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RESUMO: Embora exista no ordenamento jurídico pátrio o princípio da imunidade 
da responsabilidade civil nas relações familiares, o Judiciário está rompendo com 
esse princípio como pode-se depreender pela análise do Recurso Especial nº 
1.159.242 – SP tendo em vista as diversas decisões que admitiram o arbitramento 
de indenização para ressarcir dano moral em decorrência de abandono afetivo. 
Assim, o presente estudo discutiu a questão do dano moral decorrente de abandono 
afetivo haja vista que os efeitos ocasionados pelo abandono afetivo são 
devastadores e têm reflexos claros no individuo e na sociedade em que este 
convive. Desta forma, a indenização civil por abandono afetivo busca compensar 
aquela criança ou adolescente que passou por duras seqüelas emocionais, e quem 
sabe insuperáveis, a ter uma recompensa em sua vida através da indenização 
recebida. Constatou-se que embora o afeto em si não seja passível de 
monetarização, a omissão e negligência dos pais na criação e educação dos filhos, 
o descumprimento do dever de cuidado e a supressão do direito de conviver em 
família caracterizam atos ilícitos e, desta forma, são passíveis de indenização por 
dano moral. Ao final concluiu-se ser possível e viável a responsabilização civil dos 
pais por abandono afetivo, não como medida de reparação por um afeto que já não 
existe ou mesmo nunca existiu, mas como uma maneira de conscientizar os pais do 
papel que desempenham na formação de seus filhos. 
 
Palavras-chave: Afeto. Abandono afetivo. Dano moral.Possibilidade. 
 

CIVIL RESPONSIBILITY  FOR AFFECTIVE ABANDONMENT 
 
ABSTRACT: Although there is the national laws the principle of immunity from civil 
liability in family relations, the judiciary is breaking with this principle as can be 
inferred by analyzing the Special Appeal 1.159.242 - SP in view of the various 
decisions that admitted arbitration indemnity to compensate moral damage as a 
result of emotional. Thus, the present study addressed the issue of moral damages 

                                                           
1 Acadêmico do 5º ano da Graduação em Direito do Centro Universitário Cesumar. Endereço 

eletrônico: matheusbata_glia@hotmail.com 
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resulting from emotional distance considering that the induced effects are 
devastating and emotional abandonment are clear reflections on the individual and 
the society in which it lives. Thus, the civil indemnity for abandonment affective 
search compensate that child or teenager who has gone through tough emotional 
sequel, and perhaps insurmountable, having a reward in your life through the 
compensation received. It was found that although the affection itself is not amenable 
to monetization, omission and negligence of parents in the upbringing and education 
of children, the breach of duty of care and the abolition of the right to live in family 
featuring illegal acts and thus are subject to moral damages. At the end it was found 
to be possible and feasible to civil liability of parents for emotional distance, not as 
remedial measure by an affection which no longer exists or has never existed, but as 
a way to educate parents about their role in the formation of their children. 
 
Keywords: Affection. Emotional abandonment.Damage.Possibility. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, um dos deveres da 

família é de amparar a criança, o jovem e o adolescente, de modo a garantir, em 

conjunto com a sociedade e com o Estado, o gozo de determinados direitos, dentre 

os quais se encontra o direito à convivência familiar. 

Quando um dos genitores se afasta do cumprimento desse seu dever, 

negando à prole o usufruto de tal direito, ele está agindo muito além do que apenas 

desobedecer um mandamento constitucional: está privando o/a seu/sua filho/a da 

convivência familiar, pilar para a construção de sua identidade social, privando-a de 

atenção e carinho necessários a um sadio desenvolvimento. 

Muito embora se compreenda que não se pode obrigar ninguém a amar 

outrem, vislumbra-se, igualmente, a necessidade de ação frente à negação, por 

parte dos genitores, de fazer cumprir mandamento constitucional expresso a eles 

imposto, caracterizando, portanto, a sua omissão em um ato ilícito que se torna 

passível de compensação pecuniária. 

Analisando esse contexto, elaborou-se a seguinte questão-problema para ser 

respondida nesse estudo: considerando que o dano moral no abandono afetivo não 

se correlaciona à imposição de um dever de amar, é possível considerar a 

responsabilização civil dele decorrente na modalidade objetiva ou subjetiva? 

O objetivo geral é analisar a responsabilização civil no abandono afetivo à luz 

da doutrina e jurisprudência pátrias. Para atingi-lo, os objetivos específicos 

delineados são os seguintes: identificar no texto constitucional o papel da família em 
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relação à criança, ao jovem e ao adolescente, analisando especificamente o direito e 

dever à convivência familiar; destacar no ordenamento jurídico pátrio a consolidação 

da proteção integral da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento; analisar o princípio da afetividade no direito de família brasileiro, 

apresentando-o como uma das vertentes do princípio da dignidade da pessoa 

humana; apresentar aspectos gerais referentes à responsabilidade civil no 

ordenamento jurídico pátrio; abordar o abandono afetivo eos impactos causados na 

criança, jovem ou adolescente pelo abandono afetivo experimentado; e discutir a 

possibilidade de responsabilização civil por abandono afetivo. 

Verificada a essência da responsabilização civil no abandono afetivo, justifica-

se o presente estudo pela necessidade sentida de abordar os seus liames, visando 

identificar a sua adequação à teoria objetiva ou subjetiva da responsabilidade civil. 

Trata-se, portanto, de tema bastante relevante não apenas para a comunidade 

acadêmica como, também, para os profissionais atuantes na área, e para a 

sociedade de um modo geral. 

A base metodológica da pesquisa foi composta por doutrinas, artigos 

científicos, legislações e jurisprudências que se debruçam sobre o tema em análise. 

Trata-se, pois, de pesquisa do tipo bibliográfica, com abordagem qualitativa do 

problema.  

 

2 DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 Nesta seção apresenta-se a evolução histórica do Direito de Família 

especialmente no que diz respeito ao estado de filiação, até chegar-se ao momento 

atual em que o afeto permeia as relações familiares. 

 

2.1 Evolução histórica do Direito de Família 

 

A noção de família é anterior ao surgimento do Direito, surgindo através de 

uma relação espontânea e natural. Tendo por princípio do direito romano, comenta-

se que a família organizava-se sob o princípio da autoridade, revelando-se uma 

entidade política, obediente ao patriarca. O pater famílias exercia sobre os filhos 

direito de vida e de morte (in vitae acnecis), podendo vendê-los, castigá-los e até 

mesmo matá-los. Quanto ao papel da mulher, limitava-se à total subordinação à 



5 
 

autoridade marital, podendo ser repudiada unilateralmente pelo marido.Segundo 

Gonçalves3: 

O pater exercia a sua autoridade sobre todos os seus descendentes não 
emancipados, sobre a sua esposa e as mulheres casadas com manus com 
os seus descendentes. A família era, então, simultaneamente, uma unidade 
econômica, religiosa, política e jurisdicional. O ascendente comum vivo mais 
velho era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, 
oficiava o culto dos deuses domésticos e distribuía justiça. Havia, 
inicialmente, um patrimônio familiar, administrado pelo pater. Somente 
numa fase mais evoluída do direito romano surgiram patrimônios 
individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que estavam sob 
a autoridade do pater. 

Quanto à família brasileira, seguindo os princípios romanos da formação da 

família, durante boa parte do século passado regulava-se pelo Código Civil de 1916 

e leis posteriores. Considerava-se que a família era constituída unicamente pelo 

casamento, configurado pelo modelo patriarcal hierarquizado4.  

Em tal modelo, as funções públicas da família eram exercidas quase que 

absolutamente pelo homem, o patriarca, cabendo à mulher apenas a administração 

do lar, sempre de forma secundária. Segundo Calderon5: 

Na regulação da filiação, a tutela visava preservar mais a família enquanto 
instituição do que os indivíduos como pessoa, de modo que foi adotado um 
estatuto plural da filiação (com odiosa distinção entre categorias de filhos: 
legítimos e ilegítimos) e a subsequente ausência de amparo ao filho 
adulterino. 

No decorrer da história da humanidade, o grupo família sofre inúmeras 

transformações pelo acréscimo de novos valores à sociedade, sendo a principal 

percebida quanto ao fato da queda do modelo patriarcal, de configuração 

heterossexual, monogâmica e nuclear.  

Na atualidade, pelo aperfeiçoamento do Direito, da valorização do princípio da 

Dignidade Humana e transformação de valores e costumes, permitem a legitimidade 

de diversas formas de se constituir família sendo a família socioafetiva priorizada em 

nossa doutrina e jurisprudência. 

Tais transformações, representadas pelas mudanças sociais, foram 

recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, realizando verdadeira revolução 

no Direito de Família, através de três eixos básicos: 

                                                           
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.24. 
4Idem, p.17. 
5 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, p.231. 
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Assim, o art. 226 afirma que “a entidade familiar é plural e não mais 
singular, tendo várias formas de constituição”. O segundo eixo 
transformador “encontra-se no § 6º do art. 227. É a alteração do sistema de 
filiação, de sorte a proibir designações discriminatórias decorrentes do fato 
de a concepção ter ocorrido dentro ou fora do casamento”. A terceira 
grande revolução situa-se nos artigos 5º, inciso I, e 226, § 5º. Ao consagrar 
o princípio da igualdade entre homens e mulheres, derrogou mais de uma 
centena de artigos do Código Civil de 19166. 

Com a Carta de 1988 modifica-se o conceito de unidade familiar, como 

entidade formal constituída por pais e filhos legítimos fundada no casamento, para 

um conceito mais flexível e instrumental, exigindo a presença de pelo menos um dos 

genitores, fundada não somente no casamento e completamente direcionadaà 

realização espiritual e pleno desenvolvimento da personalidade de seus integrantes. 

Quanto às várias formas de constituição da família, percebe-se a liberdade no 

exercício das opções pessoais nas mais variadas formas de relacionamentos, bem 

como a igualdade entre os membros da família. Como explica Calderon7: 

A proximidade das pessoas, e o reconhecimento da sua subjetividade e a 
defesa de maior liberdade e igualdade também no trato familiar levaram tais 
relacionamentos a assumir outra faceta, mais privada, calcada 
precipuamente na afeição, do que em critérios formais ou institucionais. 

Assim, independente da forma do relacionamento firmado, se monoparentais, 

anaperantais, multiparentais, simultâneas e uniões homoafetivas, a família é 

fundamental para o desenvolvimento da pessoa, da realização de seus interesses 

afetivos e existenciais.  

 

2.2 Princípios Aplicáveis 

 

No âmbito das ciências sociais, como a psicologia, sociologia, educação, 

entre outras, tem-se o tema da afetividade explorado como objeto de suas 

pesquisas. Todavia, num aperfeiçoamento do Direito, tal assunto penetrou no campo 

de discussão dos juristas, que buscam explicar as relações familiares numa 

sociedade contemporânea.  

O princípio da afetividade decorre do respeito á dignidade humana, norteando 

as relações familiares, no sentido de que o traço dominante da evolução da família 

                                                           
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.25. 
7 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, p.203. 



7 
 

consiste em tornar o grupo familiar cada vez menos organizado e hierarquizado, 

voltado para a afeição mútua, que estabelece plena comunhão de vida8. 

É certo que a sociedade contemporânea entende que o envolvimento afetivo 

garante um espaço de individualidade e assegura o pleno desenvolvimento do ser 

humano. Assim, é no âmbito das relações afetivas que a personalidade humana se 

estrutura. As relações de consanguinidade, na prática social, são menos importantes 

que as oriundas de laços de afetividade e da convivência familiar9. 

O Código Civil de 2002instituído pela Lei nº 10.406, em 10 de janeiro de 2002, 

foi influenciado pelos ideais constantes na Constituição Federal de 1988. A CF 88 

(art. 227, § 6º) estabeleceu absoluta igualdade entre todos os filhos, não admitindo 

mais a retrógrada distinção entre filiação legítima e ilegítima, segundo os pais 

fossem casados ou não, e adotiva, que existia no Código Civil de 1916. Segundo 

Gonçalves10: 

Naquela época, dada a variedade de consequências que essa classificação 
acarretava, mostrava-se relevante provar e estabelecer a legitimidade.Filhos 
legítimos eram os que procediam de justas núpcias. Quando não houvesse 
casamento entre os genitores, denominavam-se ilegítimos e se 
classificavam, por sua vez, em naturais e espúrios. Naturais, quando entre 
os pais não havia impedimento para o casamento. Espúrios, quando a lei 
proibia a união conjugal dos pais. Estes podiam ser adulterinos, se o 
impedimento resultasse do fato de um deles ou de ambos serem casados, e 
incestuosos, se decorresse do parentesco próximo, como entre pai e filha 
ou entre irmão e irmã. 

Atualmente, a família tem a função de permitir a cada um de seus membros a 

realização dos seus projetos de vida. Contudo, no passado não era assim: 

[...] sob o manto (ou julgo) conservador e hipócrita da “estabilidade do 
casamento”, a mulher era degradada, os filhos relegados a segundo plano, 
e se, porventura, houvesse a constituição de uma família a latere do 
paradigma legal, a normatização vigente simplesmente bania esses 
indivíduos (concubina, filho adulterino) para o limbo jurídico da 
discriminação e do desprezo11. 

O Código Civil de 1916 trazia uma estreita e discriminatória visão da família, 

limitando-a ao grupo originário do casamento. As referências feitas aos vínculos 

extramatrimoniais e aos filhos ilegítimos eram punitivas e serviam exclusivamente 

                                                           
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil:Direito de Família. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v 5, 
p.31. 
9LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.644. 
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.225. 
11 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: direito de 
família: as famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, p.63. 
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para excluir direitos.Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da 

igualdade jurídica de todos os filhos foi consolidado no art. 227, §6º, CF e arts. 1.596 

e 1.629, CC, colocando fim às discriminações e desigualdade de direitos e às 

diversas nomenclaturas que os distinguiam. 

Segundo este princípio não poderá haver nenhuma distinção entre filhos 
legítimos, naturais e adotivos, seja quanto ao nome, direitos, poder familiar, 
alimentos e sucessão; Permite o reconhecimento de filhos havidos fora do 
casamento; proíbe que se revele no assento do nascimento a ilegitimidade; 
Veda designações discriminatórias relativas à filiação12. 

Desde que o Código Civil de 2002 entrou em vigência, já estava defasado em 

várias matérias, mostrando-se incompatível com a nova realidade consagrada pela 

Constituição: 

[...] perdeu a nova consolidação uma bela oportunidade de promover alguns 
avanços, pois continua carecendo de regulamentação a posse do estado de 
filho, a filiação socioafetiva, de há muito já é reconhecida em sede 
jurisprudencial13. 

Os avanços no campo do direito de família foram um tanto comedidos no 

Código Civil de 2002, percebendo que o legislador insistiu num posicionamento 

conservador, trazendo com isso várias dificuldades para os operadores do direito de 

família, a exemplo do tratamento diferenciado conferido á união estável e ao 

casamento. 

O Código Civil de 1916 dedicava um capítulo à legitimação, como um dos 

efeitos do casamento, conferindo aos filhos havidos anteriormente os mesmos 

direitos e qualificações dos filhos legítimos, concebidos após as núpcias. Dizia o art. 

352 do aludido diploma que “os filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos 

legítimos”14. Hoje, todos são apenas filhos, com iguais direitos e qualificações.  

O Princípio da afetividade encontra-se implicitamente na Constituição Federal 

de 1988.Os fundamentos essenciais do princípio da afetividade, constam em vários 

artigos da Constituição Federal de 1988, tais como: 

a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 
6º); b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da 
igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por 

                                                           
12 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil:Direito de Família. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v 
5, p.36. 
13 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: RT, 2015, p.32. 
14 BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 22 out. 2017. 
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qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a 
mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º); 
d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é a prioridade absoluta 
assegurada à criança e ao adolescente (art. 227)15. 

O princípio da dignidade humana fundamenta o Direito de Família, na 

estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, tendo primazia 

sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico. No âmbito familiar, o 

princípio da afetividade especializa os princípios constitucionais fundamentais da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade16. 

A afetividade se verifica no tema relativo à guarda, tratada nos artigos 1.58317 

e 1.58418 do Código Civil e atualmente alterado pela Lei nº 11.698/2008 (Lei da 

Guarda Compartilhada), onde o legislador inclui o vínculo da afetividade como 

critério que deve orientar o julgador na definição de eventual guarda em favor de 

terceiros. Assim: 

Relevante indicativo da adoção da afetividade como princípio do sistema de 
direito de família brasileiro pode ser percebido na recente alteração 
processada nas regras do Código que tratam da guarda. A Lei nº 
11.698/2008 alterou a redação dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil 
brasileiro e, dentre os critérios que devem ser averiguados na definição de 
quem será o guardião, incluiu o afeto de maneira expressa19. 

O artigo 1.593 do Código Civil de 2002 afirma que o parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Assim, tal dispositivo 

demarca regra geral que contempla o princípio da afetividade. Segundo Lobo20: 

Essa regra impede que o Poder Judiciário apenas considere como verdade 
real a biológica.[...] Assim, os laços de parentesco na família (incluindo a 
filiação), sejam eles sanguíneos ou de outra origem, tem a mesma 
dignidade e são regidos pelo princípio da afetividade. 

                                                           
15LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.50. 
16Idem, p.50. 
17 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. [...] 
§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 
objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com 
o genitor e com o grupo familiar; 
18 Art.1.584 [...] 
§5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a 
guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade 
19 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2013, p.251. 
20LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.73. 
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A Lei nº 12.010/2009 alterou dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente referentes à adoção, trazendo em seu texto três remissões expressas à 

afetividade (art. 25, § único21; art. 28, § 3º22; e art.3023), que passam a ser critério 

determinante no momento da definição do destino do adotando pelo julgador. 

Pela sua tardia inclusão nos textos legais no ordenamento jurídico nacional, a 

afetividade foi trabalhada e consolidada como categoria jurídica pela jurisprudência, 

visto que mesmo antes de existir dispositivo legal expresso, os tribunais já se 

dedicavam a tal tema e decidiam a respeito inclusive em sede de responsabilidade 

civil, questão que serão melhor detalhada na próxima seção. 

 

3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 Antes de adentrar na análise da responsabilidade civil por abandono afetivo, 

importa conceituar bem como apresentar as espécies de responsabilidade civil 

existentes e os pressupostos deste instituto. 

 

3.1 Conceito 

 

Entende-se que o conceito de responsabilidade civil liga-se diretamente ao 

ato de prejudicar alguém e, caso prejudique, tal responsabilidade é a de reparar o 

dano causado. No entendimento de Maria Helena Diniz24: 

A Responsabilidade Civil é a aplicação de medidas que obriguem uma 
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão 
de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 
alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.  

                                                           
21 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.  [...] 
22 Art. 28 [...] 
§ 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou 
de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. [...] 
23 Art. 30 A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente 
de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o 
grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos 
deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 
24 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. v.7, p.40. 
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O instituto da responsabilidade civil é parte integrante do direito obrigacional, 

pois a principal consequência da prática de um ato ilícito é a obrigação que acarreta, 

para o seu autor, de reparar o dano, obrigação esta de natureza pessoal, que se 

resolve em perdas e danos25.Assim, o dever de reparar decorre de uma obrigação 

preestabelecida em lei, seja por contrato ou por ordem jurídica.  

Para Sergio Cavalieri Filho26, a responsabilidade civil é um dever jurídico 

sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever 

jurídico originário.    

A seu turno, Gonçalves27explica que responsabilidade civil é, assim, um dever 

jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um 

dever jurídico originário. Destarte, toda conduta humana que, violando dever jurídico 

originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil. 

Assim, pode-se definir a responsabilidade civil como a consequência jurídica 

que recai sobre todo aquele, seja pessoa física ou jurídica, que, culposamente, 

causa qualquer espécie de dano com obrigação de reparação.  

 

3.2 Pressupostos 

 

A responsabilidade civil e a obrigação de reparar o dano surgem da conduta 

ilícita do agente que o causou. O ato ilícito gera o dever de compensação da vítima, 

mas nem toda obrigação de indenização deriva de ato ilícito. Não se cogita 

indenização e dever de reparação somente nos casos em que haja conduta 

injurídica causadora de dano, a responsabilidade civil pode ter origem na violação de 

direito que causa prejuízo a alguém, desde que observados certos pressupostos. 

Considerando-se as linhas principais de formulação da moderna teoria da 

responsabilidade civil, autorize-se elencar, como seus pressupostos básicos, a 

conduta do agente (comissiva ou omissiva) que denote antijuridicidade (ou seja, 

suficiência para causar, inclusive por força do risco assumido, uma lesão injusta a 

                                                           
25DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. v.7, p.10. 
26CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. v.1, p.24. 
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interesses alheios), a existência dodano (material ou moral) e o nexo causal entre 

ambos28. 

Inicialmente o disposto no Código explica que qualquer pessoa que, por ação 

ouomissão, venha a causar dano a outrem comete ato ilícito. Nessa situação, diz-se 

que aresponsabilidade deriva de ato próprio. O Código ainda dispõe da 

responsabilidade por ato deterceiro e ainda por danos causados por coisas e 

animais que lhe pertençam.Como requisito essencial da responsabilidade civil, 

estabeleceu o legislador que oprejuízo causado deve advir de conduta humana 

(comissiva ou omissiva), violadora de umdever contratual ou não. Percebe-se, 

portanto, que a obrigação de reparar o dano vincula-seetiologicamente a um 

comportamento humano, positivo (ação), ou negativo (omissão). Emsuma, deve 

reparar o dano aquele que, por meio de um comportamento humano, violou 

devercontratual (descumprimento de obrigação contratualmente prevista), ou legal 

(condutadiretamente contrária a mandamento legal). 

 

3.3 Espécies 

 

A doutrina subdivide responsabilidade civil em dois aspectos distintos, a 

responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. 

A responsabilidade civil objetiva não exige a figura da culpa para fundamentar 

a reparação, mas o risco também, ou seja, quem desenvolve determinada atividade 

deve arcar com os riscos da atividade que podem, inclusive, afetar a terceiros. A 

culpa pode ser irrelevante; o que não se concebe é a inexistência da relação de 

causalidade e do dano, visto que não há que responsabilizar o que não deu causa 

ao evento danoso29.  

A doutrina objetiva assenta-se na equação binária cujos polos são o dano e a 

autoria do evento danoso, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a 

                                                           
28GOMES, José Jairo. Responsabilidade civil na pós-modernidade: influência da solidariedade 
e da cooperação. In: NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE, Rosa Maria de (Org.). Doutrinas 
essenciais responsabilidade civil: teoria geral – dano e causalidade, culpa, risco, abuso de 
direito, lesão, cláusula de exclusão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 1. p. 227- 233. 
29 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.232. 
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resultante de elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma 

e outro)30.  

O importante é verificar, para o ressarcimento, se ocorreu o prejuízo e, 

ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável. No plano prático, e 

tendo em consideração a pessoa do lesado, a teoria do risco é defendida com o 

argumento de que permite sempre reparar o dano sofrido, sem perscrutar acerca da 

culpa, mas devendo provar o nexo causal entre o dano e a ação ou conduta do 

agente. 

Na responsabilidade subjetiva o elemento culpa é dispensável, bastando a 

existência da conduta, do dano e do nexo de causalidade31. 

Por fim, importa dizer que a responsabilidade subjetiva é a regra no 

ordenamento brasileiro, baseada na teoria da culpa, ou seja, para que o agente 

indenize, faz-se necessária a comprovação de sua culpa genérica cujo qual fazem 

parte o dolo (intenção de prejudicar) e a culpa (imprudência, negligência ou 

imperícia)32.  

Dito isto se passa à análise do tema central deste estudo que é a 

responsabilidade civil por abandono afetivo. 

 

4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO 

 

O Direito de Família foi o que mais sofreu mudanças após o advento da 

Constituição Federal de 1988 face aos anseios da sociedade. Dentre as mudanças 

que foram operadas no âmbito familiar, das mais recentes refere-se à relação entre 

os pais e filhos no que tange à correspondência dos direitos destes em detrimento 

dos direitos e deveres estabelecidos para aqueles. Nesse contexto, inicia-se essa 

seção abordando a responsabilidade dos pais para com os filhos. 

 

 

 

                                                           
30 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.232. 
31 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v.2, p.93-94. 
32 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, 
p.276. 
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4.1 Responsabilidade dos pais 

 

Cabe aos pais cuidar da prole e ainda que estejam separados o filho tem 

direito à convivência familiar com cada um deles, não podendo o guardião impedir o 

acesso ao outro. O art. 227, CF88 dispõe ser dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à 

convivência familiar, entre outros.  

As alterações pertinentes ao direito de família, advindas da Constituição 

Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, demonstram e ressaltam, a função 

social da família no direito brasileiro pela igualdade absoluta dos cônjuges e dos 

filhos; da disciplina concernente à guarda, manutenção e educação da prole, com 

poderes ao juiz para decidir sempre no interesse. A Constituição não elegeu a 

origem biológica como fundadora da família. Ao contrário, dispensou-a, para fixar-se 

na relação construída no afeto e na convivência familiar, tendo ou não 

consanguinidade. A importância dada à convivência, no ordenamento jurídico pátrio, 

consagra os laços afetivos gerados nas famílias socioafetivas33. 

O art. 1.566 do Código Civil impõe deveres recíprocos aos cônjuges, a saber: 

“I – fidelidade recíproca; II - vida em comum, no domicílio conjugal; III - mútua 

assistência; IV - sustento, guarda e educação dos filhos; V - respeito e consideração 

mútuos”34. 

Embora o casamento estabeleça vários deveres recíprocos aos cônjuges, a 

lei ateve-se aos principais, considerados necessários para a estabilidade conjugal.  

A infração a cada um desses deveres constituía causa para a separação judicial, 

como o adultério, o abandono do lar conjugal, a injúria grave etc. (art. 1.573 do 

Código Civil).  

Contudo, complementa o doutrinador que, com o advento da Emenda 

Constitucional n. 66/2010, ficam eles contidos em sua matriz ética, desprovidos de 

sanção jurídica, exceto no caso dos deveres de “sustento, guarda e educação dos 

filhos” e de “mútua assistência”35. 

O sustento e a educação dos filhos constituem deveres de ambos os 

cônjuges. A guarda é, ao mesmo tempo, dever e direito dos pais.  A cada um dos 

                                                           
33LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.475. 
34 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Disponível em: 22 out. 2017. 
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. v.1, p.132. 
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pais e a ambos simultaneamente incumbe zelar pelos filhos, provendo à sua 

subsistência material, guardando-os ao tê-los em sua companhia e educando-os 

moral, intelectual e fisicamente, de acordo com suas condições sociais e 

econômicas36. 

Assim, entende-se que a convivência familiar é prioridade absoluta 

assegurada à criança e ao adolescente. Nesse sentido, os filhos possuem o direito à 

convivência com ambos os pais e aos pais cabe o direito-dever de proporcionar essa 

convivência. 

 

4.2 Proteção prevista para a criança e o adolescente 

 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança passou a ser reconhecida 

como um marco moral para os direitos da infância, bem como para o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente37.  

O surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a adoção da 

teoria da proteção integral, consolida a convicção de que as crianças e os 

adolescentes merecem direitos próprios e especiais. Assim determinam seus artigos 

4º e 6º: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento38.  

 

O ECA proporciona grandes mudanças nas relações familiares e decorre da 

condição diferenciadora das crianças e dos adolescentes, caracterizando-se por 

pessoas em desenvolvimento, necessitando, desta forma, de uma proteção 

especializada, diferenciada e integral39. Do mesmo modo, a proteção integral a tais 

                                                           
36GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. v.1, p.135. 
37 LIMA, Fernanda da Silva; VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do 
adolescente: a necessária efetivação dos direitos fundamentais. Florianópolis: Funjab, 2012, p.12. 
38 BRASIL. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 20 out. 2017. 
39 LIMA, Fernanda da Silva; VERONESE, Josiane Rose Petry. Op. Cit., p.12. 
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indivíduos também é determinada no artigo 227, da Constituição Federal de 1988, in 

verbis: 

Art. 227. 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 opressão40. 

Tal cuidado expressado pela legislação pátria decorre do fato de que a 

criança e o adolescente, devido a sua condição como pessoa em desenvolvimento, 

detém capacidade limitada para o exercício de seus direitos. Assim, considerando 

sua condição frágil, busca-se promover sua realização quanto pessoa, num contexto 

familiar onde os interesses dos filhos menores sejam preservados como condição 

benéfica à formação de sua personalidade.  

 

4.3 Do abandono afetivo 

 

O ser humano precisa do outro, principalmente na infância, período em que a 

personalidade do infante é formada. O afeto e o amor são essenciais para que o 

indivíduo se humanize mais a cada dia. É natural a vontade pertencer a uma família 

e de ser amado por ela. 

A criança que é abandonada por seus pais, por mais amada que seja pelas 

demais pessoas presentes em sua vida, pode apresentar deficiências mentais e 

sociais, que a marcarão por toda a vida. Assim, impossível falar em respeito aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade e da função social da 

família, no que diz respeito à paternidade responsável e convivência afetivamente 

saudável, sem fazer menção ao princípio da convivência familiar. 

Não se pode, no entanto, confundir a relação existente entre liberdade de 

afeição e a liberdade de contratar, confundindo-se, por consequência, a afeição com 

contrato, o que ensejaria a coisificação do afeto. Neste sentido, Barros41 esclarece: 

Não se deve reduzir o afeto ao contrato, a fim de retirar dessa redução e 
impor à “partes contratante” efeitos às vezes nem sequer desejados ou 

                                                           
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 20 out. 
2017. 
41 BARROS, Sérgio Resende. A tutela constitucional do afeto.In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. 
Família e Dignidade Humana. São Paulo: IOB, 2006, p.87. 
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esperados por elas. A contratualização pode gerar efeitos perversos: 
desnaturar e até destruir a relação afetiva. No entanto, não é necessário 
contratualizar para responsabilizar. Aqui o critério somente pode e deve ser 
a própria responsabilidade social inerente ao afeto, que nasce e decorre 
naturalmente das relações afetivas, mesmo quando elas se travam sem 
afeto maior que uma simples afeição momentânea que aleatoriamente, 
gere prole. 

Assim, não seria a simples ausência de amor passível de ensejar a 

responsabilidade civil por dano afetivo, mas sim a prática de um ato ilícito, através 

do descumprimento de disposição legal existente. 

A fim de que seja possível caracterizar um dano à personalidade, são 

necessárias ações positivas e comissivas que comprometa a personalidade42. 

A responsabilização civil que interessa a este estudo é o dano moral por 

abandono afetivo voluntário, ou seja, quando apesar do direito à convivência 

previsto no artigo 227 da Constituição Federal, os genitores, por livre e espontânea 

vontade, optam por não relacionar-se afetivamente com seus filhos, causando 

graves danos à sua personalidade, e, por justa razão, passível de reparação por 

dano moral. 

No momento em que um genitor, por livre e espontânea vontade, nega ao seu 

filho a possibilidade de construir uma relação de mútua afetividade, violando, desta 

forma, seus direitos de personalidade, deverá lhe ser imputada a obrigação de pagar 

indenização por dano moral, haja vista a flagrante comprovação de ofensa a 

integridade psicológica e emocional do filho. Segundo Nader43: 

Para configurar ato ilícito, o abandono afetivo deve ser voluntário, pois se, 
por exemplo, o pai se afasta do filho em razão de ter contraído doença 
contagiosa, não há ilícito, visto que rompido o nexo de causalidade pela 
excludente da força maior. Cite-se, ainda, o caso de o guardião passar a 
residir em localidade distante e o não guardião carecer de recursos 
financeiros para o encontro, hipótese na qual, em princípio, não estará 
caracterizado o abandono afetivo. 

Observa-se então que o abandono afetivo, na verdade, se dá em função de 

uma omissão, ou seja, numa negativa do pai em proporcionar ao filho a 

possibilidade da edificação de uma relação afetiva, violando por essa razão os 

direitos de personalidade do filho. 

                                                           
42BRITO, Leila Maria Torraca. Paternidades Contestadas: a definição da paternidadecomo um 
impasse contemporâneo. Belo horizonte: Del Rey, 2008. 
43 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
v. 7, p.362. 
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 A questão do abandono afetivo é polêmica e provoca acaloradas discussões 

no meio jurídico. Camargo Neto44assim se posiciona: 

 
Enquadrado no gênero dos danos morais, ou na subespécie dos danos à 
pessoa, o dano afetivo é aquele que atinge a criança e o adolescente, em 
consequência do descumprimento do direito-dever de visita do pai – e às 
vezes da mãe - fixado de comum acordo entre marido e mulher na 
separação consensual, ou imposto coativamente pelo juiz nas sentenças 
de separação ou divórcio litigiosos, investigação de paternidade, 
regulamentação de visitas etc. 
Inviabilizada a convivência diuturna com o filho, em virtude da ruptura do 
relacionamento do pai e da mãe, a lei confere àquele que não detém a 
guarda física o dever de visitar o filho (CC, art. 1.589). 
Pressupõe, assim, que haja convivência entre ambos, para que, conforme 
o caso, o vínculo se estabeleça ou se consolide, gradativamente, e que a 
criança ou o adolescente possa receber o afeto, a atenção, a atenção e 
vigilância e a influência daquele ou daquela que não detém sua guarda, de 
modo a alcançar a plena higidez física, mental, emocional e espiritual, que, 
como se sabe, depende, entre outros fatores, do contato e da comunicação 
recíproca e permanente com seus dois progenitores. 
Descumprido esse dever, surgem, invariavelmente, inúmeras seqüelas 
psíquicas e emocionais. 
Por isso, diz a lei “deixar o filho em abandono” acarreta a perda do poder 
familiar (CC, art. 1.638, II) [...]. 
Ademais, poderá, também, ensejar a condenação ao pagamento de 
indenização desses danos. 

 

Dias45, tomando por base no princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente (art. 127 da Constituição Federal) e nos direitos fundamentais previstos 

nos artigos 7º, 15 e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõe: 

[...] ainda que a falta da afetividade não seja indenizável, o reconhecimento 
da existência do dano psicológico deve servir, no mínimo, para gerar o 
comprometimento do pai com o pleno e sadio desenvolvimento do filho. 
Não se trata de impor um valor ao amor, mas reconhecer que o afeto é um 
bem muito valioso. Comprovado que a falta de convívio pode gerar danos, 
a ponto de comprometer o desenvolvimento pleno e saudável do filho, a 
omissão do pai gera dano afetivo susceptível de ser indenizado. A relação 
paterno-filial vem assumindo destaque nas disposições sobre a temática da 
família, deixando clara a preocupação com os filhos como sujeitos, e não 
como assujeitados ao poder paterno ou, mais especificamente, ao poder do 
pai. 

Ressalte-se que não é possível obrigar pais e mães a sentir amor por seus 

filhos, embora esse sentimento devesse ser instintivo e natural. Também, inexiste 

instrumento jurídico capaz de induzir o amor. Porém, a situação não se restringe à 

simples falta de amor, mas, sim, na falta de disciplina e orientação, que podem ser 

                                                           
44 CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida. A responsabilidade Civil por Dano Afetivo. In SILVA, 
Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida. Grandes Temas de Direito de 
Família e das Sucessões. São Pulo: Saraiva, 2011, p. 17-18. 
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: RT, 2015, p.406-407. 
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impostas por determinações judiciais, obrigando que os pais assumam determinados 

deveres sob pena de sofrer sanções administrativas, civis e penais. 

Discordando da maior parte dos doutrinadores, Souza46, assim se manifesta: 

A família, desfigurada no projeto parental, se contorce premida por 
sentimentos de fracassos, invejas, revanches e crueldades. Frágil, ao 
sustentar a estabilidade mental do filho que não pode proteger, recorre aos 
tribunais para que, dimensionando a extensão dos lanhos afetivos, coloque 
um preço sobre as fugas, para que determine multas sobre as perdas. É 
preciso avaliar com cuidado e sensibilidade interdisciplinares as dolorosas 
e arriscadas ausências, de todos os jeitos, antes de imputar a um genitor, 
simplesmente, as culpas que serão convertidas em valores econômicos. 
Monetarizar abandonos, pobreza amorosa, modelos não acessíveis ou 
precariedade do exercício previsto muitas vezes de forma idealizada e, 
portanto, acima das capacidades disponíveis, longe de ser um instrumento 
de aquisição ao interesse do filho, pode ao contrário, redundar em novas 
erupções dentro do quadro já instabilizado. 

Face ao exposto, resta clara a polêmica existente entre os estudiosos do 

tema, o que comprova a necessidade de se dar maior atenção sobre o tema 

proposto. 

É importante notificar que o Direito não incumbe impor a obrigação de amar a 

legislação pátria impõe aos pais deveres que tem que ser cumprido mesmo à 

margem da sua vontade, entre eles o de possibilitar o desenvolvimento digno dos 

filhos na célula familiar. 

Veja-se no próximo tópico, o posicionamento do Judiciário. 

 

4.4 Entendimentos jurisprudenciais 

 

Atentos às novas demandas da família moderna, e reconhecendo o afeto 

como animus na preservação da entidade familiar, os tribunais pátrios têm 

recepcionado as demandas de filhos que são privados da convivência e do afeto de 

seus pais. 

Em 2005, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um pai a indenizar 

o filho, que foi rejeitado, abandonado e impedido pelo seu genitor de desfrutar de 

                                                           
46 SOUZA, Ivone M Candido Coelho de. Dano moral por abandono: monetarizando o afeto. Porto 
Alegre, Revista das Famílias e Sucessões, n. 13, 2010, p. 60-61. 
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seu convívio e dele receber afeto, educação, formação psíquica e moral, conforme 

determinado pelo artigo 227 da Constituição Federal47. 

Neste caso, não se tratou de um simples abandono de um pai que jamais 

conheceu ou teve contato com seu filho. Neste caso, a paternidade foi planejada e 

exercida durante a constância do casamento dos genitores, e, posteriormente, após 

a separação dos cônjuges, suprimida do desenvolvimento do filho, que buscou 

exaustivamente o seu restabelecimento, e, devido à manifesta negativa do pai em 

proporcionar ao filho a possibilidade da construção mútua da afetividade, violando 

seus direitos de personalidade é que lhe foi imputado o dever de pagar a 

indenização por danos morais. 

Discordando da decisão, o genitor interpôs Recurso Especial ao Superior 

Tribunal de Justiça que em novembro de 2005, cassou o acórdão do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais48. 

Por óbvio, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não foi feliz ao optar por 

reformar o julgado do TJMGquando poderia ter contribuído para fortalecer a 

jurisprudência sobre o assunto, demonstrando à sociedade que apreciar o 

descumprimento e o desrespeito às obrigações para com a família não é estranho 

ao papel do juiz, haja vista que esse mister decorre da própria legislação. 

Atualmente este caso seguiu para o Supremo Tribunal Federal, para que seja 

apreciado sob o pálio da Constituição Federal. Um dos argumentos alegados é que 

o Superior Tribunal de Justiça ignorou a vigência ao art. 5º, inciso X da Constituição, 

que contempla o direito a indenização. No entanto, é provável que o recurso na seja 

conhecido pela Suprema Corte, devido à ausência de repercussão geral por tratar-

se de matéria indenizatória, como já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal49. 

                                                           
47INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. Dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono 
paterno (dano – art. 186), que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, 
deve ser indenizável (responsabilidade civil subjetiva – art. 927), com fulcro no princípio da dignidade 
da pessoa humana. Apelação Cível 2.0000.00.408550-5/000(1), da Sétima Câmara Cível. TJ/MG. 
Relator Dês. Unias Silva. DJ 29 abr.2004 
48RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo 
ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de 
reparação pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido. REsp 757.411/MG, Rel. Ministro  
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29.11.2005, DJ 27.03.2006 p. 299. 
49RE 565138 RG / BA – Bahia - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário-Relator(a):  Min. 
Menezes Direito - Julgamento:  29/11/2007 



21 
 

Em 2008, a justiça Gaúcha, através da Comarca de Capão da Canoa, 

também condenou um pai a indenizar seu filho devido ao abandono afetivo50.  

Verifica-se pela análise dos julgados supramencionados, a comprovação de 

que a afetividade foi erigida à categoria de princípio jurídico, relacionada ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. As decisões acima arroladas demonstram que os 

Tribunais regionais têm se mostrado sensíveis à problemática do abandono afetivo e 

vêm colocando a filiação a salvo da negligência, do descaso e da irresponsabilidade 

dos genitores, aplicando aos casos concretos todos os princípios e normas vetores 

da proteção do filho, em especial devido ao descumprimento voluntário e sem 

motivo do dever de convivência familiar. 

 

4.4.1 Comentários ao Recurso Especial nº 1.159.242 – SP 
 

Mesmo a palavra “afeto” não constando expressamente no texto 

constitucional, atualmente não se nega que trata-se de um direito fundamental, 

decorrente do princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, segundo Leite51 “precisa 

ser entendido como o estado psíquico ou moral, afeição”. 

Neste sentido, os pais não podem prestar aos filhos somente a assistência 

material ou jurídica, mas também psicológica e moral, que compreende o 

desenvolvimento psíquico da criança, que precisa ser amparado pelos responsáveis. 

Esta responsabilidade não pode ser transmitida ou delegada, haja vista que o afeto 

e o amor de pai ou mãe não é passível de renúncia52. 

Os incisos I e II do art. 1634 do Código Civil dispõe que o dever dos pais não 

é restrito ao dever de sustento, isto é, existe a obrigação de criá-los em sua 

companhia, conferindo-lhes educação, afeto e segurança. 

                                                           
50 RESPONSABILIDADE CIVIL – ABANDONO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA. “Apelação Cível. 
Indenização. Danos materiais e morais. Abandono do filho. Falta de amparo afetivo e material por 
parte do pai. Honorários advocatícios. Redimensionamento. A responsabilidade civil, no direito de 
família, é subjetiva. O dever de indenizar decorre do agir doloso ou culposo do agente. No caso, 
restando caracterizada a conduta ilícita do pai em relação ao filho, bem como o nexo de causalidade 
e o dano, cabe indenização por danos materiais e morais. Nas demandas condenatórias, a verba 
honorária deve incidir sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 20, par. 3º, do CPC. Recurso 
do autor parcialmente provido. Apelação do requerido improvida”. TJRS – AC 70021427695 – 8ª. C. 
Cíl. – Rel. Des.Claudir Fidelis Faccenda – 29.11.2007. 
51LEITE, Shirley Maria Viana Crispino. A Origem da Família e seus Aspectos Principiológicos 
Constitucionais. Themis – Revista da ESMEC. Fortaleza v.8, n.1, jan/jul, 2010, p.83. 
52DIAS, Bianca Gabriela Cardoso. COSTA, Maria da Fé Bezerra. Abandono Afetivo nas Novas 
Ordens Constitucional e Civil: as consequências jurídicas no campo da responsabilização. 2006. 
Disponível em: <www.conpedi.org.br/.../campos/ maria_da_fe_bezerra_da_costa.pdf>. Acesso: 23 
out.2017. 
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Tecidas estas considerações e para encerrar a pesquisa com “chave de 

ouro”, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão nos autos do Recurso Especial 

1159242/SP julgado em 24.04.2012 entendendo pela viabilidade da reparação civil 

por abandono afetivo nas relações paternos-filiais. 

Da leitura inicial da decisão, após o relatório, o acórdão é iniciado pela 

relatora com a seguinte sentença: “Sintetiza-se a lide em determinar se o abandono 

afetivo da recorrida, levado a efeito pelo seu pai, ao se omitir da prática de fração 

dos deveres inerentes à paternidade, constitui elemento suficiente para caracterizar 

dano moral compensável”53. 

Conforme defendido ao longo deste estudo e ressaltado, a fim de dar 

cientificidade ao tema, é que o principal objetivo da responsabilidade civil é definir 

entre os múltiplos eventos danosos verificados quotidianamente, quais deles devem 

ser transferidos ao autor do dano. 

O acórdão evitou delongas e deu início à análise do tema pelo cerne central 

da questão, realmente a lide é “sintetizada” como bem definido no voto, pelo fato de, 

se a conduta do pai ao omitir-se da prática dos deveres inerentes à paternidade 

constitui elemento suficiente para caracterizar o dano moral passível de 

compensação. 

 Veja que a decisão não é permeada por discursos sensacionalistas, do tipo se 

é possível comprar o amor, se a justiça pode obrigar alguém a amar, que amor não 

tem preço etc. O texto se limita à questão central, de forma técnica e objetiva assim 

como devem ser as decisões do Egrégio Tribunal. 

 Isso porque em face da citada indústria do dano moral e seus adeptos –

aliados aqueles que desprovidos de conhecimento jurídico e de causa, que 

manifestam-se contrariamente a tese do abandono afetivo – exigem que a ciência 

jurídica, sobretudo o instituto da responsabilidade civil requisite pontualmente, dentre 

os fatos ocorridos diariamente, quais merecem guarida da responsabilidade civil e 

em que limites. 

 Partindo de tal pressuposto é possível fazer uma análise técnica, objetiva e 

precisa do tema. 

                                                           
53BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.159.242/SP. 2012. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso: 23 out. 2017. 
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 Apontada a primeira irresignação, a decisão passa a análise da existência do 

dano moral nas relações familiaresconcluindo que apesar dos nobres sentimentos 

que envolvem as relações familiares, que não existem restrições legais à aplicação 

das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de 

indenizar/compensar o dano no direito de família. A relatora de forma técnica 

explana:  

[...] ao revés os textos legais que regulam a matéria (art. 5° e X da CF e 
arts. 186 e 927 do CC-02) tratam do tema de maneira ampla e irrestrita, de 
onde é possível se inferir que regulam, inclusive, as relações nascidas 
dentro de um núcleo familiar, em suas diversas formas. Assim, a questão – 
que em nada contribui para uma correta aplicação da disciplina relativa ao 
dano moral – deve ser superada com uma interpretação técnica e 
sistemática do Direito aplicado à espécie, que não pode deixar de ocorrer, 
mesmo ante os intrincados meandros das relações familiares54. 

 Conforme o estudo até então empreendido, em relação às críticas ao acórdão 

paradigma que negava a possibilidade de indenização, frisou-se que o art.186 do 

Código Civil se trata de uma cláusula geral, como princípio geral de proteção à 

pessoa, estando na parte geral no código, aplica-se a todos os demais institutos, 

sobretudo se atentar-se que o dano é lesão a interesse juridicamente protegido. 

 Existem doutrinadores que defendem que em caso de abandono afetivo, a 

penalidade adequada é a perda do pátrio poder, no entanto, esse pensamento não é 

coerente. 

 No mesmo sentido, a decisão prossegue com relação à análise atinente ao 

instituto do poder familiar e sua possibilidade de perda. Isso seria demonstração de 

sanção administrativa, mas não civil, que, pela legislação civil brasileira, a 

responsabilidade civil tem função satisfatória, compensatória e até dissuasória, mas 

não punitiva. Portanto, irrelevante a justificativa de que a perda do poder familiar se 

encarrega da função punitiva, pois não é esta que está em análise. Este foi o voto da 

Ministra: 

Outro aspecto que merece apreciação preliminar, diz a respeito a perda do 
poder familiar (art. 1638, II do CC-02), que foi apontada como a única 
punição possível de ser imposta aos pais que descuram do múnus a eles 
atribuído, de dirigirem ao criação e educação de seus filhos (art.1634, II, do 
CC-02). Nota-se, contudo, que a perda do pátrio poder não suprime, nem 
afasta, a possibilidade de indenizações ou compensações, porque tem 
como objetivo primário resguardar a integridade do menor, ofertando-lhe, 

                                                           
54BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.159.242/SP. 2012. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso: 23 out. 2017. 
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por outros meios, a criação e educação negada pelos genitores, e nunca 
compensar os prejuízos advindos do mal cuidado recebido pelos filhos55. 

 Na sequência o voto passa a identificar a matéria mais relevante para o 

deslinde da controvérsia, afeta ao instituto da responsabilidade civil, o qual dedicou-

se um capítulo no presente estudo em face de acreditar-se que este contém quase 

que todas as respostas para a solução do caso. 

 O voto põe em cheque os elementos da responsabilidade civil frente à 

vulnerabilidade de sentimentos que ocorrem no seio da família: 

É das mais comezinhas lições de Direito, a tríade que configura a 
responsabilidade civil subjetiva: o dano, a culpa do autor e o nexo causal. 
Porém, a simples lição ganha contornos extremamente complexos quando 
se focam as relações familiares, portanto nessas se entremeiam fatores de 
alto grau de subjetividade, como afetividade, amor, mágoa, entre outros, os 
quais dificultam, sobremaneira, definir ou perfeitamente identificar e/ou 
constatar elementos configuradores do dano moral56. 

 Dentre os elementos específicos da reparação civil por abandono afetivo 

elaborados neste estudo, a Corte também entendeu que dita norma de conduta, 

dever de cuidado, também deve ser aplicada àqueles que embora não tenham 

vínculo biológico os tem de forma civil, através da adoção, por exemplo.  

Demonstra que o Tribunal está totalmente alinhado com os novos valores familiares 

constitucionais. 

            Prossegue ponderando sobre a responsabilidade civil que advém de 

determinadas condutas, bem como, discorre a cerca do dano que se traduz a lesão 

a interesse juridicamente protegido. 

           Significa dizer que a decisão – conforme transcrição literal – entende que é 

“monótono” o entendimento que dentre os deveres inerentes ao poder familiar está 

aquele de convívio, cuidado, proteção, de criação e educação dos filhos. 

 Se observado este estudo, na seção que trata a respeito dos elementos da 

responsabilidade civil e aplicação ao abandono afetivo, a tese é feita a partir da 

subsunção. 

 A Ministra Nancy Andrighi mencionou a importância do cumprimento não só 

dos deveres legais, mas também dos deveres afetivos dos pais em relação aos 

filhos: 

                                                           
55BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.159.242/SP. 2012. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso: 23 out. 2017. 
56Ibid 
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[...] indiscutível o vínculo não apenas afetivo, mas também legal que une 
pais e filhos [...], destacam-se o dever de convívio, de cuidado, de criação e 
educação dos filhos, vetores que, por óbvio, envolvem a necessária 
transmissão de atenção e o acompanhamento do desenvolvimento sócio-
psicológico da criança (BRASIL, 2012, s.p). 

Dito de outra forma, o Princípio da Afetividade corresponde a um dever 

paterno-filial, porque uma criança criada sem afeto terá sua formação prejudicada. 

Referido afeto, tão importante entre pais e filhos precisa ser emanado da 

convivência familiar, pois não se trata de uma consequência puramente biológica, 

nem tampouco econômica. 

Neste sentido, Luz57 aduz que segundo a Constituição, as relações entre pais 

e filhos estão calcadas na ideia de proteção, tendo os pais o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores nos termos da legislação. Os autores prosseguem 

afirmando que a função do poder parental é propiciar aos filhos os cuidados 

necessários para o pleno desenvolvimento da personalidade. 

Com relação à ilicitude e culpa, a decisão também refere a importância do 

dever de cuidado, mensurado e referido nesta pesquisa. Relata “que a ilicitude não 

está no desamor e sim na falta de atendimento ao dever de cuidado, requisito 

mínimo que deve ser empreendido a vida de uma criança para o seu pleno 

desenvolvimento”58.  

 O acórdão se revela fulminante neste ponto, respondendo aos críticos que 

sempre apontam a impossibilidade da tese fundamentada, principalmente, no 

princípio da impossibilidade de obrigação de afeto. Não se puniu a falta de afeto 

unicamente e sim a negligência na conduta do genitor.Assim responde de forma 

exemplar e põe fim a todo e qualquer sensacionalismo feito com relação a tese, no 

que tese ao poder judiciário obrigar alguém a amar, neste sentido: 

 

Vê-se hoje nas normas constitucionais a máxima amplitude possível e, em 
paralelo, a cristalização do entendimento, no âmbito científico, do que já 
era empiricamente percebido: o cuidado é fundamental para a formação do 
menor e do adolescente; ganha o debate contornos mais técnicos, pois não 
se discute mais a mensuração do intangível – o amor – mas, sim, a 
verificação do cumprimento, descumprimento, ou parcial cumprimento, de 
uma obrigação legal: cuidar. 
Negar ao cuidado o status de obrigação legal importa na vulneração da 
membrana constitucional de proteção ao menor e adolescente, cristalizada, 

                                                           
57LUZ, Antônio Fernandes. Laços de Afeto e Solidariedade nas Relações Parentais. In. BASTOS, 
Eliane Ferreira. LUZ, Antônio Fernandes. (Coord.) Família e Jurisdição II. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008. v.2. 
58BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.159.242/SP. 2012. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso: 23 out. 2017. 
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na parte final do dispositivo citado:“[...] além de colocá-los a salvo de toda a 
forma de negligência [...]”. 
Alcançando-se, no entanto, o cuidado à categoria de obrigação legal 
supera-se o grande empeço sempre declinando quando se discute o 
abandono afetivo – a impossibilidade de se obrigar a amar. 
Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal 
de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de 
gerarem ou adotarem filhos. 
O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, 
situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa 
materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da 
religião. 
O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-
se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu 
cumprimento, que exsurge da avaliação de ações voluntárias em favor da 
prole; comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando 
existirem –, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à 
apreciação do julgador, pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar é 
dever59. 

 

 Com relação ao dano e o nexo causal, o Tribunal foi além do esperado. A 

decisão entende que os reiterados atos de omissão são plenamente passíveis de 

indenização independente de prova destes danos, pois inerentes à própria situação 

experimentada pela vítima. Conclui que o dano é do tipo in reipsa, o que no presente 

estudo é contrariado por nós, justamente pela questão do nexo causal. 

Isso porque havendo uma terceira pessoa que assuma a figura da mãe ou pai 

omissos essa poderá preencher de tal forma o vazio da vítima a ponto de não se 

verificar a existência de danos com relação aos atos omissos dos genitores 

faltantes. Considere-se que, mesmo assim, esta terceira pessoa nunca será seu pai 

ou sua mãe, e se este fato por si só, de delegação a outra pessoa de papel único, 

pode ser considerado como causador de danos. 

 Quem sabe pode-se incitar um debate jurídico entre as teses e argumentos 

de defesa: em casos que não restarem efetivamente demonstrados o dano e ainda o 

nexo causal, pessoas que não tiveram assistência de um dos genitores e foram 

relegados ao abandono afetivo, porém em face de terceiro assumir esta condição, 

não restaram danos, entretanto, assim mesmo, não tiveram daquele que por lei 

deveria dar a assistência, dever de guarda, criação, educação e cuidado. Será que 

nestes casos poderá haver reparação em decorrência de abandono afetivo? 

Matéria para os advogados combatidos discutirem e levantarem, para quem sabe, 

mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça rever a decisão neste aspecto. 

                                                           
59BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº. 1.159.242/SP. 2012. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/acordao-abandono-afetivo.pdf>. Acesso: 23 out. 2017. 
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           Surpreendeu a divergência por parte Ministro Massami Uyeda um defensor 

do direito de família e dos seus valores, entretanto, acredita-se que a classificação 

como do tipo in reipsa é que também motivou o voto vogal naqueles termos, se 

ponderados seus argumentos. 

            Já o Ministro Sidnei Beneti ponderou a questão probatória, a fim de avaliar 

se a omissão paterna não se deve em parte em face da conduta da genitora da 

menor, situação esta que deve ser reavaliada em face, de justamente, 

redimensionar o valor da indenização fazendo o cotejo das condutas praticadas e a 

proporcionalidade do dano, nos termos da lei civil. 

 Igualmente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acompanhou o voto do 

Ministro Massami Uyeda no que verte ao valor da indenização, fazendo menção a 

prova colhida na origem, com relação ao comportamento da genitora da autora e 

sua parcela de culpa na não aproximação do requerido com a autora. 

            Conforme anteriormente explanado neste estudo – embora não se teve 

acesso aos autos – acredita-se que o comportamento do cônjuge não guardião deve 

ser analisado para observar-se até que ponto o mesmo possui responsabilidade no 

aleijamento do outro cônjuge, a ponto de tornar impossível e impraticável a 

convivência entre pai e filha. 

Por fim, justifica o Ministro que entende que o reconhecimento de dano moral em 

matéria de família é situação excepcionalíssima, devendo-se admitir apenas em 

casos extremos de efetivo excesso nas relações familiares, e também compartilha-

se da mesma opinião. 

O Recurso Especial foi parcialmente provido para reduzir o valor da indenização de 

R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) por entender que estava em 

demasia seu valor para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na data do julgamento 

realizado pelo Tribunal de origem (26.11.2008), corrigidos desde então. 

            Assim, encerrou-se o tão festejado acórdão que analisou a responsabilidade 

civil por abandono afetivo nas relações paterno-filiais.  

 Diverge-se no ponto central, pois enquanto a alta corte atribuiu que a 

reparação civil por abandono afetivo é do tipo in reipsa, entende-se que se trata de 

indenização a ser analisada caso a caso mediante os fatos específicos, com 

complexa fase instrutória, com diversos tipos de provas, devendo necessariamente 

demonstrar de forma cristalina o dano e o nexo causal.  
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 Deixa-se aqui um questionamento: será que para reconhecimento da 

reparação civil por abandono afetivo é necessário demonstrar o dano ou este 

exsurge simplesmente de uma infância sem a presença da figura de um dos 

genitores? 

 O tema é complexo, defende-se ainda que, enquanto em formação, a 

personalidade do menor não cabe à ação reparatória e sim a inibitória dos atos de 

omissão, cabendo lugar a esta última somente quando forem esgotados todos os 

mecanismos oferecidos pelo direito. Não logrando êxito, somente a vítima ser 

compensada pela dor sofrida. É preciso prevenir o abandono afetivo e não apenas 

buscar repará-lo, até porque a maior evolução da responsabilidade civil não é 

reparar o dano e sim preveni-lo. A questão é deveras complexa e não esta esgotada 

nas linhas declinadas, sendo certamente alvo de futuras e outras tantas riscas e 

densas discussões. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Direito de Família foi o que mais sofreu mudanças após o advento da 

Constituição Federal de 1988 face aos anseios da sociedade. É fato inconteste que 

nos últimos anos, houve profundas mudanças nos costumes e nas relações 

familiares. A família, antes hierarquizada, autoritária e patriarcal foi substituída por 

uma família calcada nas relações de afeto e cooperação de seus membros. 

Dentre as mudanças que foram operadas no âmbito familiar, das mais 

recentes refere-se à relação entre os pais e filhos no que tange à correspondência 

dos direitos destes em detrimento dos direitos e deveres estabelecidos para 

aqueles. 

O trabalho ora apresentado versou sobre ocorrência ou não de dano moral, 

em face à inadimplência do artigo 227 da Constituição, no que diz respeito ao direito 

à convivência familiar, além de versar sobre o princípio da dignidade da pessoa 

humana, a partir da evolução histórica do Direito de Família e mais especificamente, 

da filiação. 

Para a abordagem destes pontos tão relevantes, foram levadas em 

consideração as decisões dos Tribunais Estaduais e Superiores a respeito da 

possibilidade de ocorrência de dano moral passível de reparação. 
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Foi visto que os efeitos ocasionados pelo abandono afetivo são devastadores 

e têm reflexos claros no individuo e na sociedade em que este convive. Desta forma, 

a indenização civil por abandono afetivo busca compensar aquela criança ou 

adolescente que passou por duras seqüelas emocionais, e quem sabe insuperáveis, 

a ter uma recompensa em sua vida através da indenização recebida. 

De posse do valor a mesma poderá adquirir, produzir, cursar, viajar, dar a 

alguém, realizar algum projeto ou sonho que não seria possível sem este valor 

recebido a título de ressarcimento; desta forma, terá um prazer ou sensação que 

compensa, em parte, e minimamente, as dores sofridas, como uma espécie de 

alento a sua alma. 

Constatou-se que embora o afeto em si não seja passível de monetarização, 

a omissão e negligência dos pais na criação e educação dos filhos, o 

descumprimento do dever de cuidado e a supressão do direito de conviver em 

família caracterizam atos ilícitos e, desta forma, são passíveis de indenização por 

dano moral. 

Face ao exposto concluiu-se ser possível e viável a responsabilização civil 

dos pais por abandono afetivo, não como medida de reparação por um afeto que já 

não existe ou mesmo nunca existiu, mas como uma maneira de conscientizar os 

pais do papel que desempenham na formação de seus filhos. 
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