11 de maio. 
A união de facto portuguesa corresponde, de certo modo, à união estável brasileira. Todavia, tem muito menos efeitos do que 
esta (talvez por não estar sujeita a registo – o formalismo é importante em Portugal) – não se preveem direitos e deveres entre 
companheiros, regimes de bens, nem benefícios hereditários. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecido 
pela Lei n.º 9/2010, de 31 de maio. A adoção por casais de mesmo sexo foi permitida pela Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro. 
A reprodução assistida (procriação medicamente assistida, na terminologia dos juristas portugueses) foi regulada em termos 
gerais pela Lei n.º 32/2006, de 26 de julho. Esta lei inicialmente, facultava o acesso à reprodução assistida unicamente aos 
casais de sexo diferente, solução que foi alterada pela Lei n.º 17/2016, de 20 de junho, nas condições descritas no texto principal.
8Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 359/09, de 9 de julho de 2009 (disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.
pt/tc/acordaos/20090359.html>) e n.º 121/2010, de 8 de abril de 2010 (disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.
pt/tc/acordaos/20100121.html>).
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 A lógica do primeiro Direito da Família é a do acordo e da liberdade individual na constituição 
e na extinção das relações; a lógica do segundo Direito da Família é a da proteção da criança, da 
proibição de certos atos aos adultos, da permanência do vínculo, aconteça o que acontecer 9.

 Dada a centralidade contemporânea da posição da criança, pressente-se maior abertura à 
responsabilidade civil do adulto no Direito da Família das Crianças. A obrigação de indemnizar surge 
aqui, afi nal, como um instrumento, que, a par de outros, contribui para o reforço daquela posição, para 
a proteção de sujeito vulnerável. Em contrapartida, no âmbito do Direito da Família dos Adultos, talvez 
se revele sedutor o entendimento de que nenhum dos sujeitos carece de especial tutela, em virtude 
de ambos serem iguais, adultos…

 Apreciemos justamente a situação da tutela indemnizatória entre adultos que se uniram pelo 
matrimónio.

II. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DA FAMÍLIA DOS ADULTOS

 4. As atuais objeções à responsabilidade civil no Direito da Família dos adultos fundam-se na 
evolução do regime português do divórcio (de que se deu conta, supra, em I., n.º 1).

 De um modelo de inspiração francesa, que vigorou quase cem anos em Portugal, passou-se a 
um modelo de inspiração germânica, substituindo-se um sistema de divórcio que sancionava a culpa 
dos cônjuges na rutura da vida em comum por um sistema de divórcio que se limita a identifi car a 
rutura, sem censurar quem quer que seja.

 Foi esta mudança, materializada em 2008, que originou, recorde-se, a seguinte dúvida: se a 
culpa deixou de ser relevante para a lei, em matéria de divórcio, como pode haver responsabilidade 
civil subjetiva, que pressupõe culpa, entre pessoas que contraíram casamento?

 No entanto, recorde-se igualmente que o legislador português ambiciona preencher todos os 
espaços que careçam de regulação. Não surpreende, pois, que o artigo 1792.º, n.º 1, do Código Civil 
lusitano, na sua última redação (que é de 2008), se ocupe expressamente do problema em apreço, 
estabelecendo que “o cônjuge lesado tem o direito de pedir a reparação dos danos causados pelo 
outro cônjuge, nos termos gerais da responsabilidade civil e nos tribunais comuns”.

 O preceito parece ser claro quanto à possibilidade de aplicação do instituto geral da respon-
sabilidade civil entre cônjuges.

 Mas dois ilustres académicos têm outra opinião.
 Não obstante a atual redação do artigo 1792.º, n.º 1, do Código Civil, Carlos Pamplona Cor-

te-Real considera que a fi losofi a das alterações legislativas de 2008 obsta a uma obrigação de in-
demnizar que se funde em violação de deveres especifi camente conjugais; que o que o “preceito 
sublinha não tem a ver com a culpa, que a lei erradicou, conexa com pretensas violações de deveres 
conjugais”. Para este importante professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a res-
ponsabilidade civil prevista no artigo 1792.º, n.º 1, é desencadeada tão-só pela violação de direitos 
absolutos, como o direito à integridade física ou o direito de propriedade, ou seja, por circunstâncias 
que podem suscitar compensação entre terceiros, nos termos gerais de direito.10

 Outro nome grande do Direito da Família, Guilherme de Oliveira, professor da Faculdade de 

9 No direito por tuguês, a violação grave de deveres dos pais para com os filhos é suscetível de levar à inibição do exercício 
das responsabilidades parentais (ar tigo 1915.º do Código Civil). Esta vicissitude das responsabilidades parentais (instituto 
similar ao poder familiar brasileiro) não extingue, porém, o vínculo de filiação. A extinção (não retroativa) do vínculo só ocorre 
no caso de morte de um dos sujeitos (pai ou filho) ou de adoção de criança que não seja filha do cônjuge ou do companheiro 
do adotante (ao mesmo tempo que cria um novo vínculo, a sentença de adoção normalmente elimina as relações familiares 
que existiam entre o adotado e os seus ascendentes e colaterais naturais, como se determina no ar tigo 1986.º, n.º 1, do 
Código Civil por tuguês). É assim visível o contraste com o vínculo conjugal, que se pode extinguir por divórcio.
10 Cf. Cor te-Real;Pereira (2011, pp.17-20, 182-183); e Cor te-Real (2016, pp. 123-124).
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Direito da Universidade de Coimbra, aceita apenas a responsabilidade civil por violação de deveres 
conjugais se esta for acompanhada pela prática de factos ofensivos dos direitos de personalidade. 
Isto porque, assentando o novo regime jurídico português de divórcio num princípio de rutura objetiva, 
“não se procura um culpado nem um principal culpado; nem um inocente que possa ser considerado 
o lesado, e portanto o titular de um direito de indemnização pela violação dos deveres conjugais” 
(OLIVEIRA, 2010, p.21).

5. Contudo, a exclusão da responsabilidade civil por violação de deveres conjugais que não 
constituam também violação da proibição de não lesar direitos de personalidade e direitos patrimo-
niais do outro equivale à negação da relevância dos deveres conjugais, que a lei em vigor não autoriza.

A celebração do casamento produz efeitos e entre os efeitos paradigmáticos e centrais estão 
os deveres conjugais, que a lei enuncia no artigo 1566 do Código Civil brasileiro e no artigo 1672.º do 
Código Civil português 11. Se o legislador prevê tais deveres, e prevê sem excluir a sua tutela, apesar do 
enorme respeito que merecem os dois doutrinadores portugueses, supra, referidos, parece não haver 
motivo para se entender que os deveres em apreço não benefi ciam de tutela ou não são jurídicos. 
O casamento exprime um compromisso e as partes que o celebram sabem que fi cam vinculados a 
deveres específi cos.

O casamento não é propriamente um domínio excecional, em que só haja responsabilidade 
civil quando o legislador o determine. A responsabilidade civil enquadra-se entre os instrumentos de 
proteção de todos os direitos subjetivos12 e não apenas de garantia de certos direitos, como os direi-
tos reais, de crédito ou de personalidade.

O que se observa no plano da dissolução do casamento por divórcio apresenta escasso alcan-
ce argumentativo no plano da responsabilidade civil. Compreende-se que a formalização da extinção 
do vínculo matrimonial opere quando não exista nem seja viável a relação a dois, que não se insista 
na continuação de um vínculo sem expressão nem função. Compreende-se, assim, que a culpa na 
rutura deixe de ser quer um pressuposto do divórcio quer um fator a considerar na fi xação dos efeitos 
da dissolução. Na falta de vida comum, há que eliminar barreiras à certifi cação formal do fi nal de um 
casamento que materialmente já terminou.

No plano da responsabilidade civil, o imperativo é outro: um princípio de justiça, como é o da 
reparação de danos. Nada legitima uma atitude de indiferença só porque lesado e lesante estão ou 
estiveram unidos pelo matrimónio. A família não deve ser tida como um mundo à parte, onde reina 
a imunidade. Já foi assim – na época da não incriminação dos maus tratos e das ofensas corporais 
entre cônjuges ou entre pais e fi lhos13.

Independentemente de divórcio, a violação de deveres conjugais, incluindo o de fi delidade, pode 
acarretar responsabilidade civil, ao abrigo das regras gerais (cf. artigo 483.º do Código Civil português), 
como decorre nitidamente do artigo 1792.º, n.º 1, do Código Civil português, na redação da Lei n.º 
61/2008, de 31 de outubro14. Importa é que se verifi quem os pressupostos da obrigação de indemnizar15.

11 O ar tigo 1672.º do Código Civil por tuguês dispõe: “Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos deveres de 
respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência”.
12 Aos deveres a que os cônjuges estão vinculados correspondem, no lado ativo, direitos subjetivos (cf. PINHEIRO, 2016, 
p.392), que, porém, se afastam da imagem clássica de direitos subjetivos: os direitos conjugais são conferidos para realização 
da comunhão de vida e não para proteção exclusiva do interesse do titular (cf. PINHEIRO, 2004, pp.445-453, 485-486). Ora, 
a par ticularidade assinalada ao direito conjugal (ver tente funcional comunitária, que sugere uma dignidade social deste direito 
que supera a que cabe ao direito de crédito ou a outros direitos subjetivos centrados no interesse exclusivo dos respetivos 
titulares) torna mais estranha uma posição normalmente adversa à responsabilidade civil por violação de deveres conjugais. 
13 Cf. Pinheiro (2004, p.530 e s.)
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 Para alguns16, o argumento da liberdade é sufi ciente por si só para negar a responsabilidade 
civil por violação de deveres conjugais predominantemente pessoais. Qualquer forma de pressão 
económica para o cumprimento seria inadmissível.

Todavia, para o legislador português, até a consagração de responsabilidade civil por 
incumprimento da promessa de casar é compatível com a liberdade matrimonial. Ao contrário 
do que acontece no Brasil (em que a doutrina discute a hipótese e o âmbito da responsabili-
dade civil por violação dos esponsais, ou da promessa de casamento17), Portugal dispõe de 
regulamentação legal sobre o assunto: nos termos do artigo 1594.º, n.º 1, do Código Civil 
lusitano, o contraente que “romper a promessa sem justo motivo ou, por culpa sua, der lugar 
a que o outro se retrate, deve indemnizar o esposado inocente, bem como os pais deste ou 
terceiros que tenham agido em nome dos pais, quer das despesas feitas quer das obrigações 
contraídas na previsão do casamento”.18

 Se nem o elevado valor que assume a liberdade matrimonial19 impede a obrigação de indemni-
zar, por que há de ser questionada tal obrigação quando possa estar em causa a violação de deveres 
que emergem do casamento?

 A responsabilidade civil por violação de deveres especifi camente conjugais não colide com 
a liberdade individual, tanto que mais que nem toda a violação de dever conjugal implica obrigação 
de indemnizar. A responsabilidade civil depende de um conjunto exigente de pressupostos20. E, sob 
a epígrafe “danos não patrimoniais”, o artigo 496.º, n.º 1, do Código Civil português, estabelece que 
“na fi xação da indemnização deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, 
mereçam a tutela do direito”, o que limita as pretensões indemnizatórias.

 É viável o equilíbrio entre direitos individuais, patrimoniais e de personalidade, e deveres con-
jugais garantidos pelo instituto geral da responsabilidade civil. O regime injuntivo dos efeitos do casa-
mento não abarca pormenorizadamente todos os aspetos da vida de cada cônjuge: os artigos 1566 
do Código Civil brasileiro e 1672.º do Código Civil português21 aludem aos deveres recíprocos dos 
cônjuges segundo uma técnica de conceitos indeterminados e não de conceitos precisos. Há, portan-
to, uma área restante, apreciável, deferida à esfera de opção individual.

III. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DA FAMÍLIA DAS CRIANÇAS

 6. No Direito da Família português contemporâneo, a polémica sobre a responsabilidade civil 
circunscreve-se ao quadro das relações entre cônjuges. Não se vislumbra, atualmente, nenhuma po-
sição hesitante quanto à possibilidade de os fi lhos serem ressarcidos por atos ilícitos dos pais.

 Todavia, ao longo de várias décadas, viveu-se um ambiente adverso à responsabilidade civil 
do pai perante a criança22.

14 O ar tigo 483.º encontra-se transcrito, supra, na nota 1; o ar tigo 1792.º, na versão de 2008, que é que está em vigor, foi 
transcrito, supra, no n.º 4.
15 Sobre a adequação técnica do ilícito conjugal aos pressupostos da responsabilidade civil, cf. Pinheiro (2004, pp.672-677).
16 Cf. Campos;Campos (2016, p.343), que, em nome do direito à liberdade (de divórcio), excluem a possibilidade de um cônjuge 
que indemnizar o outro por danos “que decorrem imediatamente e só da violação dos deveres conjugais”; Fischer (1994).
17 Cf., designadamente, Cardin (2012, p.84 e s.)
18 Note-se que o ar tigo 1591.º do mesmo código não permite que a responsabilidade civil por incumprimento da promessa de 
casamento vá além do que resulta do mencionado ar tigo 1594.º. Ou seja, no ordenamento por tuguês, afasta-se expressamente, 
por exemplo, a reparação dos danos morais, ou não patrimoniais, decorrentes da rutura dos esponsais.
19 Sobre a importância e a tutela do direito de casar e de não casar, cf. Pinheiro (2004, pp. 291-294).
20 Que, no direito por tuguês, atendendo ao disposto no ar tigo 483.º do Código Civil (transcrito, supra, na nota 1), são, em 
regra, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano.
21 O teor do ar tigo 1672.º foi reproduzido, supra, na nota 10.
22 Cf. Pinheiro (2015, n.º 338, pp. 6-8).
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 Com a Revolução Francesa, a afi rmação do valor intrínseco do indivíduo implicava a tutela de to-
dos os direitos que lhe eram reconhecidos, ainda que a respetiva violação fosse imputável a um familiar.

 No entanto, os tribunais só excecionalmente eram chamados a apreciar casos de violação 
de direitos individuais imputáveis ao cônjuge ou ao pai do titular, o que indiciava a existência de uma 
situação de imunidade de facto no seio da família.

 A imunidade de que, na prática, o pai tendia a beneficiar na sua relação com o filho me-
nor, justifica-se com base na conjugação de duas ordens de fatores. Por um lado, imperava, na 
sociedade, a convicção de que, para bem da harmonia familiar, os conflitos entre cônjuges e 
entre pais e filhos deviam ser resolvidos por eles, sem intervenção de terceiros. Por outro lado, 
num contexto em que era atribuída supremacia decisória a uma das partes, tal ideia não impe-
dia, aparentemente, a resolução efetiva dos conflitos: a última palavra cabia ao marido ou pai, 
enquanto chefe da família.

 O enquadramento normativo favorável à imunidade do pai era visível no primeiro Código Civil 
português23. O artigo 137.º defi nia o poder paternal como um complexo de direitos. Depois de prever 
que “as mães participam do poder paternal”, o artigo 138.º estatuía que “é ao pai que especialmente 
compete durante o matrimónio, como chefe de família, dirigir, representar e defender os seus fi lhos 
menores”. A primeira parte do artigo 141.º estabelecia que “o poder dos pais, quanto às pessoas dos 
fi lhos menores, não é sujeito a cautela alguma preventiva”. E os dois artigos subsequentes reforçavam 
a impressão de soberania dos pais. 24

 
 7. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, surgiu um novo contexto. Em 1976, o artigo 

69.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, reconheceu às crianças um direito a especial 
proteção da sociedade e do Estado “contra o exercício abusivo de autoridade na família”. Em 1977, 
foi reformado o Código Civil português, que passou a prever deveres mútuos de respeito, auxílio 
e assistência entre pais e fi lhos (artigo 1874.º)25, associou o poder paternal ao interesse dos fi lhos 
(artigo 1878.º, n.º 1) e revogou a disposição que atribuía aos pais o poder de correção (contida na 
versão originária do artigo 1884.º)26. Embora mais tarde, importa ainda destacar a Convenção sobre 
os Direitos da Criança27, a que Portugal se vinculou em 1990, o mesmo ano em que foi assinada, e 

23 Este código é de 1867, tendo vigorado em território por tuguês até 31 de maio de 1967, data em que se iniciou a vigência 
do segundo e último Código Civil por tuguês, aprovado em 1966. Apesar de já não vigorar em Portugal, o Código Civil de 1867 
continua a produzir efeitos na República da Índia, mais precisamente no Estado Federado de Goa. Deste modo, o primeiro 
código civil por tuguês é agora o terceiro código civil mais antigo ainda em vigor (depois do Código Civil francês, de 1804, 
e do Código Civil austríaco, de 1811). Para uma visão moderna do Código Civil de 1867, que privilegia a regulamentação da 
família e das sucessões, cf. AA.VV. (2014).
24 O ar tigo 142.º determinava: “Os filhos devem, em todo o tempo, honrar e respeitar seus pais, e cumprir, durante a 
menoridade, os seus preceitos em tudo o que não seja ilícito”. O ar tigo 143.º conferia aos pais a possibilidade de obter, junto 
de autoridade judicial, a prisão do filho “desobediente e incorrigível” em casa de correção por período não superior a trinta 
dias e de fazer cessar a detenção previamente ordenada.
25 Ao invés de enumerar deveres apenas para um dos sujeitos da relação de filiação, como sucedia na versão originária do 
Código Civil de 1966 (cujo ar tigo 1876.º dizia que “os filhos devem honrar e respeitar os pais”) e no Código Civil de 1867 
(cujo ar tigo 142.º foi reproduzido, supra, na nota 23).
26 O artigo 1884.º, n.º 1, conferia aos pais titulares do poder paternal “o poder de corrigir moderadamente o fi lho nas suas 
faltas”, preceito suscetível de ser invocado para excluir a ilicitude de certos atos dos pais que fossem lesivos da integridade física 
ou moral da criança. Sobre o efeito simbólico da revogação do teor do antigo artigo 1884.º, cf. Sottomayor (2004, pp.137-138).
27 De acordo com o ar tigo 19.º, n.º 1, deste instrumento internacional, “os Estados Par tes tomam todas as medidas 
legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência física 
ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, 
enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa a 
cuja guarda haja sido confiada.”
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a inclusão em 2007 dos castigos corporais entre os comportamentos de relevo criminal28.
 Subsiste, porém, a característica da perpetuidade do vínculo de fi liação29. Ao contrário do que 

acontece no vínculo matrimonial, que pode ser extinto por divórcio, nada se encontra de similar no 
vínculo de fi liação. Aconteça o que acontecer, e salvo adoção, o vínculo de fi liação não se dissolve em 
vida. Não se prevê algo de equivalente ao divórcio entre pais e fi lhos, mesmo na hipótese da prática 
de atos graves – tentativa de homicídio, violação, estupro...

 Somente a adoção (que, a par do seu efeito construtivo, tem um efeito destrutivo) extingue a 
fi liação anterior daquele que é adotado (desde que se não trate de fi lho do cônjuge ou companheiro do 
adotante). Isto não tem paralelo no vínculo matrimonial. A dissolução do casamento não depende da 
celebração de outro casamento. Os cônjuges divorciam-se sem estarem obrigados a voltar a casar.

 A permanência da fi liação a todo o custo cria a impressão de que qualquer ato do pai para 
com o fi lho é irrelevante, nomeadamente para efeitos de responsabilidade civil. Contudo, essa impres-
são não resiste perante o arsenal de meios que o ordenamento português disponibiliza, em reação a 
comportamentos graves do pai, e que vão da responsabilidade criminal à inibição do exercício das 
responsabilidades parentais.

 Não há, em suma, fundamento para, em princípio, negar a oponibilidade dos direitos da crian-
ça aos pais. A referida modifi cação de 1977 ao Código Civil português, em matéria de deveres (que 
obrigou o pai a respeitar o fi lho e, portanto, a se abster de violar os direitos gerais que incumbem ao 
seu descendente), e a implantação do princípio do interesse superior da criança30 constituem sinais 
inequívocos da regra da inadmissibilidade de qualquer tipo de imunidade parental.

 Aliás, atendendo às particularidades técnicas do Direito português (cf., supra, n.º 2), não sur-
preende que exista até um preceito legal a regular expressamente o tema da responsabilidade civil 
dos pais para com os fi lhos. De facto, o artigo 41.º, n.º 1, do Regime Geral do Processo Tutelar Cível 
(aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro), contempla a possibilidade de o pai que não 
cumprir o que tiver sido acordado ou decidido em matéria de regulação do exercício das responsabi-
lidades parentais ser condenado a pagar à criança uma indemnização.

 É certo que o preceito não resolve toda a problemática da responsabilidade civil do pai pe-
rante fi lho menor; de fora, fi cam, designadamente, situações em que não haja sequer regulação do 
exercício das responsabilidades parentais ou em que os danos decorram de ato do pai que não colida 
diretamente com o que está estabelecido na regulação. Seja como for, não se contesta, em nenhum 
caso, a aplicabilidade da responsabilidade civil, nos termos gerais, por incumprimento de deveres e 
responsabilidades parentais31.

 Apesar de tudo, os casos não são propriamente abundantes em tribunais portugueses: talvez 
por se ligar a obrigação de indemnizar a circunstâncias extremas (eventual refl exo de um conjunto exi-

28 Aditado pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, o ar tigo 152.º-A, n.º 1, alínea a), do Código Penal por tuguês, veio punir 
com pena de prisão quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direção ou educação, pessoa 
menor, lhe infligir, de modo reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais.
29 Como se indicou, supra, no n.º 3, e, em especial, na nota 7.
30 O princípio, a que o Estado por tuguês se encontra vinculado no plano internacional mediante a ratificação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, encontra-se consagrado na legislação ordinária por tuguesa (cf. ar tigo 4.º, n.º 1, do Regime 
Geral do Processo Tutelar Cível, aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro, e ar tigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Lei de 
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro).
31Isto é, o ar tigo 483.º do Código Civil por tuguês opera no âmbito das relações entre pais e filhos, tanto mais que se está 
perante área em que é consensual a relevância da garantia do interesse da criança e em que é patente o potencial de lesão de 
ações e omissões indevidas do progenitor. Àquele que assume responsabilidades parentais compete, no interesse dos filhos, 
velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los e administrar os seus bens 
(ar tigo 1878.º. n.º 1, do Código Civil por tuguês). E, no quadro do poder-dever de educação, o ar tigo 1885.º, n.º 1, do mesmo 
Código, prescreve que cabe aos pais promover o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos filhos.
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gente de pressupostos de responsabilidade civil ou/e de atitude que confi ra cariz excecional à interven-
ção do Estado nas relações familiares); talvez porque a pretensão indemnizatória do fi lho careça de ser 
assegurada mediante representação a cargo de adulto e não haver hábito de representação do fi lho em 
ações contra pais; talvez por faltar património ao progenitor que incorreu em responsabilidade…

 8. É conhecida em Portugal a construção brasileira da “responsabilidade civil por abandono 
afetivo”, que teve na sua origem acórdão de tribunal de Minas Gerais32. Mas será realmente confi gu-
rável indemnização com fundamento em “abandono afetivo” do pai? 

 Na opinião de um famoso jurista italiano  (JEMOLO, 1957, pp.222-241), o mundo dos afetos não 
é o mesmo do mundo do Direito; para certo jurista alemão (HUBA, 1989, pp.127-128), “o Direito não 
alcança o amor”. 

 À primeira vista, uma ligação estreita entre afeto e Direito revela-se utópica, porque o afeto 
pertence ao íntimo, ao interior, enquanto o Direito visa regular o que é exterior, a vida em sociedade.

 Só que há exemplo da ligação alegadamente impossível entre o domínio interior e o domínio 
jurídico, precisamente no campo da responsabilidade civil: a dor, o desgosto, os danos morais ou 
não patrimoniais, são ressarcíveis (cf. artigo 496.º do Código Civil português; artigos 186 e 927 do 
Código Civil brasileiro).

 Obviamente, o sentimento enquanto facto psíquico puro não interessa ao Direito33. Contudo, 
na sequência de uma exteriorização, o sentimento torna-se acessível ao Direito34. O Direito permite e 
proíbe comportamentos, mas não é indiferente às motivações das condutas nem às consequências 
emocionais que as mesmas têm sobre terceiros.

 Não procede, portanto, a ideia de que o Direito esteja absolutamente inibido de intervir na área 
do sentimento, por força de uma limitação de cariz técnico.

 Ainda assim importa perguntar se não será excessivamente opressivo e arbitrário um ordena-
mento que reparta consequências negativas e positivas em função do sentimento subjacente a atos 
e a omissões. Será constitucionalmente admissível estatuir efeitos jurídicos para o afeto ou para a 
ausência de afeto? Pode o Direito, direta ou indiretamente, forçar alguém a amar ou a deixar de amar? 
Pode, por outras palavras, por exemplo, o Direito exigir ao pai que proceda como se amasse o fi lho ou 
exigir ao cônjuge que se comporte como se amasse o outro cônjuge?35

 9. As palavras são traiçoeiras…
 A expressão “abandono afetivo” não é a mais ajustada para descrever o que está em causa. 

No acórdão de Minas Gerais há pouco mencionado, o pai foi condenado a pagar indemnização cor-
respondente a 200 salários mínimos, por ter deixado totalmente de acompanhar a vida do fi lho, es-
tando ausente, nomeadamente, em comemorações de aniversário e outros momentos marcantes. A 
responsabilidade civil decorreu da violação grave de deveres de auxílio e cuidado, e não de hipotético 
dever de amor ou afeto.

 A esta luz, a lei portuguesa permite a obtenção de resultado idêntico ao que é produzido pela 
construção da “responsabilidade civil por abandono afetivo” no ordenamento brasileiro.36

32 Apelação cível n.º 408.550-5 da Comarca de Belo Horizonte, de 01/04/2014, 7.ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais, relator UNIAS SILVA.
33 Cf. Falzea (1978, pp. 437-530, em par ticular, p. 492 e s.).
34 Cf. Alpa (1995, II, pp. 354-355), que classifica as exteriorizações de sentimento relevantes no plano do Direito Civil.
35 Especificamente sobre a operacionalidade do afeto no Direito da Família, cf. Pinheiro (2015, pp.301-321). O estudo foi 
publicado, no Brasil, na obra coletiva Afeto e estruturas familiares, sob a coordenação de Maria Berenice Dias, Eliene Ferreira 
Bastos e Naime Márcio Martins Moraes, Belo Horizonte, Del Rey, 2009, pp.227-244.
36 Cf. Milheiro (2013, n.º 19, pp. 67-93) e (2013, n.º 20, pp. 115-136).
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IV. “VULCÃO ESCONDIDO NUM CAMPO FLORIDO”

 10. Para Jemolo (1957)37, a “família aparece sempre como uma ilha que o mar do Direito pode 
tocar, mas apenas tocar”.

 A imagem precede os ensinamentos de Carbonnier38, eminente estudioso da Sociologia do 
Direito, que é tido como o pai do Direito da Família francês posterior à Segunda Guerra Mundial. De 
acordo com este autor, a família é a área por excelência do non-droit: na família, normalmente, os in-
divíduos vivem como se o Direito não existisse; “o Direito apenas entra em cena quando é chamado 
pela vontade expressa de pelo menos um dos interessados”.

 É verdade que, no quotidiano, o Código Civil não é invocado entre cônjuges ou entre pais e 
fi lhos para justifi car, exigir ou censurar comportamentos. No entanto, o Direito está presente na vida 
familiar, ainda que só se torne visível se for invocado pelas partes.

 Numa imagem ideal, a família é um campo fl orido, um lugar de felicidade, em que se não fala 
de Direito. Mas, quando há um litígio, o campo fl orido pode transformar-se num campo de Marte, local 
de combate com armas jurídicas e outras.

Julgo até que a imagem mais expressiva daquela que é a relação entre família e Direito talvez 
seja a que identifi que a família com um campo fl orido e o Direito com um vulcão oculto, situado por baixo 
desse campo. Ocorre um ilícito conjugal ou parental; o lesado exige ressarcimento. O vulcão entra em 
erupção ativa e emerge lava incandescente, que destrói o campo aparentemente tão belo e idílico.

 Por isso, nada melhor do que a prudência – dos protagonistas do caso concreto, dos que 
criam a lei, bem como dos que a interpretam e aplicam.
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