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RESUMO 

 
O objetivo desta dissertação é levantar a discussão acerca da exposição de crianças 
em redes sociais como um meio de auferir lucros através de sua imagem para 
plataformas que monetizam vídeos. A principal motivação para sua elaboração foi a 
extensa gama de acontecimentos noticiados pela mídia tratando de pais que 
passaram a filmar seus filhos em situações degradantes para conseguir notoriedade 
em redes de entretenimento. Assim, para analisar como tal conduta afeta a dignidade 
da pessoa humana da criança, foram utilizadas bibliografias diversas acerca do tema, 
sendo este um estudo teórico que visa apresentar quais medidas a criança poderá 
tomar em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Resulta-se em uma jornada 
através da autoridade e responsabilidade parental, e a devida compensação pelos 
danos causados à prole mediante a superexposição de sua imagem nas mídias 
sociais. Tendo em vista a rápida evolução tecnológica e o desejo de compartilhar 
elementos de cunho pessoal na web, tal questionamento torna-se importantíssimo 
para a resolução de conflitos da vida futura dessas crianças, que cresceram com essa 
exposição. 
 
Palavras-chave: Dignidade humana. Poder familiar. Responsabilidade civil.   
 
 

THE SUPEREXPOSITION OF CHILDREN IN THE INTERNET AND THE 
PARENTAL RESPONSABILITY 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this dissertation is to enable discussion about the exposition of 
children in social media as a way of raising funds through their video images at 
plataforms that monetizes these type of content. The main reason for elaboring this 
article was the various exposés by the media telling us about how those parents were 
filming their children in degradating situations just to get famous in these entreteniment 
plataforms. So, to analize how these type of conducts affects the human dignity of the 
child, it was used various bibliographies about the theme, this being a theorical study 
about what kind of measures the child will be able to take in relation to the brazilian 
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laws. Resulting in a journey through parental authority and responsibility and the 
compensation owned for all the damage caused to their children upon having their 
image exposed in social media. Owning to the rapid technologic evolution and desire 
to share personal life elements in the internet, becoming this questioning extremely 
important due to resolution of conflict in the future lives of these children who grew up 
with this exposition.  
 
Keywords:    Human dignity. Parental authority. Civil responsability.  
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos tempos, o acesso à rede 

mundial de computadores e todas as suas facilidades tornou-se comum no dia-a-dia 

da maioria das pessoas ao redor do globo. Hoje, através das plataformas digitais, 

estamos diante de uma quantidade absurda de informações que vem das mais 

diversas maneiras, seja por meio de uma rede social, um artigo digital ou até mesmo 

plataformas de vídeo, como o YouTube. 

Assim, continuamente nos tornamos uma sociedade de exposição, que 

demanda pintar uma imagem melhorada de nós mesmos para mostrar aos demais, 

mesmo que essa imagem não reflita o sentimento verdadeiro experienciado no 

momento. A necessidade de expor e procurar saber mais sobre a vida dos indivíduos 

ao redor tornou-se indispensável na vida do ser humano moderno. 

Através dessa curiosidade insaciável por entretenimento, a profissão de 

influenciador acabou sendo difundida pelo globo, abrangendo todo e qualquer tipo de 

público, inclusive o infantil.  

O presente trabalho serve para abrir uma discussão acerca da exposição 

sofrida por algumas crianças ao se tornarem influenciadoras em uma idade tão tenra, 

além de apresentar quais são as consequências para os que promovem essa 

condição com a finalidade de lucrar através da imagem dos filhos.  

A pesquisa em si teve como base um caso amplamente conhecido na internet, 

onde uma criança era filmada pelos próprios pais em situações vexatórias e 

humilhantes para conseguir visualizações na plataforma do YouTube. O objetivo é 

entender a extensão dos danos advindos do abuso parental aos quais essa criança 

está submetida e, ainda, demarcar a linha crescente de consequências que tais 



abusos trarão no futuro, além de apresentar quais medidas poderão ser tomadas pela 

criança em um momento posterior. 

Para tal, pincelamos a estrutura familiar e a proteção da dignidade da criança 

para utilizar, de forma análoga, o instituto da indenização compensatória pelo 

abandono afetivo, tema bastante discutido atualmente no ramo da responsabilidade 

civil, visto que ambos, a exposição do tratamento degradante nas redes sociais e o 

abandono afetivo (ausência de pais), possuem consequências psicossociais similares 

aos infantes. Diante disso, traçamos um paralelo entre o abuso do poder de autoridade 

dos pais e a responsabilidade que a enseja, que nada mais é do que o dever de prover 

e cuidar de sua prole. Além disso, busca-se explicitar como este tipo de tratamento 

degradante exposto para milhares de pessoas sem qualquer tipo de filtro pode ser 

considerado um atentado à dignidade da criança, tendo ela o direito de ser 

compensada tanto pelo sofrimento, quanto pelos transtornos psicológicos que restam 

comprovados pela psicologia.  

 

 

2 O PODER FAMILIAR  

 

Desde os primórdios, a instituição de família teve papel fundamental na 

edificação do que entendemos por sociedade. Antigamente, o pátrio poder era o meio 

pelo qual o pai, homem e responsável pelo sustento da prole, exercia sua autoridade 

absoluta para com os filhos e demais familiares. A mãe, por sua vez, ficava 

encarregada apenas das tarefas domésticas e a relação de afeto com as crianças. 

Nesse sentido, é possível observar que os papéis exercidos pelos membros da família 

eram bastante delimitados.  

Com os princípios constitucionais que visam a dignidade da pessoa humana, e 

através da promulgação da constituição federal brasileira de 1988, o direito de família 

passou por diversas mudanças. Entre elas, está a flexibilização dos papéis familiares, 

tendo o artigo 226, §5° os seguintes dizeres: “Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” (BRASIL, 

1988). 

Assim, dando continuidade à proteção especial do Estado em relação à família, 

e conjuntamente ao princípio de proteção integral da criança abordados pela nova 



redação da Carta Magna, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 

n° 8.069 de 13 de julho de 1990. Nele, a criança é reconhecida como pessoa dotada 

de direitos, além de estabelecer que todos os atos relacionados a ela devem visar seu 

melhor interesse, atribuindo certas limitações ao poder parental, apresentando 

hipóteses em que essa autoridade poderia ser suprimida ou até mesmo extinta.  

De forma semelhante, com o advento do Código Civil de 2002, e em harmonia 

com os princípios da Carta Magna de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

o pátrio poder foi renomeado para abarcar a igualdade de autoridade entre os 

genitores, sendo assim chamado de poder familiar, com o reconhecimento de que a 

responsabilidade de criar e educar os filhos é pertencente a ambos os pais.  

Vide artigo 1631 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2022, “Durante o casamento 

e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um 

deles, o outro exercerá com exclusividade” (Brasil, 2002). O código demonstra a 

responsabilidade dos pais em pé de igualdade na criação, educação e afetividade dos 

filhos.  

O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres referentes aos pais com 
relação a seus filhos e respectivos bens, com a finalidade de protegê-los. É o 
princípio de um múnus ou encargo, ou melhor, um encaminhamento sobre os 
filhos e seus bens, sempre no interesse daqueles cuja guarda lhe cabe, 
impondo uma determinada conduta. (TAMASSIA, 2014, p.1) 
 

Deste feito, pode-se observar que o poder familiar nada mais é que a autoridade 

parental que os pais exercem sobre os filhos enquanto estes estão sob sua 

responsabilidade de guarda.  

Ainda, os genitores devem respeitar uma série de regras e limitações para que 

não abusem dessa autoridade, sob pena de terem seu poder familiar suprimido, visto 

que tais excessos podem gerar danos irreversíveis à formação do indivíduo e sua 

dignidade humana.  

O Código Civil em seu artigo 1637 determina os motivos de suspensão do poder 

familiar, estando entre eles “abuso de autoridade, falta aos deveres pelos pais por 

negligência, incapacidade, impossibilidade de seu exercício, omissão habitual no 

cumprimento, ou ainda, quando há dilapidação dos bens do filho ou condenação pós-

sentença irrecorrível” (TAMASSIA, 2014, p. 6).  

Entre as hipóteses da efetiva perda do poder familiar descritas no artigo 1638 

do Código Civil, encontram-se casos de castigos imoderados, abandono (material ou 

afetivo), prática de atos contrários à moral e aos bons costumes, entregar o filho para 



terceiros em caráter de adoção e, ainda, cometer crimes como homicídio, lesão 

corporal grave e estupro em condição de violência doméstica.  

Em sede de suspensão ou perda do poder familiar, cabe sempre ao juiz, 
avaliando a urgência e a necessidade que a situação requer, sempre em prol 
do que melhor for para o menor, usar de seu poder geral de cautela, 
determinando medidas provisórias, deferindo e determinando a busca e 
apreensão e a guarda provisória dos menores a terceiros ou estabelecimento 
idôneos, enquanto a matéria é discutida no curso do processo. Lembre-se de 
que a suspensão do poder familiar suprime alguns direitos do genitor, mas 
não o exonera de prestar alimentos (VENOSA, 2004, p. 383). 

 

Desta forma, é possível observar que qualquer suspensão e perda do poder 

familiar deve ser sentenciada por um juiz, sendo devidamente analisadas as 

condições inerentes ao caso concreto, sempre tendo em alta conta o melhor interesse 

da criança e sua dignidade integral.  

Os pais detêm poder e autoridade sobre suas crianças, poder, este, que pode 

ser estendido para decidir sobre todos os aspectos da vida do infante, desde que não 

seja ele submetido a qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante, sendo 

tratamento cruel e degradante o que está de acordo com 18-A do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), modificado pela Lei menino Bernardo n° 13.010 de 26 de 

junho de 2014, definido como qualquer “conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou 

c) ridicularize.” (BRASIL, 2014).  

Assim, é natural que os genitores decidam em relação à aparição das crianças 

em qualquer meio de mídia, sendo de sua responsabilidade as fotos e vídeos 

colocados nas inúmeras plataformas digitais da rede mundial de computadores. No 

próximo capítulo, trataremos exclusivamente da dignidade da pessoa humana e sua 

aplicação na exposição de crianças em redes sociais, bem como do uso desta imagem 

para ganho monetário.  

 

 

3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio norteador mais importante do 

nosso ordenamento jurídico, visto que é cláusula pétrea imposta pela Carta Magna de 

1988. Todas as relações jurídicas, tanto privadas quanto públicas, estão vinculadas à 

essa normativa.  



Tal princípio visa salvaguardar a dignidade humana, ou seja, todos os direitos 

fundamentais inerentes a qualquer ser humano.  

[...] a dignidade é o atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, único 
ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não 
admite substituição equivalente. Assim a dignidade entranha e se confunde 
com a própria natureza do ser humano. (SILVA, 1998, p. 3) 
 
 [...] a qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2001, p. 60 
apud. COSTA, 2005, p.40) 
 

A constituição federal impõe a dignidade humana como o principal fundamento 

do estado democrático de direito, de tal maneira que ela fica resguardada como um 

valor supremo que deve ser respeitado em todos os aspectos da vida em sociedade, 

pois essa base fundante da carta política de 1988 agrupa em totalidade os direitos 

fundamentais, incluindo o direito à vida (SILVA, 1998, p. 4). 

Fica inegável, portanto, a importância que tal princípio acarreta para a 

sociedade contemporânea, inclusive nas relações familiares e concernentes ao direito 

de família. 

De acordo com o princípio de proteção integral à criança e ao adolescente 

adotada pela constituição federal vigente no país, as crianças tornam-se seres 

detentores de direitos e não apenas objeto desses, obtendo, então, proteção 

redobrada à sua dignidade humana.  

Sendo assim, a análise que se faz a respeito dos seus (criança) direitos 
fundamentais são, para iniciar, o seu reconhecimento e a sua proteção que 
serão integrais, pressupondo os cuidados de que eles e elas necessitam 
como seres em formação física, moral, espiritual, social e com liberdade e 
dignidade. E, para que esta proteção integral se efetive, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente estabelece quem tem o dever de proteção, sendo a família, 
a comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público (União, Estados-
Membros, Distrito Federal e Municípios). (COSTA, 2005, p. 42) 
 

Os artigos 1° e 3° da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), respectivamente, expressam que: 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
[...] 
Art. 3°A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(BRASIL, 1990) 



 

Assim, como visto anteriormente, a proteção ligada à criança se faz aparecer 

até mesmo na relação de submissão à autoridade de seus genitores, onde esses não 

podem abusar de seu poder parental em qualquer circunstância que possa causar 

danos tanto físicos quanto morais aos seus filhos.  

 

 

3.1 A DIGNIDADE HUMANA E A EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS EM PLATAFORMAS 

DIGITAIS 

 

Atualmente, há uma extensa lista de redes sociais e meios midiáticos que 

possibilitam a exposição na internet. É possível citar, por exemplo, o crescimento de 

redes sociais convencionais como o Twitter, Facebook, Instagram, e até mesmo 

plataformas destinadas à produção e divulgação de conteúdos em vídeo, como o 

Youtube, TikTok e o Twitch, que monetizam os vídeos enviados pelos usuários por 

meio de propagandas.  

Nos últimos anos, houve um aumento considerável nas profissões relacionadas 

à imagem e criação de conteúdo para plataformas digitais. Elas representam 

possibilidade de sustento e fama para famílias em todo o mundo. Os chamados 

youtubers ou influenciadores costumam ser pagos de acordo com as visualizações e 

parcerias com empresas, visando a propaganda e a consolidação de um elo entre 

consumidor e empresa, interagindo com seus seguidores através de algum nicho de 

conteúdo específico ou apenas mostrando cenas de seu cotidiano. Com essa 

proximidade sendo estabelecida na praticidade de um toque, o consumidor passa a 

enxergar o influenciador como seu semelhante, fazendo com que o product placement 

seja mais acessível para quem compra.  

[...] são pessoas que se destacam na internet, seja por meio de blogs, redes 
sociais ou de plataformas de distribuição digital de vídeos (exemplo: 
YouTube), e que possuem know-how na arte de angariar seguidores. Os 
influenciadores digitais são grandes formadores de opinião, sendo capazes 
de modificar comportamentos e mentalidade de seus seguidores, visto que 
em razão da exposição de seus estilos de vida, experiências, gostos, 
preferências e, principalmente, de interação social acabam conquistando a 
confiança dos usuários ora consumidores (conhecidos como seguidores). 
(GASPARATTO et al., 2019, p. 75) 
 

Como este é um assunto em voga, cuja atualização se dá de maneira 

constante, não há muito houve a evolução das políticas de privacidade em relação ao 

conteúdo destinado às crianças, primeiro em canais de televisão e posteriormente em 



plataformas de distribuição de vídeos, limitando a propaganda de brinquedos ao 

conteúdo infantil.  

Recentemente, o YouTube foi multado em US$ 170 milhões (cento e setenta 

milhões de dólares) pela violação das leis estadunidenses que proíbem a coleta de 

informações de menores de 13 anos, sendo a empresa responsabilizada pelo 

rastreamento de navegação de crianças sem o consentimento dos pais e, ainda, se 

utilizando desses dados para venda de anúncios direcionados. 

Além de arcar com a multa, a plataforma teve que revisar suas políticas de 

privacidade em relação aos canais que possuem conteúdo voltado ao público infantil. 

Com essa revisão, os canais agora possuem um limite de monetização, além de terem 

perdido as funções de comentários e notificações. Ficou estabelecido também que os 

vídeos voltados para o público infantil devem estar sinalizados como tal. (CRESCER, 

2019) 

Entretanto, tais proteções não se estendem às crianças que não somente 

consomem, mas também criam conteúdos para a plataforma.  

Existem diversos canais estrelados por crianças, comumente administrados 

pelos pais, que produzem conteúdos infantis como resenhas de brinquedos, produção 

de slime, desafios entre família, esquetes de histórias lúdicas e afins. Na mesma 

plataforma, há ainda o fenômeno dos canais familiares, cujo conteúdo não está 

exatamente voltado para as crianças, mas abrange todos os tipos de telespectadores 

pela dinamicidade das relações familiares, tendo como modelo principal vlogs do dia 

a dia da família.  

Entre tantos influencers que abordam este segundo tipo de conteúdo, o foco 

deste trabalho está concentrado em um canal infantil/familiar que ficou famoso na 

mídia brasileira por conter abusos contra uma criança registrados em câmera e 

posteriormente publicados para o entretenimento alheio.  

O canal “BEL” (Bel para meninas) adentrou a plataforma do YouTube em 

agosto de 2013, iniciando com postagens simples relacionadas a penteados para 

cabelos de meninas, protagonizado por Fran e Bel, respectivamente mãe e filha. O 

conteúdo evoluiu proporcionalmente ao número de seguidores, e o canal logo acabou 

se transformando em um espaço dedicado a documentar a vida de Bel nos mínimos 

detalhes. Surge também a figura de uma irmã mais nova, que passa a integrar os 

vídeos. 



 A problemática encontrada em alguns dos conteúdos publicados pela família 

está na acentuada falta de senso dos pais ao colocarem Bel em situações 

humilhantes. Como exemplo dessas humilhações, ganhou notoriedade um vídeo em 

que a mãe induz a filha mais velha a ingerir uma mistura de leite com bacalhau, o que 

culmina em vômito por parte da infante. Outras situações vexatórias também 

passaram a ocorrer de maneira frequente, com a menina sendo submetida a comer 

uma barra de sabonete como se fosse sorvete, pegadinhas envolvendo quebrar ovos 

na cabeça da garota, além da constante publicação de vídeos em que a garota chora, 

demonstra insegurança e desestabilidade. (CARNEIRO, 2020) 

Tais situações seriam problemáticas para qualquer indivíduo, estando 

acrescida, neste caso, a gravidade de se tratar de uma criança, e o conteúdo abusivo 

só foi retirado da plataforma após uma quantidade considerável de pessoas 

demonstrar insatisfação online. Ao longo dos anos, vários vídeos de Bel aos prantos 

por motivos diversos foram publicados e permaneceram no ar sem que os pais fossem 

responsabilizados de qualquer forma. Eventualmente, o conteúdo era no máximo 

apenas retirado de circulação.  

Todavia, como é de conhecimento geral, nada na internet consegue ser 

realmente apagado, e muito provavelmente os vídeos onde a criança passa por 

situações degradantes ficarão na rede para sempre, sem que ela possa fazer nada 

sobre, visto que foram seus pais os responsáveis por publicar e permitir a ampla 

divulgação.  

O artigo 18 da lei 8.069 de 1990 (ECA) dispõe que “É dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.” (BRASIL, 1990) 

Ainda, a Constituição Federal de 1988 reforça em seu artigo 227 que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) 
 

Desta forma, é possível ver claramente que a dignidade da criança foi ferida 

pela ganância dos pais, que utilizaram sua imagem como um meio de ganhar cada 

vez mais visualizações e, consequentemente, mais dinheiro. Os próprios genitores 

ignoraram completamente o bem-estar físico e psíquico da criança, a quem deviam 

sobretudo proteger. 



O Estatuto da Criança e do Adolescente, como já levantado em citação anterior, 

prevê como causa de encaminhamento ao Conselho Tutelar o tratamento cruel ou 

degradante que ridicularize ou humilhe a criança de qualquer maneira, para que os 

pais sejam orientados a cessar tal comportamento com os filhos. 

Porém, mesmo com o acompanhamento feito pelo conselho para corrigir a 

conduta dos genitores, como poderá esta criança se proteger dos danos morais e 

psicológicos que resultam deste ato promovido pelos próprios pais, visto que tais 

condutas estarão perpetuadas na internet?  

Se os pais possuem autoridade para decidir sobre a vida e exposição de seus 

filhos na rede mundial de computadores, mostra-se plausível que eles também sejam 

devidamente responsabilizados pelos danos advindos de tal exposição.  

 

 

4 RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

O instituto da responsabilidade existe desde os tempos mais remotos, tendo 

em vista o senso de comunidade em que todos devem arcar com as consequências 

geradas pelos atos realizados. Como meio de explicitar essa existência, podemos 

referenciar o código de Hamurabi, no qual há sem dúvidas um notável excesso em 

algumas de suas punições em relação ao dano causado, mas que é capaz de bem 

ilustrar esse ideal conforme a lei de Talião: “olho por olho, dente por dente”. O método 

utilizado para que alguém seja responsabilizado por seus atos é o de causa e efeito. 

Hoje, pode-se dizer que a responsabilidade civil “surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um 

contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que 

regula a vida” (TARTUCE, 2017, v.2, p. 305).  Desta forma, o instituto regula tanto as 

responsabilidades contratuais e as extracontratuais “[...] ao conferir à vítima de um 

dano injusto o direito de obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de seu 

causador (e não mais a retribuição do mesmo mal causado), independente da relação 

obrigacional preexistente” (VENOSA, 2005, p. 27 apud TARTUCE, 2017, v. 2, p. 306). 

Assim, sucedia a responsabilidade civil objetiva, onde a culpa não era 

contabilizada, sendo apenas imprescindível que se houvesse o nexo causal entre o 

ato danoso e o efetivo dano causado para que necessitasse de compensação 

monetária.   



Entretanto, com o avanço do direito privado e das relações contratuais, a 

responsabilidade objetiva tornou-se insuficiente para abranger os casos em que a 

culpa deveria sim ser levada em conta na hora da indenização, pois por vezes não 

havia a existência propriamente dita do dolo, tendo em vista que o termo “culpa” era 

apenas utilizado em sentido amplo. Desta forma, passaram a entender que também 

era fundamental a existência de uma responsabilidade civil subjetiva, que se tornou 

regra em nosso ordenamento jurídico.  

Assim, Maria Helena Diniz conceitua a responsabilidade civil como:  
 

“[...]a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou 
patrimonial causado a terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa 
por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, 
ainda, de simples imposição legal.” (Maria Helena Diniz, 2017)  
 

Tem-se, então, que a responsabilidade civil nada mais é que o instituto de 

reparação de danos na esfera cível, ou seja, pelo qual se incita a indenização pelos 

danos acometidos a si. 

Deste feito, o Código Civil em seu artigo 927 demonstra que: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002) 
 

Diante disso, fica estabelecido que quem comete ato ilícito e causa o dano, 

deve repará-lo. O artigo 186 do mesmo código conceitua ato ilícito como “aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”(BRASIL, 2002). 

Além disso, caracteriza-se também como ato ilícito hipóteses de abuso de direito.  

Ainda, o direito de ter os danos reparados está presente na Carta Magna como 

direito fundamental em rol do artigo 5°: 

[...] V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 
 
[...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. (BRASIL, 1988) 
 

Desta maneira, a indenização pelos danos causados é indispensável nas 

relações privadas, e cada caso concreto deve ser analisado para que tanto a 

indenização seja suficiente para reparar o dano e, também, para que não haja 

enriquecimento injustificado da parte lesada. 



 

 

4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL APLICADA NAS RELAÇÕES FILIAIS 

 

Como dito na passagem anterior, é necessária a reparação dos danos 

causados para que a vida em sociedade continue a existir da maneira como 

conhecemos. Porém, por vezes os danos podem ser causados a menores, que não 

tem capacidade de estar em juízo para cobrar tal reparação, ou pior ainda: os danos 

são causados por seus responsáveis, deixando a criança sem nenhuma alternativa 

até a maioridade.  

Como no caso trazido anteriormente, a criança se encontra em um ambiente 

de abuso de direito por parte de seus genitores, que de maneira constante e 

descomedida utilizam de sua imagem em situações vexatórias para atingir lucro. 

Estes pais utilizam seu poder familiar irrestrito para expor os filhos ao ridículo, 

colocando tais encargos na responsabilidade do menor, que pode crescer com vários 

tipos de sequelas advindas desse tratamento humilhante desempenhado por seus 

genitores. 

Crianças frequentemente expostas a humilhações ou constrangimentos 
desencadeiam transtornos psiquiátricos, desde baixa autoestima a 
ansiedade, depressão, automutilação e até suicídio. Que utilizemos o Caso 
Bel para ficarmos mais atentos e denunciarmos essa forma sutil de abuso 
travestida de entretenimento. Certamente precisamos encontrar as prováveis 
inúmeras “Bel” espalhadas na internet, vítimas do pior uso da tecnologia. 
(CARNEIRO, 2020) 
 

Desta forma, os abusos cometidos por seus pais não serão prejudiciais apenas 

naquele momento, pois tais ações estarão perpetuadas em vídeos de acesso ao 

público. Talvez a criança não considere a situação ruim no instante presente, mas 

quais consequências serão geradas no futuro e como ela poderá ser reparada por 

estes danos? 

  

É fato que os pais possuem a responsabilidade de zelar e guardar pelos filhos, 

e quando não o fazem e não há uma ação do Estado que propicie a retirada criança 

daquele ambiente danoso para evitar que os abusos continuem acontecendo, a 

criança a partir do momento em que consegue a sua capacidade civil plena pode 

requerer responsabilidade de seus tutores. 



Em situação análoga, é possível observar a responsabilidade acarretada aos 

pais pelo abandono afetivo dos filhos, tema bastante atual no campo do direito de 

família, visto que o afeto entre os familiares é imprescindível para a formação 

psicossocial da criança e sua falta pode causar prejuízos irreversíveis à vida desta.  

Assim, Clayton Reis classifica que a “omissão ou a deferência de afeto 

desqualificado dos aos pais em relação aos filhos pode causar desarranjos 

emocionais irreparáveis, irreversíveis, o que certamente prejudica em muito na 

formação de sua personalidade durante sua infância” (REIS e SIMÕES, 2011, v. 11, 

p. 576).  

Nas duas situações, os danos futuros são praticamente os mesmos, visto que 

compartilham da mesma causa inicial, que é o descaso ou omissão dos pais para com 

os filhos. A falta de empatia dos adultos, que em teoria estão ali para salvaguardar 

aquela vida frágil da qual eles desdenham, é extremamente nociva para a formação 

do ser humano como indivíduo.  

A responsabilidade dos pais consiste principalmente em dar oportunidade ao 
desenvolvimento dos filhos, consiste principalmente em ajudá-los na 
construção da própria liberdade. Trata-se de uma inversão total, portanto, da 
ideia antiga maximamente patriarcal de pátrio poder. Aqui, a compreensão 
baseada no conhecimento racional da natureza dos integrantes de uma 
família quer dizer que não há mais fundamento na prática da coisificação 
familiar (...). Paralelamente, justamente de afeto e proteção. Poder-se-ia 
dizer, assim, que uma vida familiar na qual os laços afetivos são atados 
por sentimentos positivos, de alegria e amor recíprocos em vez de 
tristeza ou ódio recíprocos, é uma visa coletiva em que se estabelece 
não só a autoridade parental e a orientação filial, como especialmente a 
liberdade paterno-filial. (HIRONAKA, 2005 apud TARTUCE, 2017, v.2 p. 
316, grifo nosso)  
 

Diante disso, é possível entender que os pais possuem responsabilidade para 

com seus filhos e devem ser cobrados quando causam danos severos ao indivíduo 

devido à sua paternidade tóxica. 

 

 

5 POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS 

 

Como já levantado, o tratamento que as crianças recebem pelos pais é 

extremamente importante para a formação de seu caráter e desenvolvimento 

emocional. Se ela cresce em um ambiente hostil, pode acabar por desenvolver 

variados transtornos psiquiátricos ao atingir a maioridade.  



Considerando essa condição, nada mais justo que a pessoa lesada em seus 

anos mais importantes de desenvolvimento seja devidamente indenizada.  

[...] não há responsabilidade, em qualquer modalidade, sem violação do dever 
jurídico preexistente, uma vez que a responsabilidade pressupõe o 
descumprimento de uma obrigação; para identificar o responsável é 
necessário precisar o dever jurídico violado, por sua vez, importará em 
determinar com o rigor os atos que obrigado deveria praticar e não praticou 
(MENEZES E CAVALIERI FILHO, 2004, p. 51) 
 
No tocante à subjetividade do sentimento e do afeto, concluir-se-ia pela 
impossibilidade de condenar alguém por não ter afeto e o ofendido achar 
exatamente o inverso, ou achar que o afeto dado não foi o suficiente. Mas o 
abuso desse não amar é que acarreta a obrigação de indenizar. (REIS e 
SIMÕES, 2011, p. 585) 
 

Na questão do abandono afetivo, a falta de afeto e convivência com os 

familiares é a principal causa danosa para o crescimento dos infantes. De maneira 

semelhante, o tratamento hostil e o abuso parental tem efeitos similares e 

equivalentes aos sintomas traumáticos aqui citados, podendo estar em mesmo 

patamar na hora de cobrar por esses danos. 

[...]para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não 
será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a 
responsabilidade civil se se reunirem os seus elementos essenciais: dano, 
ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevante) e se, mesmo 
sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido (licitude), 
obviamente não se manifestará o dever de indenizar" (THEODORO JUNIOR, 
2003, p. 44 apud REIS, 2005, p. 45). 
 

A configuração da responsabilidade civil tem seus requisitos intrínsecos: dano, 

ilicitude e nexo de causalidade. De tal modo, quando se fala dos danos causados 

pelos parentes à criança, é fácil destacar tais requisitos, visto que a ilicitude se dá 

através do fato de que a constituição federal e as demais legislações vigentes obrigam 

os genitores a cuidar e zelar de seus filhos e, a partir do momento que isso não 

acontece, tal requisito é caracterizado, o dano moral é devido (MORAES, 2010, 

p.225).  

Nesse sentido, a indenização dos danos ocorridos no ambiente familiar, 
diferentemente do que se observa no ambiente contratual ou negocial, deverá 
se restringir aos danos imateriais, ou seja, danos morais. (REIS, 2005, p. 46) 
 

Fica notório, então, que o instituto da responsabilidade civil se aplica à 

reparação de danos causados aos filhos menores enquanto estes estavam sob 

guarda de seus genitores. Mesmo que tais danos sejam estritamente de caráter moral, 

devem ser indenizados para que ao menos alguma penalidade recaia sobre aqueles 

que promoveram tais abusos de poder.  



Nessa toada, em se verificando que efetivamente ocorreu transgressão ao 
patrimônio moral da pessoa humana (e não um mero dissabor ou tão só 
transtornos do cotidiano familiar), o magistrado deve determinar o 
ressarcimento por parte do agente danoso da relação familiar frente àquele 
que sofreu um prejuízo na órbita psíquica e moral. (REIS e SIMÕES, 2011, 
p. 578) 
 

Observando este cenário, é necessário que o magistrado analise o caso 

concreto para determinar o melhor caminho, de forma que os danos sejam reparados 

adequadamente. Mesmo que a indenização não venha integralmente em uma quantia 

monetária em espécie, a pessoa lesada deve ser restituída por aqueles que lhe 

fizeram mal. Como exemplo de outra medida indenizatória, temos a possibilidade de 

os genitores arcarem com o tratamento psicológico/psiquiátrico para que a pessoa 

consiga superar seus traumas com acompanhamento especializado. 

Contudo, tanto a quantia quanto outros métodos de indenização serão 

decididos cada qual ao caso concreto a ser analisado em juízo, levando em conta as 

vivências das partes que atuaram no processo, bem como a extensão danosa à qual 

a parte autora foi exposta durante seu período de crescimento. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, pode-se entender que o poder familiar é o meio pelo qual os 

pais exercem sua autoridade na hora de criar/educar seus filhos como bem 

entenderem, podendo decidir, com base em suas próprias experiências e saberes, o 

que é melhor para o infante em todos os aspectos de sua vida.  

Entretanto, tal poder não deve ser assumido como ilimitado, visto que o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) arrola algumas de suas delimitações, tendo 

como princípios basilares tanto a dignidade da pessoa humana quanto a proteção 

integral da criança e do adolescente, explicitando ainda quais deveres parentais 

devem ser cumpridos pelos genitores. 

A dignidade da pessoa humana, sendo intrínseca ao ser, faz parte de todos os 

aspectos da vida em sociedade, não podendo ser ignorada sob pena de causar danos 

irreversíveis. Em se tratando da dignidade da criança, o Estado e a sociedade também 

são igualmente responsáveis pela preservação dessa dignidade, devendo proteger os 

melhores interesses do menor.  



Os pais têm o dever de zelar e guardar o filho, pois este se encontra sob sua 

responsabilidade de guarda, de tal maneira que, caso faltem com suas obrigações, 

devem ser culpabilizados pela má conduta.  

No âmbito da Responsabilidade Civil, quando se tem danos irreversíveis e 

irreparáveis causados pelos abusos cometidos pelos pais, na hora de exercerem seu 

poder de autoridade (poder familiar), estes também devem ser responsabilizados e 

punidos pelos estragos à estrutura psicológica e social daqueles que estavam sob seu 

encargo. 

Conforme mencionado no decorrer do artigo, a responsabilidade civil é o meio 

pelo qual se repara/compensa os danos causados, independente da culpa. Assim, se 

os pais causarem danos graves ao desenvolvimento psicossocial da criança, 

desencadeando nela algum tipo de transtorno psiquiátrico pela maneira como foi 

tratada por aqueles que em tese deveriam protegê-la, eles têm o dever de indenizar e 

compensar todo esse sofrimento experienciado na fase adulta. 

Vale ressaltar que aqui não falamos em quantidade de afeto ou amor simbólicos 

que a criança recebeu ou deixou de receber de seus pais, mas sim de tratamentos 

explicitamente degradantes e expositivos nas redes sociais que fogem da 

possibilidade de controle da criança, com o infante sendo colocado em situações de 

fragilidade e humilhação para benefício monetário de seus tutores. 

Desta forma, caso haja obtenção de lucro por parte dos pais através da imagem 

da criança de forma deliberada, torna-se plausível que estes arquem com a 

responsabilidade dos traumas enraizados por seus filhos, ficando à cargo do 

magistrado analisar devida e efetivamente o caso concreto para que a compensação 

seja adequada à quantidade de sofrimento e problemas enfrentados pelos adultos a 

partir dos traumas adquiridos quando infantes.  
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