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RESUMO 

 
A estrutura familiar tem sofrido alterações ao longo dos anos, o poder que outrora era patriarcal, atualmente 
se nomina poder familiar. Na sociedade hodierna, com o advento da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, princípios como o da dignidade da pessoa humana e da solidariedade passaram a reger as 
relações em sociedade e dessa forma, o afeto ganha importância nas relações entre as pessoas. Neste 
contexto, em que as famílias se tornam plurais diante da possibilidade de separação e formação de novas 
famílias, surgem problemas como o abandono afetivo, e seu reflexo no mundo jurídico traz à discussão a 
possibilidade da indenização por esse tipo de abandono. Diante do exposto, o presente trabalho visa 
demonstrar a necessidade de a questão ser apreciada pelo Poder Judiciário e ver reconhecido o direito de 
indenização àqueles que sofrem danos resultante do abandono afetivo por parte de seus genitores. Para a 
presente pesquisa o método de estudo utilizado foi o teórico dedutivo, que consiste na consulta de obras, 
artigos de periódicos e documentos eletrônicos que tratam do assunto, bem como da legislação pertinente. 

 
Palavras-chave: Direito de Família; Paternidade Responsável; Dano Moral; Responsabilidade 

Civil. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 encontram-se princípios 

e fundamentos norteadores para todo o ordenamento jurídico brasileiro, portanto, o estudo 
do direito privado dá-se à luz da Constituição Federal e o tema em estudo encontra-se 
amparado em seus principais fundamentos: a dignidade da pessoa humana e a 
solidariedade. 

A transformação da sociedade ao longo dos anos trouxe mudanças importantes 
quanto ao modo de constituição das famílias; sendo que na contemporaneidade, sua 
organização encontra-se amparada em laços afetivos. Portanto, o afeto passa a assumir 
papel primordial nas relações familiares, como também, para o Direito das Famílias. 

Dessa forma, num primeiro momento vislumbra-se a análise do afeto nas relações 
entre os membros da família, principalmente, a importância desse sentimento na relação 
entre pais e filhos. 

Posto que esse sentimento se faz base para a estabilidade das relações familiares, 
verifica-se a luz do ordenamento jurídico brasileiro, qual a responsabilidade que deve ser 
atribuída aos pais por abandono afetivo, estes que têm o dever de cuidados para com seus 
filhos. 

Tanto doutrina quanto jurisprudência têm divergido a respeito do tema, sendo que 
uns defendem que provado o dano existe o dever de reparação; outros, firmam 
entendimento que afeto não pode ser objeto de demandas judiciais, pois ninguém é 
obrigado a amar, não competindo ao Judiciário, portanto, resolver a falta de afetividade no 
seio familiar. 

Nesse ínterim, procurou-se demonstrar esses posicionamentos divergentes para se 
chegar ao fato de que a existência do dano requer reparação, e que isto não pode ser posto 
à margem de julgamento. 

 
2- ANÁLISE DO ELEMENTO FORMADOR DAS FAMÍLIAS: O AFETO. 
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Numa descrição breve da evolução no modo de constituição da família, conforme 

Maria Berenice Dias (2016, p. 21), o Estado, em determinado momento histórico, instituiu 
o casamento como conduta a ser seguida de modo a organizar os vínculos pessoais. Assim, 
a formação familiar se apresentava de modo hierarquizado e patriarcal. 

A Revolução Industrial introduziu as primeiras modificações nessa estrutura familiar, 
pois as mulheres se voltaram ao mercado de trabalho passando a representar, junto aos 
homens, fonte de sustento do lar. (DIAS, 2016, p.22).  

No momento em que as famílias passam a residir de forma mais intensa no meio 
urbano, deixando o campo, a convivência entre seus membros se torna mais próxima e 
nesse novo contexto, em que as pessoas estão mais unidas pela convivência, aumenta o 
vínculo afetivo entre elas, fato que possibilitou a nova concepção de família, agora formada 
por laços afetivos. (DIAS, 2016, p.22). 

Consoante exposição de Eduardo Oliveira Leite (2005, p.34), a família vem tendo 
sua estrutura modificada pelos adventos da sociedade hodierna. Em momento passado 
apresentou-se como legítima, impondo diferenças entre homem e mulher, em que o vínculo 
matrimonial era indissolúvel, havia a categorização de filho e repúdio ao concubinato.  

Deixa-se para trás o modelo patriarcal e com o advento da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 o modelo familiar se altera, amparado em princípios como o 
da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, a forma de organização familiar evolui, 
e o poder patriarcal passa ao poder familiar, modificando a estrutura da família.   

Na atualidade, passa-se ao reconhecimento de diversas formas de conjugalidades 
em relação à família legítima, em que não há diferenças entre homens e mulheres, os filhos 
não podem ser discriminados, independentemente de sua origem; a normatização do 
divórcio permitiu a dissolução do vínculo matrimonial e as uniões estáveis passaram a ter 
reconhecimento legal. (TARTUCE, 2017, p. 16). 

Apesar do esforço, de ao longo dos anos, o direito das famílias tentar traduzir o que 
são famílias, a base desta permanece a mesma, as reais mudanças se deram no 
conhecimento humano sobre ela e sobre si mesmos. (GROENINGA, 2009, p. 206). 

A família, nos dias atuais, pode ser vista como um grupo de pessoas a prestar apoio 
uns aos outros, com obrigações recíprocas, em que seus membros se unem pelo afeto. 
(SOUZA NETA, 2017, p. 18). 

O afeto pode ser considerado como principal fundamento no âmbito das relações 
familiares, pois decorre do princípio constitucional de reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, ainda que a expressão afeto não conste de modo expresso na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (TARTUCE, 2017, p. 29). Giza o 
autor que afeto não se confunde com amor, aquele se dá com a convivência, com a 
interação entre as pessoas, já o amor se traduz no afeto positivo, sendo que este pode se 
dar também pelo ódio, que constitui seu lado negativo. (TARTUCE, 2017, p. 29). 

Maria Berenice Dias também cita a afetividade como princípio base do direito de 
família, responsável por representar a estabilidade das relações socioafetivas. A autora cita 
os fundamentos principais da afetividade listados por Paulo Lôbo (2016, p. 58), como 
sendo: igualdade entre os filhos; adoção – escolha afetiva que desfruta de igualdade de 
direitos; comunidade familiar – que pode ser formada de diversos modos; e direito à 
convivência familiar – priorizando o menor. 

Para Gisele Câmara Groeninga (2009, p. 205), o afeto, na ordem do direito de 
família, não pode ser imposto por ordem judicial ou decreto, contudo, não se discute que 
se faz importante devidas condições para que ele se efetive. O direito de família se ocupa 
em encontrar situações para que esse sentimento possa se desenvolver, de modo que 
“contribuam para a manutenção do amor, atendam à finalidade da família e formação de 
indivíduos saudáveis, o que, em última instancia, cuida da continuidade da civilização”. 
(GROENINGA, 2009, p. 205). 
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 A convivência é elemento principal para manter os vínculos entre os membros de 
uma família e estes encontram sua base de sustentação no afeto, por isso que se atribui 
tanta importância à convivência com os filhos, esta que tem sua positivação em vários 
institutos jurídicos como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. (GROENINGA, 2009, p. 205). 

Rolf Madaleno (2008, p.67) concorda que o afeto tem grande importância no 
desenvolvimento sadio do ser humano e que também preserva o respeito a sua dignidade, 
sendo que um indivíduo desprovido desse sentimento por seus familiares tende a não ser 
inteiramente saudável.  

A afetividade, nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira (2012), representa o zelo, 
os limites impostos, a convivência e demais atitudes que visam o bem-estar da criança e 
do adolescente, estas são responsáveis pelo seu bom desenvolvimento, sendo esses 
cuidados despendidos, portanto, fonte de obrigação jurídica.  

Laura Maciel Freire de Azevedo (2008, p. 7) faz uma descrição do que possa 
representar o abandono afetivo nas seguintes palavras: 

 
“O desrespeito, por parte dos pais (um deles ou os dois), da afetividade para com 
os filhos e da dignidade humana destes. Em outras palavras: é o deficiente (por 
insuficiência, inexistência ou rompimento de) provimento da educação que se 
adquire no banco da sala de casa, da criação de um ambiente propício ao adequado 
desenvolvimento psicomotor, da presença em momentos importantes – como 
aniversários, formaturas, fins de semana, parques, decepções amorosas, cafés-da-
manhã e horas de dormir –; é a ausência da simples observação que o filho existe 
e precisa de um pai, muito mais que do patronímico. Abandono afetivo é a 
inexplicável ideia de saber-se parecido com quem lhe repudia”. 

 
3- RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO 
 
A doutrina não é unânime com relação aos pressupostos do dever de indenizar, 

alguns autores apontam a existência de três elementos: ação ou omissão, nexo de 
causalidade e dano – Teoria Tripartida. Os pertencentes da chamada Teoria Quadripartida 
incluem a culpa dentre os elementos citados. O presente trabalho faz referência aos 
elementos da Teoria Tripartida. 

A responsabilidade civil, sendo extracontratual, se dá quando um agente comete um 
ato ilícito, que segundo Flavio Tartuce (2019, p. 423), traduz-se em uma “conduta humana 
que fere direitos subjetivos privados, estando em desacordo com a ordem jurídica e 
causando danos a alguém”.  

A conduta se exterioriza como comportamento voluntário do indivíduo, e assim 
sendo, a conduta de abandonar um filho é de certa forma uma escolha, o pai/mãe não se 
afasta por razão impeditiva, mas o faz com plena consciência desse comportamento. 
(RAMOS, 2011, p. 49). 

Entretanto, para que esteja configurada a responsabilidade, deve haver entre a 
conduta do agente e o dano um nexo de causalidade. 

E por fim, o último elemento para a responsabilidade civil é o dano, que conforme 
esclarece Flávio Tartuce, aquele pode ser classificado como clássicos ou tradicionais, ao 
qual pertencem os danos materiais e morais, e danos novos ou contemporâneos, que são 
os danos estéticos, danos morais coletivos, danos sociais e danos por perda de uma 
chance. (2019, p. 453). 

Interessa para auferir a responsabilidade civil por abandono afetivo os danos morais, 
que são aqueles que geram lesão a direitos da personalidade. (TARTUCE, 2019, p. 456). 

Informativo 559 do STJ traz o entendimento de que o menor pode sofrer dano moral: 
 

“O dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não por uma dor ou um 
padecimento. Eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrentes do 
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dano moral, portanto, não constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou 
resultados do dano. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são 
os denominados pela doutrina como direitos da personalidade, que são aqueles 
reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na 
sociedade. A CF deu ao homem lugar de destaque, realçou seus direitos e fez deles 
o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser 
considerada, assim, um direito constitucional subjetivo - essência de todos os 
direitos personalíssimos -, e é o ataque a esse direito o que se convencionou 
chamar dano moral. REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 
em 17/3/2015, DJe 16/4/2015.]” 
 

Diante do exposto, adentramos na responsabilidade dos pais em relação aos seus 
filhos. 

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a evolução no 
direito de família o indivíduo passou a ter sua personalidade e autonomia respeitada diante 
de seu grupo familiar, dessa forma, uma pessoa que causa dano a outra, doloso ou culposo, 
deverá responder por ele, não importando o vínculo familiar e sim o dano causado. 
(MADALENO, 2008, p. 287). 

Reza a Constituição Brasileira, em seu art. 227, que pertence à família, à sociedade 
e ao Estado promover à criança e ao adolescente, o direito à dignidade, à convivência 
familiar entre outros. Este amparo constitucional transforma as crianças e os adolescentes 
em sujeitos de direitos, porém, direitos para uns de um lado e obrigações a outros, e deste 
lado estão a família, a sociedade e o Estado. (DIAS, 2016, p. 137). 

Também consta do mesmo diploma legal, no art. 229 o dever dos pais de assistir, 
criar e educar os filhos menores. Este dever encontra-se expresso, do mesmo modo, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 4º. 

As demonstrações afetivas são elementares no convívio entre os membros de uma 
família, já que na sociedade atual, essa não se dá somente sob o aspecto biológico, mas 
também afetivo. Assim, seguindo o entendimento de Antônio de Oliveira Junior (2011, p. 
41), é possível reparação civil quando há ofensa a dignidade moral de um dos membros da 
família, contudo, faz-se imprescindível a existência dos requisitos enunciados no art. 186 
do Código Civil Brasileiro de 2002. 

A responsabilidade civil tem referência no Código Civil Brasileiro de 2002 a partir do 
art. 927, exposto nesse que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

 O art. 186 do referido diploma legal descreve como conduta ilícita ato causado por 
ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência daquele que por algum meio viola 
um direito e enseja dano material ou moral a outrem. 

 
 “Pensemo-nos: o Estado-Juiz tem o poder de obrigar os pais a sentirem carinho 
pelos filhos? Não. Entrementes, o Poder Judiciário deve, quando provocado, 
responsabilizar civilmente o genitor por abandono afetivo, em razão de 
descumprimento do dever de criar, educar e conviver com o filho em harmonia, 
como alhures dito o art. 186, do Código Civil Brasileiro”. (OLIVEIRA JUNIOR. 2011, 
p. 45). 
 

Os genitores não devem ser somente responsabilizados sob o aspecto material. É 
importante cuidar do corpo, mas também deve-se dar atenção à proteção moral e psíquica 
do menor (PEREIRA E SILVA, 2006, p. 2). 

A falta de pai pode resultar em dor psíquica, o que pode resultar em prejuízos, não 
só pela falta de afeto, mas também da função psicopedagógica. Além do dano configurado 
por esses fatores, soma-se a omissão do pai quanto aos deveres de assistência imaterial 
e de cuidados pelos quais é responsável em função do poder familiar. (HIRONAKA, 2005, 
p. 4). 
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“... nesta vertente da relação paterno-filial em conjugação com a responsabilidade 
– há o viés naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de buscar indenização 
compensatória em face de danos que os pais possam causar a seus filhos por força 
de uma conduta imprópria, especialmente quando a eles são negados a 
convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a referência paterna ou 
materna concretas, o que acarretaria a violação de direitos próprios da 
personalidade humana, de forma a magoar seus mais sublimes valores e garantias, 
como a honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social; isso, por si só, é 
profundamente grave”. (HIRONAKA, 2005, p. 5, p. 5). 
 

Rodrigo da Cunha Pereira e Claudia Maria Silva  (2006, p. 9), ao analisarem o art. 
1634, incisos I e II, Código Civil Brasileiro de 2002, ressaltam que os deveres ali expressos, 
quais sejam - o de dirigir-lhes a criação e a educação, e exercer a guarda unilateral ou 
compartilhada – são deveres que dizem respeito não somente às necessidades materiais 
que podem ser supridas pelo pagamento de alimentos, mas que a lei assegura ao menor o 
direito de companhia por parte de seus pais e quando estes deveres impostos não são 
observados verifica-se estar diante de condutas ilícitas, da qual advém o dever de indenizar.  

Antônio de Oliveira Junior (2011, p. 43) defende que o descumprimento do exposto 
no mencionado art. 1634 Código Civil Brasileiro de 2002 poderia acarretar a perda do poder 
familiar, consequência que poderia ensejar infração penal por abandono material, este com 
referência no art. 244 do Código Penal 

Reconhece, Antônio de Oliveira Junior (2011, p.  47), que o que poderia ser aplicado 
no caso do abandono afetivo é a perda de uma chance, para aqueles cujo abandono se 
deu de forma intencional, negligente, omissa; a quem perdeu a chance de desfrutar da 
convivência familiar de forma plena, sendo que nesses casos, a indenização restaria 
configurada por causar ofensa ao princípio da solidariedade familiar.  

Posiciona-se também o IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família, que traz 
em seu enunciado nº 8: “O abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano 
causado”. 

Para Bruna Rossi de Lacerda (2014, p. 81), como primeira sanção, o pai que não 
mantém contato com o filho deveria receber uma advertência, conforme expresso no art. 
129, VIII do ECA. Caso essa medida não promova efeitos, há outra medida mais gravosa 
que poderia ser aplicada àqueles que descumprem os deveres inerentes ao pátrio poder, 
como a prevista no art. 249 do ECA, que culmina pena de multa de três a vinte salários 
mínimos, podendo ser aplicada em dobro para aqueles que reincidirem.  

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (2005, p. 18), em sua indagação: 
“alguém está obrigado a amar ou o desamor tem preço?”, tem como resposta que, 
logicamente, o amor que se dedica a outrem não pode ser obtido de modo forçado, mas se 
a falta desse sentimento causar consequências que venham a repercutir negativamente na 
esfera pessoal, matrimonial e psicológica do menor, esse abandono pode ser cobrado junto 
ao Poder Judiciário. 

 
“O dano causado pelo abandono afetivo é, antes de tudo, um dano culposamente 
causado à personalidade do indivíduo. Macula o ser humano enquanto pessoa, 
dotada de personalidade, que, certamente, existe e manifesta-se por meio do grupo 
familiar, responsável que é por incutir na criança o sentimento de responsabilidade 
social, por meio do cumprimento das prescrições, de forma a que ela possa, no 
futuro, assumir a sua plena capacidade de forma juridicamente aceita e socialmente 
aprovada. Trata-se de um direito da personalidade, portanto”. (HIRONAKA, 2005, 
p. 24). 
 

Nesse desiderato, nota-se que a obrigação de indenizar deve ser analisada caso a 
caso, devendo se ater aos elementos dispostos no art. 186 Código Civil Brasileiro de 2002, 
em que uma pessoa, por ação ou omissão, por meio de ato ilícito, causa dano a outrem, 
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devendo haver entre o ato e o dano um nexo de causalidade a confirmar o dever de 
indenizar.  

Conquanto o tema não seja pacífico, a prestação jurisdicional é devida àqueles que 
se sentirem prejudicados, conforme se extrai do art. 5º, XXXV, Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça à direito”. 

 
4- DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS SOBRE O DEVER DE INDENIZAR O 

ABANDONO AFETIVO. 
 
A transformação da sociedade e no modo de constituição das famílias, junto ao 

avanço das ciências psicossociais permite demonstrar a influência do contexto familiar no 
crescimento do indivíduo como ser humano, e dentro desta realidade surge a paternidade 
responsável. (DIAS,2016, p. 148). 

 Rolf Madaleno (2008, p. 315) expõe que a saúde psicológica do filho pode sofre 
abalos quando os pais deixam de prestar deveres que são inescusáveis, como o de 
assistência moral, psíquica e afetiva, deixando dessa forma de exercer o real sentido do 
dever da paternidade e por não permitir ao filho desfrutar de algo tão importante na vida do 
ser humano, da convivência com seus pais. 

Por vezes os pais se veem em novos relacionamentos e não incluem os filhos de 
relação anterior a nova formação familiar; nas palavras de Rolf Madaleno (2008, p. 316): 

 
“Pais inseguros ressentem-se de entrosarem seus filhos na nova família por eles 
constituída, talvez até já formada por outros filhos, meio-irmãos, mas mantendo 
esse covarde ascendente atitudes de contraste e incompreensível discriminação, 
com uma contumaz e indisfarçável rejeição desse pai que seleciona os filhos pela 
mãe”. 

  
O referido autor giza que o filho não é detentor somente do nome paterno, mas 

também de ser acolhido social e afetivamente, pois isto lhe propicia um adequado 
desenvolvimento moral e psíquico; e quando o pai nega ao filho esses fatores importantes 
a formação deste, comete o pai um ilícito civil devendo, portanto, indenizar o filho pelos 
traumas, carências e prejuízos morais sofridos. (MADALENO, 2018, p. 492). 

Enfatiza Maria Berenice Dias (2016, p. 138): “... a convivência dos pais com os filhos 
não é um direito, é um dever. Não há o direito de visitá-lo, há a obrigação de conviver com 
eles”. A intensão não se dá em colocar um preço, mas declarar que o afeto se faz em um 
bem que deve ser valorado.  

 
“No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 
um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando 
uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então 
tem ela dignidade”. (KANT, 2007, p. 77). 
 

A questão a ser estudada não é o fato de o pai/mãe ser obrigado a amar, pois o 
ordenamento jurídico não exige a obrigação desse sentimento, o que se propõe é que haja 
a devida cobrança junto aos pais do desempenho de suas funções, quais sejam, o dever 
de sustento, guarda e educação. (HIRONAKA, 2006, p. 3). 

O sustento da criança tem caráter patrimonial, o de guarda tem relação com o poder 
familiar e no dever de educação é que os pais exercem o seu papel de educadores, o que 
irá influenciar na formação moral e intelectual do indivíduo. No caso de não se proporcionar 
ao menor esses cuidados, que devem ser exercidos diariamente, é que surge o dever de 
indenizar pelo abandono afetivo. (HIRONAKA, 2006, p. 4) 

A indenização por abandono afetivo aplicada de forma sensata e responsável 
colabora para que o Direito de Família se torne mais adequado à sociedade hodierna. 
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Nesse contexto, a aplicação da indenização, não visa a reparação da falta de amor, e sim, 
o descumprimento de deveres que afetam o princípio da dignidade da pessoa humana. 
(COLISSI,2018, p. 48). 

Conforme trabalho de Júlia Germano Colissi (2018, p. 48), as finalidades da 
indenização por abandono afetivo podem ser expressas nos seguintes verbos: “prevenir, 
educar, compensar, sancionar, dissuadir e desestimular”.  

Leandro Soares Lomeu firma seu posicionamento em relação ao tema nas seguintes 
palavras: 

 “ Se o amor está para o Direito de Família assim como a autonomia privada está 
para o Direito da Obrigações, como é acertada afirmação de João Baptista Vilela, 
deve então este elemento nuclear, o amor, estar cercado das proteções jurídicas, 
inclusive indenização quando este for cercado de ilicitude”. (LOMEU, 2009, p. 12-
13). 
 

Alguns autores seguem o entendimento de que os pais tendem a se afastar ainda 
mais do filho quando cobrados judicialmente, posicionamento este com o qual concorda 
Rodrigo da Cunha Pereira, entretanto, o autor giza que, se o filho resolveu optar pela 
demanda jurídica é porque já desprendera todas as suas forças ao buscar o afeto de seu 
pai e o judiciário é o último ato a restar ao filho depois de uma vida a esperar o amor e 
atenção de seu pai. (PEREIRA, 2012). 

Do mesmo modo, confirmando que o afeto tem valor jurídico, a Ministra Nancy 
Andrighi, em brilhante julgado de sua lavra, reconhece parcialmente o Recurso Especial 
condenando um pai ao pagamento de indenização de R$200.000,00 (duzentos mil reais) 
por abandono afetivo, conforme ementa: 

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO 
POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação 
das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de 
indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo 
está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas 
com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se 
observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da 
prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a 
forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente 
tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia – de 
cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a 
possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono 
psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de 
pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo 
de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos 
filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação 
psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência 
de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de 
matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso 
especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais 
é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo 
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial 
parcialmente provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 1.159.242 - 
SP (2009/0193701-9). Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Brasília, DF, 24 de 
abril de 2012). 
 

Em outro importante julgado do Superior Tribunal de Justiça, proferido pelo Relator 
Ministro Raul Araújo, o pai tem seu recurso não provido, no qual alegava não haver previsão 
legal a embasar a indenização e ainda, que não poderia ser aplicada a responsabilidade 
civil subjetiva, sob pena de ocorrência da monetarização das relações familiares. Contudo, 
o STJ julgou pelo não provimento do recurso, conforme ementa: 
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RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ABANDONO MATERIAL. MENOR. 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AO 
FILHO. ATO ILÍCITO (CC/2002, ARTS. 186, 1.566, IV, 1.568, 1.579, 1.632 E 
1.634, I; ECA, ARTS. 18-A, 18-B E 22). REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. 
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O descumprimento da obrigação 
pelo pai, que, apesar de dispor de recursos, deixa de prestar assistência material 
ao filho, não proporcionando a este, condições dignas de sobrevivência e 
causando danos à sua integridade física, moral, intelectual e psicológica, 
configura ilícito civil, nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002. 2. 
Estabelecida a correlação entre a omissão voluntária e injustificada do pai quanto 
ao amparo material e os danos morais ao filho dali decorrentes, é possível a 
condenação ao pagamento de reparação por danos morais, com fulcro também 
no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso especial 
improvido. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp nº 1087561 RS 2008/0201328-0. 
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Brasília, DF, 13 de junho de 2017).  

 
Quando há separação do pai e/ou mãe e filho, por vezes aquele que se afasta do 

menor mantém suas obrigações como pensões alimentícias e outras de ordem material. 
Parte da doutrina entende que quando cumpridas estas obrigações o responsável cumpre 
o seu papel, não estando, portanto, a ter de desvelar também prestações de afetividade 
para com o filho.  

 

O cumprimento quanto a obrigações alimentares, no entendimento de Angelo 
Carbone (2005), supre eventuais lacunas sentimentais, pois o fato de o pai despender parte 
de seus ganhos laborais para o sustento e educação do filho representa ato de afeto e 
respeito. 

 
“O laço sentimental é algo mais profundo e não será uma decisão judicial que irá 
mudar uma situação ou sanar eventuais deficiências. O afastamento entre pai e filho 
é resultado de uma separação judicial. E essa separação decorre da vontade dos 
genitores. O pai que cumpre suas obrigações não deve ser penalizado por danos 
afetivos. De outro lado, o pai que dá amor durante toda a vida ao filho, mas não 
paga pensão alimentícia, vai preso”. (CARBONE, 2005). 
 

Leonardo Castro (2007) chama a atenção para o fato de que a indenização pode 
gerar um problema ainda mais sério ao menor, o autor considera que muitos pais poderão 
exigir participar da vida do filho mais ativamente, mas não pelo sentimento de amor e afeto, 
mas pelo medo de ter que dispor de recursos financeiros para indenizar o filho pela sua 
ausência. Para o autor, esse afeto de modo obrigado pode ser pior para acriança, mais do 
que a ausência seria, o que poderá dar ensejo a figura do abandono de pais presente. 
(CASTRO, 2007). 

Posto isso, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (2006, p. 9) coloca ser de 
extrema importância que se estabeleça limites ao dever de indenizar pelo abandono afetivo, 
pois não se pode permitir o surgimento de “verdadeira indústria indenizadora do afeto”. 
(2006, p. 9). 

Neste diapasão, Paulo Lôbo (2014, p. 13) declara que devido ao fato de a maior 
parte de os profissionais do direito serem de formação normativista e ser o afeto 
pertencente aos estudos de fatos sociais e psicológicos, estes são os motivos que explicam 
a dificuldade de aceita-lo sob o ponto de vista jurídico, entretanto, não é o afeto que deve 
despertar o interesse por demandas jurídicas, pois o que merece atenção são as relações 
sociais de natureza afetiva, estas devem ser assistidas por normas jurídicas.  

 
CONCLUSÃO 
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Nota-se que o papel da afetividade tem se mostrado como elemento importante na 
constituição das famílias. Esta que já fora construída sob o modelo de Poder Patriarcal deu 
lugar ao modelo de Poder Familiar, nesse em que tanto a mãe como pai, juntos, são 
responsáveis pelos cuidados e desenvolvimento de seus filhos. 

A família passou a ter como base de sua formação os laços afetivos, estes que se 
firmam por meio da convivência, esta considerada como elemento primordial para manter 
o vínculo entre os membros de uma família. 

Dessa forma, é direito dos filhos essa convivência com seus pais, direito este que se 
encontra positivado tanto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 como 
no ECA. O convívio e o cuidado que os pais devem ter em relação a seus filhos são fontes 
de obrigação jurídica, e quando por falta de convivência – e falta do sentimento de 
afetividade – o menor se vê prejudicado, os danos causados pela falta desse amparo 
emocional devem ser objeto de reparação. 

Os genitores são responsáveis não somente pelo aspecto material, mas moral e 
psíquico também. Quando esta responsabilidade não é assumida por completo e dessa 
falta houver um prejuízo ao menor, a este caberá indenização pelo abandono sofrido. 

A indenização por abandono afetivo não está ligada ao fato de cobrar do Poder 
Judiciário decisões que obriguem os pais a despenderem sentimentos afetivos para com 
os filhos. A demanda que se leva a julgamento é em relação ao dano causado ao menor, 
por parte daqueles que tinham a obrigação legal de cuidar, de conviver, de ensinar, de 
educar. 

Neste ínterim, as demandas propostas com o objetivo de gerar reparação pelo 
abandono afetivo devem ser analisadas caso a caso, cabendo ao magistrado fazer uma 
análise criteriosa dos elementos que configuram o dano, quais sejam, uma ação/omissão, 
dano e nexo de causalidade. Quando verificado que a presença desses pressupostos gerou 
à criança ou ao adolescente problemas em seu desenvolvimento, este dano deve ser objeto 
de reparação. 

Não se trata de permitir a criação de uma indústria indenizatória do afeto, como 
afirmam alguns autores, ou de enriquecimento ilícito por parte do menor, mas não se pode 
deixar a margem de julgamento lesão ou ameaça a direito, conforme expresso no texto 
constitucional. 

Posto isso, faz-se imperioso colocar sob os olhares e decisão da justiça o abandono 
afetivo, não pelo entendimento de que uma sentença favorável ao menor vai obrigar o pai 
a amá-lo, mas sim, promover a reparação pela dor que o filho sofreu, e com isso demonstrar 
aos pais e à sociedade que abandonar um filho não é só uma atitude imoral, mas também 
ilegal. 
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