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RESUMO 

 
A família é considerada a base da sociedade, sendo esta, respaldada pela lei. No 
âmbito histórico, é possível identificar diversas mudanças entre o modelo de família 
antiga e as estruturas familiares atuais. Importante foram tais alterações no direito 
de família já que fizeram com que novas alterações e novas discussões fossem 
levadas adiante pela doutrina, pela lei e pela jurisprudência. Muito se discute sobre a 
afetividade entre os membros dessas estruturas familiares e o quão significativo isso 
é, além das consequências da falta deste amor e afeto, uma vez que a negativa fere 
o princípio da dignidade da pessoa humana além dos demais princípios que 
envolvem o direito de família. O referido trabalho tem por objetivo desenvolver os 
aspectos do abandono afetivo e a responsabilização dos genitores frente ao 
Ordenamento Jurídico Brasileiro, posto que, devem ser responsáveis por exercer 
com eficiência e responsabilidade o papel a que lhes é destinado. 

 
Palavras-chave: Afeto. Família. Dano. 
 
 

ABOUT FAMILY RELATIONS AND THE PARENTS DUTY TO COMPENSATE IN 
FACE OF AFFECTION ABANDONMENT  

 
ABSTRACT 

 
The family is considered the basis of society, being this, supported by the law. At the 
historical level, it is possible to identify several changes between the old family model 
and the current family structures. Such changes have been important in family law 
since they have caused further changes and further discussions to be carried out by 
doctrine, law and jurisprudence. Much is discussed about the affectivity between the 
members of these family structures and how significant this is, as well as the 
consequences of the lack of this love and affection, once the denial hurts the 
principle of the dignity of the human person in addition to the other principles that 
involve the family's right. The purpose of this study is to develop the aspects of 
affective abandonment and the accountability of the parents to the Brazilian Legal 
Order, since they must be responsible for exercising with efficiency and responsibility 
the role assigned to them. 

 
Keywords: Affection. Family. Damage. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como finalidade analisar a responsabilidade dos 

genitores diante do abandono afetivo. No decorrer da discussão, é possível analisar 

as adaptações do conceito de família ao longo do tempo que antes era regido pela 

figura paterna, detentor do poder familiar e que, agora, não necessariamente, se faz 

presente para que a família seja considerada como tal. Visa-se discutir os principais 

aspectos das relações familiares e os vínculos afetivos entre seus membros, 

principalmente no que consiste a falta deste afeto e as suas consequências. 

Diante desta situação, com os novos arranjos familiares formados, surgiram 

também obrigações dos pais em relação a seus filhos no intuito de atender às 

necessidades especiais da qual esses precisam por serem pessoas vulneráveis em 

relação ao ambiente no qual estão inseridos. Consequentemente, houve a 

necessidade de responsabilização no caso de descumprimento dessas obrigações. 

Sendo assim, na falta de cumprimento das obrigações paterno filiais, é 

possível indagar se esta ausência é passível de indenização, uma vez que a criança 

e o adolescente possuem direitos como qualquer outro sujeito, sendo inclusive 

protegidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana, da afetividade e do 

melhor interesse da criança, como já dito, já que são considerados vulneráveis por 

estarem no momento de formação de sua personalidade. 

O referido artigo comporta discussão de relevante importância social, 

principalmente no que corresponde ao direito de família e também aos direitos da 

criança e do adolescente. Uma nova ordem de valores foi reconhecida, devendo 

então ser respeitada por todos.  

 

 

2 A CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA 

 

Havia, anteriormente, uma definição totalmente objetiva do que seria a família 

e qual a sua estrutura, mas, com o passar dos anos, ocorreu uma significativa 

mudança nas relações familiares e o conceito de família também se alterou. A 

família, atualmente, recebe proteção da Constituição Federal de 1988, bem como de 

leis infraconstitucionais, além dos princípios norteadores do Direito de Família. 
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Novas perspectivas foram adotadas, assim como novas discussões sobre o 

tema. Ademais, pode-se dizer que a Lei Maior apenas codificou valores já 

sedimentados, reconhecendo a evolução da sociedade e o inegável fenômeno social 

das uniões de fato1. 

 

2.1 A ORIGEM DA FAMÍLIA 

 

Etimologicamente, a palavra família, de acordo com uma das vertentes 

encontradas, surgiu do termo em latim “famulus”, que significa dizer escravo 

doméstico. Por outro lado, há quem acredite que a palavra se originou do termo 

também em latim, “fames”, que significa fome. De qualquer maneira, acredita-se que 

o uso desta palavra era no sentido de se referir ao conjunto de escravos e 

servidores que viviam sob a jurisdição de um só homem, que continha o poder de 

família2. 

Baseando-se brevemente no direito romano, é possível dizer que a família era 

controlada pelo pater famílias e, este, exercia sua arbitrariedade da maneira como 

almejasse, podendo decidir até mesmo sobre a vida ou morte de seus filhos. 

Existiam castigos severos e punições corporais rigorosas. Somente com a chegada 

do Cristianismo é que a família romana passou a adotar o modelo de família cristã, 

diminuindo, assim, penas rígidas, passando então a se preocupar em como seriam 

vistos socialmente, tendo em vista seus hábitos e a moral adotada. 

A família, durante anos, fora regida de diversas maneiras, nas mais variáveis 

culturas existentes, porém, sempre em torno daquele que fosse o chefe da 

comunidade, o pai de família, normalmente da linhagem masculina, símbolo da 

unidade da entidade social. 

A doutrina jurídica atual reconhece que o direito romano forneceu ao direito 

brasileiro elementos básicos da estruturação da família como unidade jurídica, 

                                                             
1 OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de Família. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. 
2 VIANA, Rui Geraldo Camargo e NERY, Rosa Maria de Andrade (organiz.). Temas atuais de direito 

civil na constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.22. 
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econômica e religiosa, fundada na autoridade de um chefe, tendo essa estrutura 

perdurada até os tempos atuais3. 

É possível afirmar que a família é tida como o núcleo mais importante de toda 

a sociedade, aliás, tão grande é a sua importância que até mesmo o Ordenamento 

Jurídico Brasileiro é influído por ela. Carlos Roberto Gonçalves afirma  

 

 

[...] que de todos os ramos do direito, o direito de família é o mais, 
intimamente ligado à vida, pois, de modo geral, as pessoas provêm 
de um organismo familiar e a ele conservam-se vinculadas durante 
sua existência, mesmo que venham a construir uma nova família 
pelo casamento ou pela união estável, sendo que, a família é uma 
realidade sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo 
fundamental em que repousa toda a organização social e, em 
qualquer aspecto em que é considerada, aparece à família como 
uma instituição necessária e sagrada, merecedora da mais ampla 
proteção do Estado4. 
 
 

A estrutura da família romana foi em termos esquecida e a visão de família no 

direito brasileiro atual passou a reconhecer diversas discussões sobre sua 

verdadeira composição. Importa destacar quais são essas formas de entidades 

familiares atuais. São elas: a) família matrimonial, que decorre do casamento; b) 

família informal, decorre da união estável; c) família homoafetiva, composta pela da 

união de pessoas do mesmo sexo; d) família monoparental, constituída pelo vínculo 

existente entre um dos genitores com seus filhos; e) família anaparental, que baseia-

se no afeto familiar, mesmo sem contar com pai, nem mãe; f) família eudemonista, 

na qual buscam o respeito mútuo entre os membros que a compõe, independente do 

vínculo biológico;5 g) família paralela ou simultânea, existem em situações na qual a 

pessoa se coloca simultaneamente em duas mais famílias; h) família poliafetiva, 

trata-se da união de um homem com duas mulheres, na qual se forma uma única 

estrutura familiar; i) família composta, pluriparental ou mosaico, é aquela na qual um 

ou ambos os integrantes possuem filhos advindos de outro relacionamento; j) família 

                                                             
3 PEREIRA, Tânia da Silva. Famílias possíveis: Novos paradigmas na convivência familiar. In: 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Afeto, Ética, Família e o Novo Código Civil. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2004, p.641. 
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6 : direito de família / Carlos 
Roberto Gonçalves. — 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012. 
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias, 11 ed. rev. atual. e amp. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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natural, extensa ou ampliada, que está prevista no parágrafo único do artigo 25, do 

ECA6; e por fim, k) família substituta, que corresponde àquela onde objetiva-se 

adequar em outra família a criança que foi desprovida de sua família natural, sendo 

a adoção o meio mais comum. 

Por mais que hoje existam diversas estruturas familiares, torna-se impossível 

dizer que não haverá mais nenhum modelo familiar ao longo do tempo e que estão 

esgotadas as definições de tipos de família. A família eudemonista pode ser 

considerada um grande exemplo de família atual, visto que com este último tipo de 

família, percebe-se que o afeto recebeu grande impulso dos valores consagrados da 

Constituição Federal de 1988 e resultou em uma grande evolução da família 

brasileira7. O afeto recíproco, o respeito um com o outro, e a felicidade devem ser 

tidos como parâmetro, independentemente de vínculo biológico. Ainda, segundo 

Maria Helena Diniz: 

 

 

A família seria aquela na qual os indivíduos estão ligados pelo 
vínculo da consanguinidade ou então da afinidade. A acepção vai 
além dos cônjuges ou companheiros, e de seus filhos, e abrange os 
parentes de linha reta ou colateral, assim como os afins8. 
 
 

Esta ampliação, levada em consideração pelo direito de família atual, e, com 

as diversas formas de entidades familiares que foram reconhecidas, fizeram com 

que alguns princípios se tornassem ainda mais importantes, como o da afetividade, 

por exemplo. Nas palavras de Flávio Tartuce, 

 

De toda sorte, deve ser esclarecido que o afeto equivale à interação 
entre as pessoas, e não necessariamente ao amor, que é apenas 
uma de suas facetas. O amor é o afeto positivo por excelência. 
Todavia, há também o ódio, que constitui o lado negativo dessa fonte 
de energia do Direito de Família Contemporâneo9. 
 

                                                             
6 Art. 25. (...) 
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 
ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
7 LÔBO, Paulo. Direito civil : famílias - 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. 
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de família. 23. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, v. 5, p.9. 
9 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 5: Direito de Família / Flávio Tartuce. – 10. ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015. 
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De acordo com Tartuce, pode-se dizer que o afeto é, atualmente, visto como 

o principal fundamento das relações familiares10. É dele que decorrem as relações 

familiares e as relações entre os indivíduos. A exemplo disso tem-se o 

reconhecimento da união estável, evidenciando que o casamento não é 

imprescindível para que exista afeto entre duas pessoas. 

Farias e Rosenvald asseveram que: 

 

O afeto caracteriza-se, destarte, como o grande continente que 
recebe todos os mananciais do Direito das Famílias, podendo 
(rectius, devendo) ser o fundamento jurídico de soluções concretas 
para os mais variados conflitos de interesses estabelecidos nessa 
sede11. 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana é outro elemento estrutural das 

relações familiares, sendo de extrema importância conciliar estes dois princípios, 

tendo em vista que estes estruturam e concretizam uma importante função para com 

o indivíduo e à sociedade. Afinal, já não existe aquela ideia de que a família seria 

constituída com o objetivo de procriação da entidade familiar, mas, sim, atestam a 

reciprocidade de sentimentos e à interação entre pessoas. 

 

2.2 A FAMÍLIA COMO SEIO DE DESENVOLVIMENTO DE SEUS INTEGRANTES 

 

A família é e sempre foi a primeira referência do ser humano, tornando-se o 

primeiro espaço de convivência existente. A construção ética, moral, social, se 

desenvolvem tendo por base o que foi aprendido dentro do âmbito familiar. Lugar 

indispensável também é a educação recebida na escola. Entretanto, a maior 

referência para o convívio em geral se dá pela família. Assumir responsabilidades, 

enfrentar desafios e problemas, assim como aprender a se comunicar, todas essas 

características se originam perante essa convivência. Segundo Rolf Madaleno,  

 

 

A sobrevivência humana também depende e muito da interação do 
afeto; é valor supremo, necessidade ingente, bastando atentar para 
as demandas que estão surgindo para apurar responsabilidade civil 

                                                             
10 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 5: Direito de Família / Flávio Tartuce. – 10. ed. rev., atual. e 
ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015. 
11 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias, volume 6  – 7. 
ed. rev. ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015. 
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pela ausência do afeto. Como mostra Giselle Câmara Groeninga: "O 
amor é condição para entender o outro e a si, respeitar a dignidade, 
e desenvolver uma personalidade saudável", e certamente nunca 
será inteiramente saudável aquele que não pode merecer o afeto de 
seus pais, ou de sua família e muito mais grave se não recebeu o 
afeto de ninguém12. 
 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, estabelece que: 

 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e 
ainda, a lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe 
em seu artigo 19 que, “é direito da criança e do adolescente ser 
criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 
 
 

De suma importância é a estrutura familiar para o indivíduo em formação, já 

que até mesmo nossa Carta Magna ressalta esse cuidado especial à família. A 

Constituição Federal absorveu todas as transformações que ocorreram nos últimos 

tempos e fez questão de deixar expressamente disposto essa atenção à entidade 

familiar, pois a família é a base da sociedade, e esta é o meio de desenvolvimento 

de seus integrantes. 

Entende-se então que a família é o caminho para que o indivíduo tenha uma 

boa personalidade e uma boa conduta diante de todos. Os pais devem se 

responsabilizar em prestar a maior assistência possível aos filhos, garantindo assim, 

que a criança tenha uma educação adequada. 

Mesmo sendo atípico, o afeto e o amor podem não existir nas relações 

familiares, ocasionando o abandono afetivo, tornando-se tema amplamente 

complexo e que questiona os laços familiares e os sentimentos ali envolvidos. Em 

situações como essa, é nítido que ocorrerá uma desestruturação da entidade 

familiar e principalmente da criança, afinal, não é só necessário que a criança 

receba apoio material e alimentos, mas receba também afetividade. Mudanças 

progressivas e regressivas podem ocorrer já que, sem dúvidas, o contexto de família 

pode apresentar situações como essa, nem sempre são esperadas. 

 

 

                                                             
12 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. 
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3 DAS OBRIGAÇÕES PARENTAIS FILIAIS 

 

Inúmeras são as obrigações impostas aos pais para com os seus filhos, no 

intuito de proteger o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente. Na falta de 

cumprimento de um desses deveres, têm-se consequências jurídicas. Com isso, 

surge desse entendimento, que a ausência de vários elementos que deveriam ser 

inerentes ao papel dos genitores, acaba por configurar a violação de um direito 

fundamental da criança e acarretar em prejuízos a sua formação de personalidade. 

 

3.1 DA CRIANÇA COMO SER EM FORMAÇÃO E SUA TUTELA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

No lar, a criança terá sua personalidade moldada. Entretanto, na 

impossibilidade de um lar que apresente boa estrutura para a formação da criança e 

do adolescente, o Ordenamento Jurídico Brasileiro permite que estes, possam ser 

tutelados. 

Antes de tudo, importa explicar o que significa a tutela, que nada mais é do 

que a responsabilidade atribuída a alguém para que ela administre o patrimônio do 

tutelado e também a sua conduta. Segundo Maria Berenice Dias, “durante a 

menoridade, o ser humano precisa de quem o proteja, defenda e administre seus 

bens”13. Seguindo o entendimento da autora, é possível dizer que a criança e o 

adolescente não possui o discernimento necessário, enquanto menor de idade, para 

atuar por si só na administração de qualquer coisa14. Por este motivo, faz-se 

importante e necessário a tutela, já que é nítido o seu caráter assistencial. 

O Código Civil atual faz menção à tutela em seu artigo 1.72815, dispondo 

sobre as formas na qual os filhos são colocados em tutela, quais sejam, devido o 

falecimento dos pais ou ainda se esses forem julgados ausentes ou os pais 

decaírem do poder familiar. Entende-se, que no caso das hipóteses mencionadas, o 

instituto da tutela poderá ser utilizado, sendo assim, o lugar antes exercido pelos 

pais, tomado pelo tutor. 

                                                             
13 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias, 11 ed. rev. atual. e amp. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
14 Idem 
15 Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela: 
   I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes; 
   II - em caso de os pais decaírem do poder familiar. 
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O Código Civil regulamenta a ordem de preferência para assumir o cargo de 

tutor, bem como as possibilidades de escusa para a nomeação. O objetivo disto é 

uma tentativa de melhor adaptação do menor e o legislador teve a cautela de 

observar uma ordem de preferência, começando pelos parentes mais próximos, 

consanguíneos, pois, na maioria das vezes, esses já apresentam um contato maior 

com a criança ou adolescente. Cabe ao tutor o dever de agir como se tivesse o 

poder familiar, mas não podendo se equiparar com tal poder, tendo em vista que a 

tutela sofre limitações. Ao tomar qualquer decisão, o tutor deverá comunicar ao juiz 

para que este dê o seu parecer. Diversas atitudes dependerão de autorização do 

magistrado para que possam se concretizar assim como ainda há também a 

prestação de contas do que for feito. 

Percebe-se que a criança é um ser em formação e não pode ser prejudicada 

pela destituição ou perda do poder familiar pelos genitores. A prioridade do melhor 

interesse da criança e do adolescente deve ser respeitado e levado em 

consideração mais do que qualquer outra coisa e, por este motivo, o Estado ampara 

este ser pelo instituto da tutela. 

A intenção deste instituto é favorecer o crescimento da criança em um 

ambiente familiar onde o que predomine é o afeto, o carinho e a atenção necessária 

para que a criança tenha um desenvolvimento satisfatório. 

 

3.1.1 OBRIGAÇÃO MATERIAL 

 

Cabe ao tutor e aos genitores o dever de prestar assistência ao menor quanto 

ao sustento, alimentos e educação. No que corresponde à educação, é legítimo 

dizer que o ensino fundamental deve obrigatoriamente ser proporcionado a criança 

e, sobre isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que não haja dúvidas 

em relação a essa instrução, aduz em seu artigo 55 que cabe também aos pais, 

colocarem os seus pupilos na rede regular de ensino16. 

Observa-se a relevância da instrução no pleno desenvolvimento da 

personalidade humana. Deve haver o estímulo para este ensino básico, já que é 

nessa faixa etária que ocorre de fato o desenvolvimento da criança. Além disso, a 

instrução promove o preparo para a vida, bem como a inclusão de valores éticos 

                                                             
16 Art. 55 Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 
de ensino. 
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universais, como solidariedade, dignidade humana e cidadania, assim como a 

inclusão imprescindível deste, na sociedade.  

No mesmo grau de importância, segue o dever de sustento e o dever de 

prestar alimentos. Alimento este, essencial para o desenvolvimento de qualquer 

pessoa. É o mínimo existencial. É imperioso para a sobrevivência daquele que o 

necessita. Ainda, o termo sustento e alimento vão muito além do que o próprio 

fornecer de alimentos, abrangendo também o vestuário e a habitação por exemplo. 

O conceito jurídico neste caso é amplo, onde não só são assegurados os alimentos 

em si, de acordo com o significado literal da palavra, mas pondera-se tudo aquilo 

que é necessário para manter-lhes a dignidade. 

 

3.1.2 OBRIGAÇÃO IMATERIAL 

 

Não é só de grande importância a assistência à criança e ao adolescente em 

relação à educação, ao sustento e aos alimentos, como se faz necessário a 

obrigação imaterial que condiz à cultura, ao lazer e ao afeto, elementos essências 

para a formação de caráter do filho. Associa-se a cultura à uma obrigação imaterial 

do genitor, pois é necessário que a criança tenha um ponto de referência a seguir 

com base nos valores retidos dos adultos a quem se espelham e, além disso, a 

cultura molda, de certa forma, as experiências que as crianças necessitam para 

realizar atos de forma livre e, consequentemente, uma boa saúde física e mental. 

Por sua vez, o lazer também é de extrema importância à saúde da criança, 

pela etapa que ela vivencia. O lazer diz respeito à distração e ao desenvolvimento 

sadio para que se obtenha uma excelente qualidade de vida. Ademais, o lazer 

possui tal importância que até é reconhecido desde 1959, pela Declaração Universal 

de Direitos da Criança como um direito à liberdade de meninos e meninas. Além 

disso, possui proteção pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro em diversos aspectos, 

sendo proibido o trabalho infantil pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente e também pela Consolidação de Leis Trabalhistas, entre outros.  

O objetivo é sempre atender o melhor interesse da criança e do adolescente e 

identificar que as obrigações dos pais não se equivalem somente ao dinheiro e ao 

que ele pode comprar, mas sim em assegurar aos filhos o que lhes é de direito e 

garantido pelo judiciário. 
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4 DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATERNO FILIAIS: DO ABANDONO 

AFETIVO 

 

Inegável é o fato de que existem diversos aspectos na qual os genitores 

precisam atender e respeitar, levando em consideração a formação educacional e 

emocional de seus filhos. Claro que não há como obrigar alguém a amar ou dar 

afeto. No entanto, “a afetividade dá sentido e dignidade à existência humana e, nas 

relações paterno filias, deve se fazer presente17”. 

 

4.1 CONCEITO 

 

O abandono afetivo caracteriza-se pelo não cumprimento de deveres 

impostos aos pais no que condiz a assistência afetiva que se faz necessária ao filho.  

Nas palavras de Paulo Lobo, o conceito de abandono afetivo seria o “[...] abandono 

afetivo nada mais é que inadimplemento dos deveres jurídicos de paternidade18”. 

Os pais como responsáveis pela formação dos filhos e, pelo poder familiar 

que lhes é imposto, devem exercer então o maior sentido da paternidade, e criar os 

filhos com o maior carinho e envolvimento possível. A afetividade nas relações 

familiares é de direito dos filhos, e cabe aos pais propiciar os ensinamentos 

necessários, garantindo uma convivência amorosa para o bom desenvolver deste 

relacionamento. 

Para muitos, tal fato já é comum e inerente à paternidade, mas nem sempre é 

o que ocorre com muitas famílias, fazendo com que o filho acabe sendo posto de 

lado e deixe de receber algo que deveria ser uma essência natural da relação de pai 

e filho. Nas palavras de Maria Berenice Dias, “o conceito atual de família é centrado 

no afeto como elemento agregador e exige dos pais o dever de criar e educar os 

filhos sem lhes omitir o carinho necessário para a formação plena de sua 

personalidade19”. 

                                                             
17 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5ª ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense. 
2013.  
18 LÔBO, Paulo. Direito civil : famílias - 4. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011.  
19 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias, 11 ed. rev. atual. e amp. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
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O Direito de Família e o Estatuto da Criança e Adolescente visam elucidar a 

importância de se ter um atendimento prioritário ao menor, e em diversos artigos das 

referidas leis, trata do que seria o melhor para a criança e para o adolescente. 

Entende-se com isso, que a formação e o desenvolvimento desses, devem ser 

zelados, e com isso, inclui dizer que o afeto faz parte dos cuidados necessários para 

esta formação. Diante disto, surge então o dever do Estado em garantir e propiciar 

este direito fundamental à criança. 

É claro que o afeto, mesmo tendo tal magnitude perante o Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, não é algo que se pode impor à relação dos genitores para com 

os seus filhos, mas tendo em vista que o Estado impõe a obrigação aos pais de criá-

los e educá-los, tanto no aspecto material quanto moral, em razão de sua situação 

de parentalidade que acarreta em obrigações estabelecidas em lei, pode surgir daí o 

dever de indenização no caso de descumprimento deste comando, que se 

configuraria em ato ilícito e acarretaria em uma responsabilidade civil. 

O abandono afetivo vai além da “simples” falta de carinho, pois este implica 

em uma ilicitude civil já que é obrigação dos pais em zelar por seus filhos e não lhes 

omitir o que é de direito. 

 

4.2 CONSEQUÊNCIAS 

 

O não cumprimento das obrigações dos genitores representa um desrespeito 

à dignidade dos filhos, que podem ocasionar prejuízos à completa formação da sua 

pessoa. A privação da convivência por aquele que comete o abandono afetivo, ou a 

frieza a questões importantes, como datas comemorativas (aniversários, natal e ano 

novo, entre outras), aprovações em vestibular, formatura, e assim por diante, traz 

inúmeros e imensuráveis danos ao âmbito psicológico do filho. Afinal, os pais são os 

responsáveis por toda essa “apresentação ao mundo”, formam (nossa) a base e faz 

com que os filhos tendam a seguir os seus conselhos e ensinamentos.  

A falta de afeto, de amor e de preocupação abala o desenvolvimento de 

qualquer pessoa, acarretando danos que nem sequer deveriam existir. Como afirma 

Teixeira, “[...] se uma criança veio ao mundo — desejada ou não, planejada ou não 

— os pais devem arcar com a responsabilidade que esta escolha (consciente ou 
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não) lhes demanda”20. As consequências trazidas em decorrência do abandono 

afetivo podem causar danos ao aspecto psicológico da criança, bem como civis, 

ambos passíveis de indenização. 

Ao passar por esse abandono emocional, a criança fica desamparada e uma 

imensa falta de resposta às suas necessidades emocionais pode ocorrer. O dano 

psicológico pode acarretar em dificuldades na escola. Simples atividades entre 

colegas de turma ou então atividades feitas em datas comemorativas para 

parabenizar o homenageado, como o dia dos pais, pode se tornar algo frustrante e 

negativo para o filho. 

Problemas de autoestima podem se manifestar, já que o seu ponto de apoio 

não está ali presente para dar o devido auxílio. Codependência e comportamentos 

problemáticos e destrutivos também são uma possibilidade, levando a criança a usar 

de violência em suas interações sociais. Transtornos alimentares também podem 

aparecer, assim como depressões que acarretarão em dificuldades à sua vida diária 

e nos relacionamentos interpessoais que possa ter21. 

Segundo Rolf Madaleno: 

 

 

Dentre os inescusáveis deveres paternos figura o de assistência 
moral, psíquica e afetiva, e quando os pais ou apenas um deles 
deixa de exercitar o verdadeiro e mais sublime de todos os sentidos 
da paternidade, respeitante à interação do convívio e entrosamento 
entre pai e filho, principalmente quando os pais são separados, ou 
nas hipóteses de famílias monoparentais, em que um dos 
ascendentes não assume a relação fática de genitor, preferindo 
deixar o filho no mais completo abandono, sem exerce o dever de 
cuidado que tem em relação à sua prole, cuja expressão, no dizer de 
Leonardo Boff, "representa uma atitude de ocupação, preocupação, 
responsabilização e envolvimento com o outro"; diante do descuido 
em situações de dependência e carência, o abandono certamente 
afeta a higidez psíquica do descendente rejeitado. Contudo, ao filho 
choca ter transitado pela vida, em tempo mais curto ou mais longo, 
sem a devida e necessária participação do pai em sua história 
pessoal e na sua formação, moral e psíquica, desconsiderando o 
descendente no âmbito de suas relações, causando-lhe 
irrecuperáveis prejuízos, que ficarão indelevemente marcados por 
toda a existência do descendente socialmente execrado pelo genitor, 
suscitando insegurança, sobressaltos e um profundo sentimento de 

                                                             
20 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochardo. Responsabilidade civil e ofensa à dignidade humana. 
Revista brasileira de direito de família. Porto Alegre, n. 32, out./nov. 2005. 
21 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 7 ed, 2014. 
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insuperável rejeição, e que o ressarcimento pecuniário não terá a 
função de compensar, mas cuidará apenas de certificar no tempo a 
nefasta existência desse imoral e covarde abandono do pai [...]22. 
 

 

Estabelece o artigo 227, da Constituição Federal, que 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 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. 
 
 

O poder familiar, ou melhor, a autoridade parental, não é exercício de um 

poder ou uma supremacia, mas de um encargo imposto pela paternidade e 

maternidade, decorrente da lei. Nesse sentido, entende-se o pátrio poder como um 

conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais com relação aos filhos menores e 

não emancipados, com relação à pessoa destes e seu bem23. Ao se evidenciar este 

fato, cabe dizer que o não cumprimento deste dever implica numa ilicitude civil. 

Estabelece o Art. 1.630 do Código Civil e Carlos Roberto Gonçalves, 

respectivamente, que os filhos, enquanto menores de idade, estão sujeitos ao poder 

familiar, além disso, conceitua-se o poder familiar como o “conjunto de direitos e 

deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores24”. 

Os pais, sendo os responsáveis pela criação dos filhos, devem protegê-los de 

qualquer tipo de abuso. Nesta condição, implica dizer que possuem o chamado 

poder familiar, e em contraposto, dizer que no descumprimento dessa obrigação, 

pode ocorrer a destituição deste pátrio poder. O Código Civil traz em seu artigo as 

atribuições do poder familiar25. Qualquer descumprimento dessas atribuições pode 

                                                             
22 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. 
23 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Direito de Família. 9ª edição. Editora Atlas S.A. 2009. 
24 GONÇALVES, Carlos Roberto – Direito Civil Brasileiro, volume 6: direito de família – 8ª ed. – 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
25 Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício 
do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:    
I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584;    
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;   
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gerar a suspensão ou então a extinção do devido poder, se acontecerem os casos 

previstos em lei conforme dispõe o artigo 1.635 do Código Civil.26 

Com isso, entende-se que quando não mais houver por parte dos pais o 

cumprimento de sua obrigação perante os filhos, de respeitar, amar, cuidar e zelar 

por eles, faz-se necessária a atuação do judiciário no sentido de retirar dos pais o 

poder de família e dar o suporte necessário para a criança, fazendo com que esta 

cresça em um ambiente que seja favorável ao seu desenvolvimento, mas é claro, 

responsabilizando os genitores pelo não cumprimento de seu dever. 

 

5 DO DEVER DE INDENIZAR DO GENITOR QUE COMETE O ABANDONO 

AFETIVO 

 

Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, 

 

A responsabilidade civil é aquela que deriva da agressão a um 
interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao 
pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não 
possa repor in natura o estado anterior de coisas27. 
 
 

Com este conceito, é possível entender que aquele que não assumir suas 

obrigações fica submetido às consequências inerentes à responsabilidade civil, caso 

haja o seu descumprimento. 

No caso do abandono afetivo, é possível seguir a mesma ordem de raciocínio, 

tendo em vista que os genitores não devem se ausentar do chamado dever de 

cuidado, pois os filhos, em especial, são merecedores de proteção. Além disso, a 

                                                                                                                                                                                              
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro 
Município;      
VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, 
ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;    
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e 
assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 
26 Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
27 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
Responsabilidade civil. 11. Ed. São Paulo: Saraiva 2013. 
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preocupação do Direito não cabe somente a tutelar dano ao patrimônio, mas tutelar 

também dano que for cometido no âmbito familiar. 

 

5.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL: DOS REQUISITOS DO DEVER DE 

INDENIZAR 

 

Falar em responsabilidade civil implica na ideia de obrigação e de 

contraprestação. Conforme os artigos 18628 e 92729 do Código Civil, claro é o dever 

de responsabilização daquele que praticar qualquer conduta considerada como 

ilícita ou que mesmo sendo lícita venha a ferir direito e causar dano a uma terceira 

pessoa. No caso, este tem o dever de reparar o dano ocasionado a seu titular, e 

caso isso não seja possível, deve então indenizá-lo. Conforme entendimento de 

Clayton Reis observa-se que “o ofensor receberá a sanção correspondente 

consistente na repreensão social, tantas vezes quantas forem suas ações ilícitas, 

até conscientizar-se da obrigação em respeitar os direitos das pessoas30”. 

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho a responsabilidade 

pode ser conceituada da seguinte maneira: 

 

 

Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma 
obrigação derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as 
consequências jurídicas de um fato, consequências essas que 
podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente 
lesionante) de acordo com os interesses lesados31. 
 
 

Quando se fala de responsabilidade civil, é necessário também discorrer 

sobre os pressupostos/requisitos necessários para que se configure tal dever e, 

assim, compreender quando é possível exigir tal responsabilização de outrem. 

Primeiramente, é imprescindível que haja a conduta humana, seja ela decorrente de 

ação ou de omissão voluntária. Em seguida, deve haver o dano material ou imaterial 

                                                             
28 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 
29 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
30 REIS, Clayton. Avaliação do Dano Moral, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
31 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
Responsabilidade civil. 11. Ed. São Paulo: Saraiva 2013. 
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e, em consequência, o nexo de causalidade entre os dois primeiros pressupostos, 

além da culpa. 

A conduta humana, como já mencionada pode decorrer da ação, sendo este 

um ato positivo, ou seja, um fazer que acabe por ocasionar o dano. Esta 

característica consiste em afirmar que este agir é consciente, mas não significa 

dizer, necessariamente, que a consciência se refere a possibilidade de causar dano, 

limitando-se a própria realização da conduta. Por outro lado, pode ocorrer o dano 

também em decorrência de algum ato omissivo, ou seja, o não fazer algo que 

deveria ter sido realizado, acarretará em exceder limite de direito de outrem. Trata-

se, em outras palavras, da conduta humana, positiva ou negativa (omissão), guiada 

pela vontade do agente que desemboca no dano ou prejuízo32. 

O dano, por sua vez, pode ser visto como a diminuição do bem jurídico da 

vítima seja este relacionado ao seu patrimônio (dano material) ou, então, 

relacionado à sua imagem moral, personalidade, honra e etc. (dano imaterial). 

Ocorre que nas duas situações existe o direito de reparação por parte da vítima, 

visando reestabelecer o bem ao estado em que antes se encontrava ou, ainda, caso 

isso não seja possível, permanece o direito de indenização já que o mesmo fora 

violado em caráter compensatório. 

O nexo de causalidade é a ligação entre o primeiro e o segundo pressuposto, 

ou seja, a ligação entre o agente e o resultado. Para Gonçalves, “a relação de causa 

e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado33”.  

Por fim, também é importante mencionar o elemento culpa, o qual pode 

ocorrer por ação ou até mesmo por omissão, e a violação do dever jurídico pode se 

caracterizar por negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é caracterizada 

pela falta de cuidado ou de atenção, a imprudência é vista como a prática de algo 

que deveria ser de notório bom senso, onde a violação do bem deveria ser prevista, 

mas não se previu e a imperícia é tida como a falta de técnica em determina 

atividade. 

No caso do abandono afetivo, é possível dizer que a culpa é caracterizada 

pela negligência do genitor, e se estende desde os direitos mais básicos, como 

alimentação e educação, até o afeto. 

                                                             
32 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 

Responsabilidade civil. 11. Ed. São Paulo: Saraiva 2013. 
33 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Saraiva, 1988. 
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Visto isso, percebe-se que sem a existência desses pressupostos, não há que 

se falar em responsabilidade civil. Sendo assim, é possível atrelar a ideia de que o 

dano causado pelo abandono afetivo também deve ser indenizado, já que a falta de 

convívio dos pais com os filhos, pode originar danos psicológicos a esses, e 

ocasionar sequelas que podem inclusive comprometer o desenvolvimento saudável 

da criança, devido o rompimento da afetividade. 

 

 

5.2 DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

 

 

Em 1959, as Organizações das Nações Unidas - ONU proferiu a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança o que fez com que se consagrassem direitos 

próprios da criança, dando início ao desenvolvimento da ideia que, hoje, norteia o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

A Constituição Federal de 1988, assim como os documentos internacionais de 

proteção infanto-juvenil, trouxe a afirmativa de que “a proteção, com prioridade 

absoluta, não é mais obrigação exclusiva da família e do Estado: é um dever 

social34.” 

Desta forma, pode-se dizer que o princípio do melhor interesse se estende a 

todas as relações jurídicas envolvendo os direitos das crianças e adolescentes. A 

criança e o adolescente são pessoas vulneráveis, logo, precisam de tratamento 

diferenciado no âmbito jurídico e social devido a sua fragilidade e por estarem em 

pleno desenvolvimento de sua personalidade. Este reconhecimento de que a criança 

precisa de tratamento diferenciado, segundo Gustavo Ferraz de Campos Monaco, 

consiste no “princípio da dignidade humana aplicada à criança e ao adolescente”. 

Dito isto, também é possível dizer que a criança e o adolescente têm o direito 

fundamental de atingir à vida adulta sob as melhores condições possíveis, assim 

como preceituado pelo artigo 227 da Constituição Federal. 

 

 

                                                             
34 PEREIRA, Tânia da Silva. O melhor interesse da criança. In: PEREIRA, Tânia da Silva Pereira. O 
melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 
2000. 
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5.3 DO ABANDONO AFETIVO INDENIZÁVEL 

 

Como já foi tratado anteriormente, sabe-se então que aquele que causar dano 

a outrem fica obrigado a repará-lo. Ao falar em abandono afetivo, deve-se aplicar o 

mesmo entendimento, uma vez que a Teoria da responsabilidade civil serve 

justamente para reequilibrar relações desequilibradas pela prática de ato ilícito que 

leva ao dano, não podendo ser excetuada situação a que ela se encaixe. Além 

disso, a indenização pecuniária que decorre do abandono afetivo não tem o intuito 

de comprar o amor, mas, de reparar os danos ocasionados pela falta deste numa 

medida de natureza compensatória. 

O artigo 1.638 do Código Civil elenca as hipóteses de destituição do poder 

familiar, e uma dessas hipóteses, mais precisamente em seu inciso II, corresponde à 

perda do poder familiar em decorrência de se deixar o filho diante de abandono. 

Certamente, é possível dizer que os pais que não cumprem com o que está 

disciplinado na lei, estão na verdade causando danos à personalidade de seus 

filhos, em razão da violação de dever que lhes cabe, em flagrante conduta ilícita. 

O abandono afetivo deve ser visto como um dos danos mais gravosos que 

podem acontecer a uma criança e a um adolescente, já que isso implica diretamente 

nos atos da vida de cada um, ocasionando, na grande maioria das vezes, em 

consequências negativas na vida adulta. Além disso, toda essa problemática não se 

direciona somente às partes envolvidas, pais e filhos, mas também o Estado, pois a 

Constituição Federal de 1988 tem a família como meio formador da sociedade, logo, 

cabe a este a verificação do cumprimento das obrigações familiares, caso seja 

acionado. Para Branco, “havendo violação dos direitos da personalidade, mesmo no 

âmbito de família, não se pode negar ao ofendido a possibilidade de reparação do 

dano moral35”. 

Evidentemente, o dano causado pela ausência de um dos genitores, é um 

dano à personalidade da criança, já que este deveria incluir na relação familiar o 

sentimento de responsabilidade social, além de carinho, de afeto, de cuidado e de 

proteção. 

É possível a indenização decorrente do abandono afetivo, uma vez que 

presentes os requisitos necessários, a violação do dever de cuidado, configurando-

                                                             
35 BRANCO, Bernardo Castelo. Dano Moral no Direito de Família. São Paulo: Ed. Método, 2006. 
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se o ato ilícito, o dano experimentado pela criança, e o nexo causal existente entre a 

conduta ilícita e negligente. Ocorre, todavia, que toda a efetiva extensão do dano 

deve ser periciada e comprovada, ou seja, é fundamental demonstrar que a 

ausência trouxe realmente prejuízos à criança, além de toda sua extensão. No caso 

de já haver um contato e, o abandono afetivo decorrer da cessação deste vínculo, 

certamente será mais fácil comprovar este abandono, pois a ausência injustificada 

gera detrimento ao desenvolvimento físico, mental, moral, e social do filho. 

Torna-se necessário, ainda, analisar a culpa do genitor, visto que, caso este 

não saiba da existência da criança, não há que se falar em responsabilidade, por 

exemplo. Em outras palavras, uma coisa é a circunstância em que o pai, tenha se 

ausentado do convívio da criança pura e simplesmente sem motivo algum que 

justifique tal comportamento, não zelando por suas obrigações e deveres inerentes 

ao seu papel de pai. Outra coisa é o fato de que talvez exista uma série de fatores 

que resultaram no impedimento deste convívio ou de obstáculos que encadearam ao 

abandono, como por exemplo, não saber da existência do filho. 

Ademais, sabe-se que o nexo de causalidade é o requisito que faz a ligação 

entre a culpa e o dano. É importante que fique caracterizado que os danos causados 

à criança e ao adolescente sejam oriundos do abandono sofrido pelo genitor. Sobre 

este aspecto, discorre Carlos Roberto Gonçalves: 

 

 

É a relação de causa e efeito entre ação ou omissão do agente e o 
dano verificado. Vem expressa no verbo “causar”, utilizado no 
art.186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se houve o 
dano, mas sua causa não esta relacionada com o comportamento do 
agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de 
indenizar36. 
 

 

Diante de todo o exposto, percebe-se que a indenização diante do abandono 

afetivo deve decorrer conforme a realidade a ser apurada diante do caso concreto, 

pois o direito não deve se basear em fatos descabidos de veracidade, sendo 

perfeitamente possível a indenização quando preenchidos os requisitos da 

responsabilidade civil e ausentes as causas excludentes. Considera-se, ainda, que, 

                                                             
36 GONÇALVES, Carlos Roberto, 1938 – Direito civil brasileiro, volume IV: responsabilidade 
civil.4. ed.rev. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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atualmente, há perfeita aderência dos requisitos do dever de indenizar com o direito 

de família, levando em consideração a valoração do afeto no âmbito jurídico. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista todos os pontos explanados em relação a negativa do afeto 

perante a criança e o adolescente, é viável dizer que é cabível a indenização 

decorrente do abandono afetivo, visto que os direitos da criança não envolvem 

somente obrigações materiais. Deve haver também o cumprimento das obrigações 

afetivas para o melhor desenvolvimento da formação de personalidade dos filhos e 

seu desenvolvimento sadio. 

Percebe-se que não há expressão do legislador no sentido de que a 

indenização cabível aos filhos diante do abandono afetivo é decorrente da falta de 

amor, o que se têm são entendimentos no sentido de que é necessário proporcionar 

a criança apoio moral e afetivo no decorrer de sua infância, e as consequências do 

abandono afetivo, são reais e geradas baseando-se sempre na razoabilidade e na 

análise de caso a caso. 

Tal estudo tem grande importância e relevância para o direito por se tratar de 

assunto bastante debatido na área jurídica, com o intuito de atender ao melhor 

interesse da criança e do adolescente, bem como proteger os seus direitos de 

personalidade. Sendo assim, o dever de cuidado não deve ser optativo e caso a 

omissão ocorra, deve este ser devidamente tutelado, com a possível reparação. 
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