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RESUMO 

O presente trabalho teve como objeto de estudo verificar a possibilidade de 
indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo dos pais biológicos. 
Para tanto, analisou-se o direito de família, sua evolução histórica, a família na 
Constituição Federal de 1988, os princípios constitucionais que norteiam o direito de 
família e a responsabilidade civil de modo geral. Foi abordada a questão da 
responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo paterno-filial, e a possibilidade 
jurídica de sua reparação civil. Na construção do trabalho pode-se perceber que o 
afeto, hoje em dia, é um dos elementos caracterizadores da família, sendo ele 
fundamental a formação da criança e do adolescente. Foi analisado que tendo uma 
sentença positiva não ação de indenização por abandono afetivo, o objetivo é 
compensar a vitima pelo abandono sofrido ao decorrer da vida. Para tanto o 
presente trabalho partiu-se de uma analise bibliográfica a cerca da responsabilidade 
civil e da valorização jurídica do afeto nas relações paterno-filiais. Aplicou-se ainda a 
analise hermenêutica de artigos da Constituição Federal, Código Civil e ECA e 
jurisprudências acerca do tema. O resultado do estudo mostrou que é possível a 
indenização por dano moral decorrente do abandono afetivo, tendo com isso caráter 
satisfatório ao filho e pedagógico ao genitor causador do dano. 

 

Palavras-chaves: Direito de Família. Dano Moral. Abandono Afetivo. 

Responsabilidade Civil. Afeto. 
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ABSTRACT 

The present study had as object of study to verify the possibility of indemnification for 
moral damages resulting from affective abandonment of the biological parents. For 
that, the family law, its historical evolution, the family in the Federal Constitution of 
1988, the constitutional principles guiding family law and civil liability in general were 
analyzed. The issue of civil liability arising from parental-filial affection abandonment 
was addressed, and the legal possibility of its civil reparation. In the construction of 
the work we can see that the affection, today, is one of the characterizing elements of 
the family, being fundamental the formation of the child and the adolescent. It was 
analyzed that having a positive sentence not action of compensation for affective 
abandonment, the objective is to compensate the victim for the abandonment 
suffered during the course of life. For this, the present work started with a 
bibliographical analysis about the civil liability and the legal valorization of the 
affection in the relations paterno-filial. It was also applied the hermeneutic analysis of 
articles of the Federal Constitution, Civil Code and ECA and jurisprudence on the 
subject. The result of the study showed that it is possible the indemnification for 
moral damages resulting from affective abandonment, having to this character 
satisfactory to the son and pedagogic to the parent causing the damage. 
 

 

Keywords: Family right. Moral damage. Affective Abandonment. Civil responsibility. 
Affection. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a possibilidade do direito a 

indenização por abandono afetivo dos pais biológicos. 

O abandono afetivo vem se tornando cada vez mais frequente em nosso 

cotidiano. Os genitores se separam e abandonam afetivamente o filho simplesmente 

por não terem mais uma relação com o detentor da guarda, deixando seus filhos 

desamparados de afeto e carinho e sem acompanhamento no seu crescimento 

intelectual. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 mudou-se o conceito 

de família, tendo elas outros meios de reconhecimento sem ser apenas o 

casamento, assim como também os filhos que podem ser reconhecidos 

independente de sua origem, não havendo distinção entre eles. 

No campo do afeto, com a mudança no conceito de família, ele foi 

consagrado elemento jurídico que faz parte dos direitos fundamentais e alicerce do 

crescimento  dos direitos da personalidade da pessoa humana. Tem-se que o afeto, 

na atualidade é um elemento caracterizador da família, sendo essencial para o 

crescimento e formação da criança e do adolescente. 

No corpo do trabalho trato sobre os princípios constitucionais que são 

aplicados no direito de família e que são norteadores para a proteção integral da 

criança e do adolescente, como o princípio da dignidade da pessoa humana, do 

melhor interesse da criança e do adolescente, da paternidade responsável, da 

solidariedade familiar, da convivência familiar e da igualdade entre os filhos. 

Caminhando a pesquisa aborda temas referentes à responsabilidade civil, 

que dentro do direito de família tenta impedir a impunidade frente ao abandono 

afetivo, que, a meu ver no decorrer da pesquisa, configura um ato ilícito, seja por 

omissão ou comissão, negligencia ou imprudência do genitor.  

Nesse sentido, encontram-se posicionamentos favoráveis e desfavoráveis 

em relação ao tema. A possibilidade de uma sentença favorável objetiva compensar 

o filho pelo abandono sofrido e educador ao genitor causador do dano moral. 

Conclui-se, no entanto, que é possível e cabível a indenização por abandono 

afetivo dos pais biológicos. 
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Ressalta-se que esse estudo não tem a pretensão de esgotar o tema mas de 

trazer informações e instigar uma maior atenção sobre o mesmo, visto que a 

indenização por abandono afetivo dos pais biológicos vem se tornando cada vez 

mais frequente em nosso cotidiano. A metodologia utilizada para a produção desse 

trabalho foi de caráter hermenêutico, tendo como principal fonte livros, artigos 

científicos e jurisprudências sobre o assunto. 
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1.  DO DIREITO DE FAMILIA 

 

 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DE FAMÍLIA  

No direito de romano, a família era pautada pelo princípio da autoridade, ou 

seja, o pater famílias atuava com total autoridade sobre os filhos (descendentes não 

emancipados), sobre a sua esposa e as mulheres casadas com manus com os 

descendentes. 

“O pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de morte 
(ius vitae ac necis). Podia, desse modo, vende-los, impor-lhes 
castigos e penas corporais e ate mesmo tirar-lhes a vida. A mulher 
era totalmente subordinada a autoridade marital e podia ser 
repudiada por ato unilateral do marido.” (GONÇALVES, 2015, p.31). 

 

 A família era uma unidade econômica, religiosa, politica e jurisdicional. 

O ascendente comum vivo mais velho era o que trabalhava, simultaneamente, no 

papel de chefe politico, sacerdote e juiz.  

 A partir do século IV, com o Imperador Constantino, implantou-se no 

direito romano a concepção cristã da família, que aos poucos foi crescendo para 

limitar a autoridade do pater, passando as mulheres e filhos a administrarem os 

pecúlios castrenses (vencimentos militares), o que lhes resultou em um pouco mais 

de autonomia. 

 Na questão casamento, os romanos entendiam indispensável, não só 

na celebração, mas enquanto continuasse, o affectio (afeição). Tanto que, na 

ausência de convivência e desaparecimento da afeição, era motivo para a extinção 

do casamento. Mas os Canonistas contestaram essa dissolução por crerem que o 

casamento era um sacramento, uma união realizada por Deus, e que não poderia o 

homem desfaze-la. 

 Na Idade Média, as relações de família pautavam-se no direito 

canônico, onde só o casamento religioso era validado. 

 Só a pouco tempo, partindo das transformações históricas e sociais e 

sendo adaptado a nossa realidade, o direito de família passou a seguir seus próprios 

passos. 
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1.2.  A FAMÍLIA NA CONSTITUUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

Antigamente, a família só era reconhecida através do casamento, e os filhos 

concebidos através deste, aqueles filhos extramatrimoniais, não eram reconhecidos, 

pois não haviam nascido no ceio desta família reconhecida. Além do mais, essa 

família composta por marido, esposa e filhos, era comandada somente pelo Homem, 

ele tinha o poder da família para ditar o que cada um podia ou não, bastava o 

sustento dos filhos e seus deveres estavam cumpridos. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 tais conceitos foram caindo 

por terra, às famílias tinham outros meios de reconhecimento, assim como os filhos, 

que poderiam ser reconhecidos independente de sua origem, não havendo distinção 

destes, pois a Constituição Federal de 1988 nos trás vários princípios e dentre eles 

encontra-se o da IGUALDADE ENTRE OS FILHOS, que diz que os filhos, sejam 

eles, natural, cível, biológico, registral, por reconhecimento judicial ou ate mesmo 

inseminação heterológa, tem os mesmos direitos e qualificações, e também outras 

formações, assim como a família homoafetiva, a família monoparental, a família 

anaparental, o casamento, a união estável e alguns outros. E a igualdade entre os 

cônjuges e companheiros que gerou grandes reflexos em todas as áreas, inclusive 

no mercado de trabalho. 

“A família patriarcal foi destronada, nascendo novos conceitos de 
família, desde a visão básica da comunidade do que é família até as 
normas jurídicas que tratam das relações familiares. Rapidamente os 
tribunais passaram a expressar esta nova realidade social através do 
espelho da Constituição e do Código Civil refletido em suas decisões. 
O modelo patriarcal de regra virou exceção. A equiparação dos 
direitos e deveres da mulher e do homem na sociedade conjugal 
abriu oportunidade para severas mudanças familiares. A igualdade 
entre os filhos havidos na constvância ou não do matrimonio 
demonstrou outra face da realidade social que necessitava tutela 
atualizada.” (KAROW, 2012, p.28/29). 

Portanto, com tal advento, tutelou-se o afeto como um dos pilares da família, 

onde seu principal afeto é o de suporte emocional, o que torna o exercício da criação 

mais afetivo, sendo também o afeto consagrado como elemento jurídico que faz 

parte dos direitos da personalidade e dos direitos fundamentais. 

“O afeto tem tamanha relevância na conjuntura contemporânea civil-
familiar em função do poder de tecer elos de conexão entre os 
membros de uma mesma família. Para forma-la e ate mantê-la não é 



14 
 

mais necessária a exigência do vinculo biológico-sanguíneo ou 
formal e sim de mera afetividade.” (KAROW, 2012, p.45).  

 

 

1.3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE SÃO APLICADOS NO DIREITO DE 

FAMÍLIA 

Para se fazer entender, neste trabalho, é interessante a abordagem de 

alguns princípios constitucionais que são aplicados no direito de família, princípios 

estes, norteadores para a proteção integral da criança e do adolescente. 

São princípios de caráter constitucional, que se apresentam de forma 

explicita ou implícita, todos com o mesmo valor por não haver hierarquia entre eles. 

Com isso, os princípios são tomados como lei, podendo ser utilizados como 

argumento para temas delicados. 

Vamos analisar, portanto, o “Princípio da dignidade da pessoa humana”, 

“Principio do melhor interesse da criança e do adolescente”, “Principio da 

paternidade responsável”, “Principio da solidariedade familiar”, “Principio da 

convivência familiar”, “Principio da afetividade” e “Principio da igualdade entre os 

filhos”. 

 

 

1.3.1. Princípio da dignidade da pessoa humana 

Encontra-se previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana.  

 A inclusão deste princípio no direito de família é demonstrar as 

mudanças que o padrão de família vem sofrendo após a Constituição Federal de 

1988, mudanças ao que pode ser família, não sendo só aquela que advém do 

casamento. 

 No tocante a dignidade da pessoa humana do menor, o principio 

alcança o que consta no caput do art. 227 da Constituição Federal de 1988, que diz: 

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
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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.  

Tal princípio também se encontra previsto no art. 226, §7º, que trata do 

planejamento familiar. 

Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

O projeto familiar, hoje, se enquadra no afeto, solidariedade, confiança, 

respeito, colaboração e também união dos membros familiar, e é atendendo-se a 

esses direitos fundamentais que se desenvolve plenamente a pessoa humana, e a 

pessoa humana só se desenvolve plenamente quando está na presença de valores 

morais, valores éticos e valores sociais. 

Isto posto, leciona Maria Helena Diniz sobre este principio: 

“Princípio do respeito da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, 
III), que constitui base da comunidade familiar (biológica ou 
socioafetiva), garantindo, tendo por parâmetro a afetividade, o pleno 
desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, 
principalmente da criança e do adolescente (CF, art. 227).” (DINIZ, 
2008, p.22).  

 

 

1.3.2.  Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

Encontra-se previsão no art. 227 da CF/88 que elenca ser dever da família, 

da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente os direitos nele 

previstos. 

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 opressão.  

Referido princípio também encontra-se previsto nos arts. 4º e 6º do ECA. 
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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 lavar-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 desenvolvimento. 

 Crianças e adolescentes são pessoas humanas em processo físico e 

psíquico de desenvolvimento, sendo aqui protegido o melhor interesse de ambos. 

Qual seria esse interesse? O que o pai mais rico crie? Ou, aquele que lhe de 

melhores condições, não só material, mas condições de desenvolvimento do menor 

no aspecto afetivo, no aspecto de pleno desenvolvimento físico, psíquico e mental?

 Ou seja, o referido princípio significa que a criança e o adolescente devem ter 

seus direitos tratados com primazia, sendo colocados seus interesses sempre em 

primeiro lugar, e que onde houver colisão de interesses prevaleçam os seus.  

 

 

1.3.3.  Princípio da paternidade responsável 

Deve-se destacar que tal princípio não se aplica somente ao pai, mais sim 

também a mãe, cônjuges ou companheiros. 

Este princípio encontra-se previsão no art. 226, §7º: 

Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

Se por um lado é direito e livre decisão do casal planejar uma família, de 

outro é dever respeitar, educar e auxiliar os filhos, independente de como foi 

constituída essa família, o dever de cuidar dos filhos é dos pais. 

Quando o casal decide ter filhos assume uma responsabilidade individual e 

social. Individual porque é deles o dever de cuidar, e social, porque não trazem o 

filho para si e sim para a sociedade.  

Assim, o referido princípio deve ser praticado desde o momento da 

concepção dos filhos até o necessário acompanhamento dos pais a eles. 
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O que se objetiva é que os pais garantam aos seus filhos os direitos 

fundamentais como, bem estar físico, psíquico e espiritual. 

 

 

1.3.4.  Princípio da solidariedade familiar 

Decorre do art. 3º, I, CF/88: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:  

I – construir uma sociedade livre, justa e solidaria. 

 De acordo com o dicionário jurídico, solidariedade é um acordo através 

do qual algumas pessoas em relação a outras e/ou cada uma individualmente em 

relação às demais.  

Portanto, conclui-se, que o princípio da solidariedade é que, entes de um 

mesmo grupo familiar tem o dever de mútua assistência uns com os outros, sendo 

essa assistência não apenas material, mas também afetiva e psicológica. Como 

ensina Flávio Tartuce: 

“Ser solidário significa responder pelo outro, o que remonta à ideia de 
solidariedade do direito das obrigações. Quer dizer, ainda, 
preocupar-se com a outra pessoa. Desse modo, a solidariedade 
familiar deve ser tida em sentido amplo, tendo caráter afetivo, social, 
moral, patrimonial, espiritual e sexual.” (TARTUCE, 2015, p.1111, 
1112) 

1.3.5. Princípio da afetividade 

Este é um dos princípios que se encontra implícito no texto constitucional, 

mas que tem um grande peso por estar sendo apontado como o principal 

fundamento das relações familiares, estando às famílias sendo fundadas no afeto. 

“O afeto é o novel princípio do direito de família. Embora não esteja 
expresso no texto constitucional, decorre naturalmente da 
valorização constante da dignidade da pessoa através da 
externalização dos sentimentos em suas relações. A legislação 
infraconstitucional timidamente já começa a adotar o afeto como 
elemento de norma.” (KAROW, 2012, p.45). 

“O afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal 
fundamento das relações familiares. Mesmo não constando a 
expressão afeto do Texto Maior como sendo um direito fundamental, 
pode-se afirmar que ele decorre da valorização constante da 
dignidade humana e da solidariedade.” (TARTUCE, 2015, p.1116).  
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1.3.6. Princípio da igualdade entre os filhos 

Previsto no artigo 227, §6º da Constituição Federal, diz: 

“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 opressão. 

§6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 

 Tal princípio nos trás o fim das designações discriminatórias aos filhos, 

não podendo ser tratados com diferença por um ser matrimonial e outro 

extramatrimonial, por exemplo.  

Os filhos têm direitos e deveres iguais, independente de sua origem, sendo 

ela natural ou cível, biológica ou registral, reconhecimento judicial ou ate mesmo 

inseminação heteróloga (material genético de apenas um genitor), se o filho nasceu 

na constância do casamento e o outro concordou com o procedimento o filho é dele 

não podendo ter qualquer discriminação quanto a isso, tendo todos os mesmo 

direitos. 

“Em suma, juridicamente, todos os filhos são iguais perante a lei, 
havidos ou não durante o casamento. Essa igualdade abrange os 
filhos adotivos e os havidos por inseminação heteróloga (com 
material genético de terceito). Diante disso, não se pode mais utilizar 
as odiosas expressões filho adulterino, filho incestuoso, filho 
ilegítimo, filho espúrio ou filho bastardo. Apenas para fins didáticos 
utiliza-se o termo filho havido fora do casamento, eis que, 
juridicamente, todos são iguais.” (TARTUCE, 2015, p.1112). 
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2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

 

2.1.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

Na Antiguidade, o que era considerado delito resultava em alguma 

responsabilidade, mas não se separava a responsabilidade civil da responsabilidade 

penal. 

Conforme teoria clássica a responsabilidade civil se adequa em três 

pressupostos: o dano, a culpa e a relação de consumo. Mas nos período da 

antiguidade não se imaginava o fator culpa. 

Quando causado um dano, ele provocava no ofendido uma reação feroz, 

onde se via que prevalecia a vingança privada, de forma primitiva, selvagem, sem 

regras nem limitações, muito menos direito. A vingança privada era uma reação 

espontânea e primitiva pelo mal sofrido, pois na Antiguidade, tais povos, reparavam 

o mal com o mal, ou seja, reparavam um dano causando outro dano. Nesse sentido, 

Alexandre Cortez Fernandes: 

“O dano sofrido por alguém provocava uma reação imediata, 
instintiva e, não raras vezes, brutal do ofendido. Nesse, então, não 
se cogitava em regras que disciplinassem a pratica nem se se tem 
notícias de limitações, de qualquer ordem, que cerceassem essas 
reações – era a barbárie. Em se verificando uma evolução no sentido 
da laicização – mas não ainda em termos de reparação individual – 
passou a competir ou o clã ou a família o desforço das ofensas. Era 
a vingança privada”. (FERNANDES, 2013, p.40) 

 Se a reação não acontecesse de forma imediata, sobrevinha à vindita 

mediata, que foi regulamentada e resultou na pena de Talião, “olho por olho, dente 

por dente”. 

“Se a reação não pudesse acontecer logo, sobrevinha a vindita 
mediata – que, com o avanço jurídico, posteriormente, foi 
regulamentada. Tal concepção resultou na multicitada pena de 
Talião, que consistia num esquema proporcional e rigoroso entre o 
cometimento de um dano e a retaliação. Essa funcionava como se 
fosse uma pena correspondente ao dano praticado”. (FERNANDES, 
2013, p.41) 

 O prejudicado começou a perceber as vantagens e conveniências da 

substituição da vindita pela compensação econômica. Mas ainda não se cogitava 

culpa do autor. 
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Em uma época mais a frente, onde já existia uma figura de autoridade 

soberana, foi impedido o prejudicado a fazer justiça com as próprias mãos. A 

composição econômica se tornou obrigatória e tarifada, onde o causador do dano 

pagava um tanto por roto, surgindo as mais extravagantes tarifações. Essa é a 

época do Código de Ur- Nammu, do Código de Manu e da Lei das XII Tábuas. 

“Num estágio mais avançado, quando já existe uma soberana 
autoridade, o legislador veda a vitima a fazer justiça pelas próprias 
mãos. A composição econômica, de voluntaria que era, passa a ser 
obrigatória, e, ao demais disso, tarifada. É quando, então, o ofensor 
paga um tanto por membro roto, por morte de um homem livre ou de 
um escravo, surgindo, em consequência, as mais esdrúxulas 
tarifações, antecedentes históricos, das nossas tabuas de 
indenizações preestabelecidas por acidentes de trabalho. É a época 
do Código de Ur – Nammu, do Código de Manu e da Lei das XII 
Tábuas”. (GONÇALVES, 2012, p.26) 

A diferença  de pena e reparação só começou a aparecer nos tempos 

romanos, com a diferenciação entre os delitos públicos e os privados, onde o 

primeiro, a pena econômica determinada ao réu era recolhida aos cofres públicos, e, 

no segundo, o dinheiro era do ofendido, onde com isso, o Estado assumiu para si 

apenas o cargo de punir.  

Foi então, na Lei Aquília que se deram os primeiros princípios gerais 

reguladores da reparação do dano. 

“Tal lei perquiriu sobre a existência de culpa para ser viabilizada a 
reparação do dano causado – trazia como consequência as penas 
proporcionais ao prejuízo sofrido. Essa disposição foi no grande 
divisor da responsabilidade civil, pois trouxe o encadeamento da 
proporcionalidade como uma das bases para se compreender a 
dimensão da responsabilização e sua consequente reparação.” 
(FERNANDES, 2013, p.45).  

 No direito francês, foi sendo estabelecidos princípios gerais da 

responsabilidade civil, princípios como o direito a reparação quando verificado a 

culpa do autor, mesmo que leve, separando a responsabilidade civil da 

responsabilidade penal; a existência de uma culpa contratual para os que não 

cumprissem com as obrigações, o que não chega a ser um crime nem um delito, 

mas que deriva da negligencia ou da imprudência. 

“A noção da culpa in abstracto e a distinção entre culpa delitual e 
culpa contratual foram inseridas no Código Napoleão, inspirando a 
redação dos arts. 1.382 e 1.383. A responsabilidade civil se funda na 
culpa – foi a definição que partiu dai para inserir-se na legislação de 
todo o mundo. Dai por diante observou-se a extraordinária tarefa dos 
tribunais franceses, atualizando os textos e estabelecendo uma 
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jurisprudência digna dos maiores encômios.” (GONÇALVES, 2012, 
p.27) 

Já no direito Brasileiro, em uma primeira faze, a reparação era subordinada 

a condenação criminal, depois foi adotado o princípio da independência da jurisdição 

civil e criminal. 

O Código Civil de 2016 aderiu a teoria subjetiva, ou seja, prova de culpa ou 

dolo do causador do dano para que restasse o mesmo obrigado a repara-lo, poucos 

eram os casos que presumia-se a culpa do causador . 

Com o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos danos surgiram 

novas teorias. Como a teoria do risco, que não extinguiu a teoria da culpa, mas 

cobre hipóteses em que as concepções tradicionais não protegem a vitima. 

“Na teoria do risco se subsume a ideia do exercício de atividade 
perigosa como fundamento da responsabilidade civil. O exercício da 
atividade que possa oferecer algum perigo representa um risco, que 
o agente assume, de ser obrigado a ressarcir os danos que venham 
resultar a terceiros dessa atividade.” (GONÇALVES, 2012, p.28) 

 No direito atual, a teoria da responsabilidade objetiva se apresenta sob 

a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. A ultima, se existindo dano, deve ser 

indenizado, independente da culpa. 

 O Código Civil de 2002 preserva o princípio da responsabilidade com 

fundamento na culpa, artigo 927, e apontando o ato ilícito no artigo 186. 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligencia ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.  

No artigo 927, depois de estabelecer em seu caput que “aquele que por ato 

ilícito (arts. 1186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repara-lo”, dispõe em 

seu paragrafo único: 

“Art. 927, paragrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar; por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  
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2.2. CONCEITO  

Ao falarmos de responsabilidade civil, já imaginamos que alguém sofreu um 

dano causado por terceiro, o que estabelece a obrigação que o individuo tem de 

repara-lo.  

No entanto, quando falamos em Responsabilidade Civil estamos falando que 

houve a violação de uma norma no âmbito do direito civil, porém, pensando em 

responsabilidade devemos pensar em atribuição de efeitos, ou seja, só será 

responsabilizado civilmente se o ato ou a omissão do individuo produzir efeitos. 

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 
alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em 
razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou 
de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples 
imposição legal.” (DINIZ, 2008, p.35) 

Com a aplicação da responsabilidade civil temos noção de que somos 

responsáveis por todos os nossos atos e que se causamos danos a terceiros somos 

obrigados a repara-los. 

“A responsabilidade civil esta relacionada a noção de que somos 
responsáveis pelos fatos decorrentes da nossa conduta, isto é, que 
devemos nos conduzir na vida sem causar prejuízos as outras 
pessoas, pois se isso acontecer ficamos sujeitos a reparar os danos. 
E, de outra parte, significa que as pessoas tem o direito de não 
serem injustamente invadidas em suas esferas de interesses, por 
força de nossa conduta, pois caso isso aconteça tem elas o direito de 
serem indenizadas na proporção do dano sofrido. Vemos então que 
a responsabilidade civil esta ligada a conduta que provoca dano as 
outras pessoas.” (SANTOS, 2008, p.27) 

A violação do direito civil leva o individuo a reparar o outrem no âmbito da 

esfera patrimonial, extrapatrimonial ou moral naquilo em que ele ou pessoa por 

quem ele responde ou ate mesmo por fato de coisa ou animal por quem ele 

responde, em que tenha lesionado-o por conta de seu ato ou omissão. 

“Responsabilidade civil é a obrigação que o causador do licito tem de 
reparar o dano patrimonial, ou extrapatrimonial, causado a terceiros, 
em virtude de atos ou omissões, por ela, ou por pessoa por quem ela 
responde. Tem como principio o neminem laedere que é a proibição 
de ofender, ou seja, a ninguém se deve lesar, sob pena de ter que 
responder pelos danos causados.” (FREITAS, 2205, p.56) 
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2.2.1. Função da responsabilidade civil 

A responsabilidade civil apresenta 3 (três) funções: 

a) Função reparatória (compensatória): 

O objetivo principal da função reparatória/compensatória, dentro da 

responsabilidade civil é buscar reparar a condição em que o ofendido estava antes 

do dano sofrido (reparar o status a quo, onde a vitima não pode tirar proveito da 

situação), devendo o causador restituir o que foi arruinado, sejam estes danos 

materiais ou morais. Quando não for possível a restituição do bem prejudicado, 

devera, então, o agente causador indenizar a vitima no valor equivalente do bem. 

“a responsabilidade civil visa, precipuamente, ao ressarcimento da 
lesão sofrida pelo ofendido; se possível, com o retorno ao status quo 
ante, seguindo-se o principio da restitutio in integrum. A indenização 
pecuniária se justifica quando o tipo do dano causado não comporta 
aquela reparação, como se verifica nos danos de natureza moral ou 
quando a coisa é destruída. O valor a ser estipulado deve ser o 
suficiente para compensar a lesão; o dever de reparar independe do 
nível maior ou menor de culpa, pois, tratando-se de responsabilidade 
subjetiva, basta que seja leve; entretanto, o grau de culpa pode 
influenciar o quantum da indenização ou compensação. [...] A 
reparação deve abranger todos os danos impostos pelo agente a 
vitima, sejam estes materiais ou morais, possível a cumulação das 
modalidades.” (NADER, 2016, p.41) 

b) Função sancionatória (punitiva): 

A função sancionatória/punitiva (punição do ofensor) objetiva transformar o 

agente causador a não cometer regularmente infrações; objetiva puni-lo pelo seu ato 

infrator para que o mesmo possa ser mais ajuizado na vivencia em sociedade e 

impedir de causar danos a terceiros, e que seja, também, o agente infrator 

responsabilizado por seus atos ou omissões. 

c) Função preventiva: 

“A previsão legal ou contratual da reparação reforça nas pessoas a 
consciência da importância de não lesar outrem. Não é o bastante, 
todavia, para desestimular a pratica do ilícito civil ou inadimplemento 
da obrigação. É indispensável, ainda, um judiciário ágil e eficiente, 
sem o que a previsão legal ou contratual de reparação se torna 
inócua, não infundindo em seus destinatários qualquer temor a 
obrigação de reparar eventuais danos a outrem.” (NADER, 2016, 
p.41). 
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2.3.  ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL  

A responsabilidade civil pode ser apresentada sob diferentes espécies, a 

responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual, a responsabilidade 

subjetiva, a responsabilidade objetiva, a responsabilidade direta e a 

responsabilidade indireta. 

De acordo com a origem do dano, fato gerador, a responsabilidade civil pode 

ser contratual ou extracontratual, onde na responsabilidade contratual ocorre à 

desobediência de um dever contratual e na responsabilidade extracontratual 

(também chamada de responsabilidade aquiliana), ocorre à infração de um dever 

legal. Ambas as responsabilidades tem como efeito a indenização. 

“A responsabilidade civil origina-se de violação da lei ou 
descumprimento de obrigação negocial. No primeiro caso, tem-se a 
responsabilidade extracontratual (extranegocial) ou aquiliana, no 
segundo, a responsabilidade contratual (negocial). De acordo com a 
boa doutrina, em ambas as modalidades ocorrem à figura do ato 
ilícito.” (NADER, 2016, p.47). 

Na responsabilidade contratual o prejuízo resulta da violação contratual, 

onde sua culpa é presumida, a partir do momento em que a parte se comprometeu a 

determinado cumprimento de contrato e não o fez. 

A violação de uma clausula contratual por uma das partes faz nascer para a 

outra uma pretensão reparatória, e é nesse contrato que constarão todos os direitos 

e deveres dos contraentes. 

“1) Quanto ao fato gerador, hipótese em que se terá: a) 
responsabilidade contratual, se oriunda de inexecução de negócio 
jurídico bilateral ou unilateral. Resulta, portanto, de ilícito contratual, 
ou seja, de falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de 
qualquer obrigação.” (DINIZ, 2008, p. 127). 

A responsabilidade contratual tem quatro pressupostos: contrato valido, 

descumprimento de alguma clausula contratual, nexo de causalidade e dano. Os 

dois últimos tem como comprovação o nexo de causalidade entre o não 

cumprimento do contrato e o dano suportado. O primeiro é a existência do contrato 

valido, contendo todos os requisitos do art. 104 do Código Civil de 2002. E o 

segundo, é o descumprimento de qualquer clausula do contrato. 

Referente ao ônus da prova na responsabilidade contratual, ela é do 

devedor. 

“O ônus da prova, na responsabilidade contratual, competirá ao 
devedor, que deverá provar, ante o inadimplemento, a inexistência 
de sua culpa ou a presença de qualquer excludente do dever de 
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indenizar (CC., arts. 389 e 393). O devedor, para ilidir a obrigação de 
indenizar, deverá evidenciar que o descumprimento contratual foi 
devido a caso fortuito ou força maior.” (DINIZ, 2008, p.128). 

A respeito dos requisitos referentes à responsabilidade extracontratual, são 

eles: ação, nexo de imputação, dano e nexo de causalidade. 

“A ação é o primeiro pressuposto, visto que a responsabilidade civil 
esta ligada a conduta que provoca dano nas outras pessoas. [...] 
Sempre que cuidamos de alguma ação imposta pelo ordenamento 
jurídico, cujo inadimplemento implique na obrigação de reparar 
danos, estamos cuidando da responsabilidade civil. A ação pode ser 
comissiva ou omissiva, própria ou de terceiros, por culpa ou risco. [...] 
O nexo de imputação é o critério pelo qual se liga o fato danoso ao 
agente, isto é, a culpa ou o risco. [...] Em resumo, a conduta que 
causa danos e que gera responsabilidade civil pode ter por 
fundamento tanto a culpa quanto o risco. [...] A definição de dano 
esta estreitamente relacionada a de patrimônio, uma vez que o dano 
significa uma lesão ou diminuição do patrimônio de determinada 
pessoa. [...] Nexo de causalidade é o elo que liga o dano ao seu fato 
gerador. É diferente do nexo de imputação, que liga a conduta ao 
agente.” (SANTOS, 2008, p.59,60 e 61). 

 A responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, 

advém de um ato licito ou ilícito, sem a existência de um contrato em a vitima e o 

agente infrator, ou seja, na responsabilidade extracontratual acontece a infração de 

uma lei. 

“b) responsabilidade extracontratual ou aquiliana, se resultante do 
inadimplemento normativo, ou melhor, da pratica de um ato ilícito por 
pessoa capaz ou incapaz (CC, art. 927), visto que não há vinculo 
anterior entre as partes, por não estarem ligadas por uma relação 
obrigacional ou contratual.” (DINIZ, 2008, p. 128) 

 Aqui na responsabilidade contratual, o ônus da prova perntencerá a 

vitima. 

“O onus probandi caberá a vitima; ela é que deverá provar a culpa do 
agente. Se não conseguir, tal prova ficará sem ressarcimento. Além 
dessa reponsabilidade delitual baseada na culpa, abrangerá ainda a 
responsabilidade sem culpa fundada no risco, ante a insuficiência da 
culpa para cobrir todos os danos.” (DINIZ, 2008, p. 128) 

 De acordo com a existência da culpa, a responsabilidade civil pode ser 

subjetiva ou objetiva.  

A responsabilidade subjetiva advém do dano causado em função de ato 

doloso ou culposo, sendo necessária a comprovação de culpa do agente causador 

do dano.  

“Na responsabilidade subjetiva, regra geral em nosso ordenamento, 
o dever de reparação pressupõe o dolo ou a culpa do agente. De 
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acordo com esta orientação, se o dano foi provocado exclusivamente 
por quem sofreu as consequências, incabível o dever de reparação 
por parte de outrem. Igualmente se decorreu de caso fortuito ou força 
maior.” (NADER, 2016, p. 57). 

A responsabilidade objetiva, decorrente de conduta humana, mas que 

independe de culpa do agente causador, mas se faz necessária a comprovação do 

nexo causal entre a conduta humana e o dano. 

Essa culpa do agente causador pode ou não existir, mas nunca será 

relevante diante da obrigação de indenizar dentro da responsabilidade objetiva. 

“A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas 
situações, a reparação de um dano independentemente de culpa. 
Quando isso acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou 
“objetiva”, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o 
dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, 
tem como postulado que todo o dano é indenizável, e deve ser 
reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, 
independentemente de culpa.” (GONÇALVES, 2012, p. 47). 

 Existe uma teoria que busca justificar a responsabilidade objetiva, essa 

teoria é conhecida como teoria do risco. Segundo essa teoria, toda pessoa que 

executa uma atividade cria um risco de dano à terceiro, devendo ressarci-lo ainda 

que não tenha praticado com culpa. 

“Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva 
é a teoria do risco. Para essa teoria, toda pessoa que exercer alguma 
atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a 
repara-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A 
responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de 
risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio 
segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em 
consequência de uma atividade realizada em beneficio do 
responsável (ubi emolumentum, ibi omus); ora mais genericamente 
como “risco criado”, a que se subordina todo aquele que, sem 
indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo.” (GOLÇALVES, 
2012, p. 47). 

 A teoria do risco criado trata-se de uma estatização dos riscos, onde o 

dano sempre recairá no seu causador, que pode tirar proveito da situação lucrando 

ou na vitima, qualquer pessoa. No entanto, não é justo que seja prejudicada aquela 

que não teria como evitar. 

 Com relação ao agente, aquele que pratica ação, também se tem as 

chamadas responsabilidade direta e responsabilidade indireta. 

 A responsabilidade será direta se a ação for originaria da pessoa 

culpada, ou seja, do próprio agente causador, ai então, o agente respondera por ato 

próprio.  
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“Já a chamada responsabilidade civil direta, como o próprio nome já 
diz, ocorre quando o autor do dano é responsável pelo seu 
pagamento. Se A joga uma pedra no carro de B, causando-lhe, 
assim, danos, podemos afirmar que A deverá ressarci-lo. Este seria 
exemplo de responsabilidade direta.” (BERALDO, 2008, p. 69). 

 A responsabilidade civil indireta é aquela responsabilidade civil por fato 

de terceiro, ou seja, se procede de ato de terceiro com que o agente tem vinculo 

legal de responsabilidade (fato de animal e de coisas sob sua guarda). 

“Em todos os ordenamentos jurídicos do mundo existe a chamada 
responsabilidade civil por fato de outrem, que é, na verdade, a 
responsabilidade indireta. Recebe esta nomenclatura porque uma 
pessoa será civilmente responsável, perante terceiros, por ações e 
omissões perpetradas por outra pessoa.” (BERALDO, 2008, p. 69). 

 

 

 

2.4.  RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DE FAMÍLIA  

O direito de família é a matéria que regula as relações dos cônjuges, dos 

companheiros e dos pais e filhos, o direito relativo à proteção desses não é 

inalcançável pelos princípios da responsabilidade civil. 

Acontece que as relações familiares não tem cunho contratual, o que deve 

ser observado cautelosamente para a aplicação da responsabilidade civil. 

A doutrina, apenas recentemente passou a tratar das situações que podem 

gerar dever de indenizar entre membros da família, cônjuges, conviventes, pais e 

filhos. 

Quando se fala em família, o que busca tutelar é a personalidade e, assim, a 

dignidade da pessoa humana, tanto que, a Constituição Federal de 1988 ao proteger 

abusos dos pais com os filhos, ou filhos com os pais, de um cônjuge ou 

companheiro em relação ao outro, o que se protege, no entanto, são os direitos da 

personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Ao passar do tempo, a responsabilidade aquiliana, conhecida pelo dever de 

indenizar para a reparação de um prejuízo causado por outrem, passou a ser 

exclusivamente moral, ou seja, aqueles que se referem à liberdade, a honra, a 

saúde, física ou mental a sua imagem. 

“Em sede de família, em síntese, busca-se a tutela da personalidade 
e, consequentemente, da dignidade humana. Os valores da família, 
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mais acentuadamente que outros quadrantes do Direito, são 
dinâmicos e mutantes por essência. Porem, nestas ultimas décadas 
sofreram modificações mais sensíveis. Hoje fala-se de um direito 
geral da personalidade, de molde a garantir o respeito mutuo e 
reciproco em sociedade: desse modo, impõe-se que seja 
reconhecida um feixe de direitos que proteja esses aspectos e 
reprima as distorções. É fato que a responsabilidade aquiliana, e 
especificamente o dever de indenizar no direito contemporâneo, 
deixou de representar apenas uma reposição patrimonial de prejuízo 
ou uma jurisprudência dirigida a esse sentido, deslocando-se para 
um campo cada vez mais axiológico ou de valores existenciais que 
se traduzem, no seu cerne, na possibilidade de indenização do dano 
exclusivamente moral. Para esse quadro concorre definitivamente a 
Constituição de 1988, um marco e divisor de aguas no direito privado 
brasileiro. É indubitável que a responsabilidade civil em sede de 
direito de família decorre de toda essa posição porque, em ultima 
analise, ao se protegerem abusos dos pais em relação aos filhos, ou 
vice-versa, de um cônjuge ou companheiro em relação ao outro, o 
que se protege, o que se protege, enfim, são os direitos da 
personalidade e a dignidade do ser humano.” (VENOSA, 2017, 
p.668) 

Com o fim do casamento, ou da união um cônjuge pode praticar atos ou 

fatos graves contra o outro, fatos esses que podem levar a um prejuízo, o que 

resulta na indenização por danos matérias e imateriais. 

As possibilidades de indenização no direito de família vem dos casos mais 

graves como sevicia, injuria grave, difamação, abandono injustificado do lar 

conjugal, calúnia, adultério ou qualquer outro ato que seja prejudicial à vida do outro. 

No entanto, leva-se, a saber, que não é ao fim de todo vinculo conjugal que vai 

caber uma reparação indenizatória. 

“No curso da convivência de homem e mulher, unidos ou não pelo 
vinculo do casamento, podem ser praticados atos que extrapolam os 
limites do normal e aceitável e tragam ao outro cônjuge ou 
companheiro prejuízos materiais e imateriais. Com o rompimento do 
casamento pelo divorcio ou desfazimento da união de fato podem ser 
trazidas a baila condutas que mereçam a reprimenda indenizatória 
por danos materiais e imateriais. Em princípio, toda responsabilidade 
civil decorre do art.186: injuria, calúnia, sevícia, adultério ou qualquer 
outra infração que traduza um ato danoso na relação entre o homem 
e a mulher seguem a regra geral de responsabilidade civil. 
Ocorrendo dano, surge o dever de indenizar [...]” (VENOSA, 2017, p. 
668). 

A responsabilidade civil, com o dever de indenizar quando se trata de filhos 

menores, se torna uma matéria muito mais delicada, pois além dele ser afetado no 

auxilio material, é também afetado no apoio moral e psicológico, o que acarreta 

traumas a esse menor. Claro que uma indenização nesse caso, não visa o 
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nascimento nem retorno do amor e afeto entre pais e filhos, mas sim tratar-se de 

uma forma legitima e eficaz de proteção, fundado no princípio da dignidade humana. 

“É fundamental a presença positiva dos pais na educação e 
formação dos filhos. Essa formação fica capenga e perniciosa 
perante a omissão do pai ou da mãe, ou de ambos. A questão de 
estudo mais profundo desloca-se para a Psicologia e Sociologia, 
ciências auxiliares do Direito. O caso concreto orientará a decisão 
em torno dos aspectos que caracterizam o abandono psicológico do 
filho, questão mais árdua e subjetiva posta em exame, pois o 
abandono econômico se comprova mais facilmente. Desse modo, em 
principio, falta com o dever de pai ou mãe quem, podendo, 
descumpre o dever de convivência familiar. A família, com ou sem 
casamento, cumpre o elo de afeto, respeito e auxilio reciproco de 
ordem moral e material. Trata-se de ponto fundamental na formação 
do ser humano. A ligação simplesmente biológica ou genética não 
sustenta por si só a família. Como se enfatiza, toda problemática da 
família gravita em torno da proteção a dignidade humana. Assim, por 
exemplo, na teoria tradicional há um direito de visitas do progenitor 
separado, mas não há obrigação de visitas. A recusa ou omissão nas 
visitas, mais modernamente, é aspecto que pode gerar indenização. 
Essas e outras questões estão em aberto em nossos tribunais e 
somente recentemente passam a ser enfrentadas. Todo exagero, 
porem, quer por parte do legislador, quer por parte dos tribunais, 
deve ser coartado, sob pena de simples questiúnculas serem 
galgadas como lastro de uma indenização.” (VENOSA, 2017, p. 670). 

 

 

3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO  

 

 

 

3.1. DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE  

Juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana o Brasil 

também adotou de forma expressa e constitucional o princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente, o mesmo promove os direitos inerentes a criança e ao 

adolescente bem como o dever de agir a favor deles do Estado, da família e da 

sociedade em geral. 

“Implícito nessa politica de proteção integral do interesse maior da 
criança está o dever de os pais ou responsáveis garantirem proteção 
e cuidado especiais, e, na falta deles, é obrigação do Estado 
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assegurar que as instituições e serviços de atendimento se 
desincumbam de tais cargos.” (KAROW, 2012, p. 247). 

 Deste modo, a Constituição Federal elencou em seu artigo 227,caput, 

que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saúde, a 

alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 

respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a 

salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão; em conformidade com a Constituição tem-se o artigo 4º do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que repete todos esses direitos inerentes ao 

menor. Sendo em primeiro lugar, o dever dos pais e da família, de assegurar os 

direitos da criança, inclusive o de convivência familiar e formação de sua 

personalidade, ambas tendo como base o afeto sendo também reafirmado no artigo 

19 e 22 do ECA e artigo 1566, inciso IV, do Código Civil, ficando cada vez mais 

evidente a função de criação, educação e guarda ao pais, tanto homem quanto 

mulher. Pode-se dizer que está violando uma norma o genitor que não participa da 

criação de seu filho, podendo por isso ser responsabilizado civilmente. 

“A Constituição Federal Brasileira, no caput do art. 227, dispõe que é 
dever, em primeiro lugar, da família, assegurar, dentre outros, o 
direito da criança e do adolescente a “convivência familiar”, além de 
“coloca-los a salvo de toda forma de negligencia [...]”. O dever de 
convivência familiar é aquele que oportuniza a criança desenvolver 
laços afetivos com seus genitores, criando vínculos, identificando as 
figuras, inclusive dos avós, tios, etc. Assim, a própria família lhe é 
conferido constitucionalmente o dever de oferecer a criança um 
convívio familiar; isto demonstra a importância que este tem no 
desenvolvimento da personalidade Constitucional, demonstrado em 
linha claras que a ausência de convívio familiar para a criança 
poderá gerar danos a mesma. Não diferentemente, a obrigação de 
coloca-la a salvo de toda forma de negligencia, e isto sem duvida 
inclui os atos de desprezo, humilhação, rejeição, praticados pelo 
autor do abandono afetivo” (KAROW, 2012, p. 249). 

 A importância da figura paterna e materna na vida do menor é tanta 

que em 2008 foi criada a Lei 11.698, lei para instituir e regular a guarda 

compartilhada, ou seja, quando não acordado entre os pais quem será o detentor da 

guarda o juiz poderá aplicar o instituto da guarda compartilhada. O que para o menor 

é bom, pois ele passa desfrutar e conviver com ambos os genitores durante todo o 

seu crescimento não sofrendo da deficiência de afeto que é conviver com apenas 

um. 
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“Portanto, não há sombra de duvida que a suade emocional do 
menor, o seu psicológico, está protegido  juridicamente em função do 
próprio desenvolvimento de sua personalidade. Constatada a lesão a 
bem tutelado juridicamente há dano e todo dano injusto deve ser 
indenizado.” (KAROW, 2012, p. 250). 

 

 

 

3.2. DA RESPONSABILIDADE DOS PAIS PARA COM OS FILHOS  

Os pais respondem pelos atos de seus filhos, relativa ou absolutamente 

incapazes que estiverem sob sua guarda ou companhia, assim como descrito no 

inciso I do artigo 932 do Código Civil: 

“São também responsáveis pela reparação civil: I- os pais, pelos 
filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 
companhia”.  

A responsabilidade dos pais para com os filhos vem do vinculo do poder 

familiar, além de ser, também, consequência natural da condição de pai. Neste caso, 

a responsabilidade é objetiva, pois, o poder familiar é mais um dever do que um 

direito dos pais. 

“Trata-se de aspecto complementar do dever de educar os filhos e 
sobre eles manter vigilância. Essa responsabilidade, como vimos, 
sustenta-se em uma presunção relativa, ou, como acentuamos, 
numa modalidade de responsabilidade objetiva, no Código deste 
século, o que vem a dar quase no mesmo. Há dois fatores que se 
conjugam nessa modalidade de responsabilidade: a menoridade e o 
fato de os filhos estarem sob o poder ou autoridade e companhia dos 
pais.” (VENOSA, 2017, p. 471). 

 Desse modo, menores que não possuem ainda o mínimo de 

discernimento devem ser vigiados de maneira mais atenciosa pelos pais, pois a 

cada ato seu que prejudique outrem o pai será responsabilizado civilmente a pagar a 

indenização devida a vitima. 

 No caso de pais separados, não pode ser responsabilizado pelo ato do 

filho menor o pai em que o filho more em local diverso do dele, ou seja, responde 

civilmente pelo menor aquele em que tem sua guarda, aquele em que tem o filho em 

sua companhia. Tal regra porem pode ser analisado de acordo com o caso concreto, 

como lesiona em sua obra Direito Civil- Obrigações e Responsabilidade Civil (2017), 

Silvio Salvo Venosa: 

“Entretanto, se sob a guarda exclusiva de um dos cônjuges se 
encontra o menor por força de separação, divórcio ou 
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regulamentação de guarda, responderá apenas o pai ou a mãe que 
tem o filho em sua companhia. A regra, porém, não é inexorável e 
admite, como vimos, o detido exame do caso concreto: o menor pode 
ter cometido o ato ilícito, por exemplo, quando na companhia do 
genitor, em dia regulamentado de visita. A responsabilidade dos pais 
deriva, em princípio, da guarda do menor e não exatamente do poder 
familiar. Quando, porém, o menor é empregado de outrem, e pratica 
o ato ilícito em razão do emprego, a responsabilidade é do 
empregador. Da mesma forma, se o filho está internado em 
estabelecimento de ensino, este será o responsável, por força do art. 
932, IV.” (VENOSA, 2017, p. 473 e 474). 

 De acordo com o art. 934 do Código Civil de 2002, “aquele que 

ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por 

quem pagou, salvo de o causador do dano for descendente seu, absoluta ou 

relativamente incapaz”, ou seja, os pais não terão ação de regresso pelo que 

pagaram aos prejuízos causados pelos seus filhos menores. E para que essa 

responsabilidade não tinja os pais, eles devem provar que o menor não se 

encontrava em seu poder e autoridade ou em sua companhia. 

 

 

 

3.3.  DO ABANDONO AFETIVO  

O abandono afetivo vem sendo entendido como o direito-dever de proteção 

aos filhos, onde ordenamento jurídico brasileiro determina aos pais o dever de 

conduzir os filhos em sua criação e educação, como também de mantê-lo sob sua 

guarda e companhia, a Constituição Federal de 1988, sob a mesma ótica, trás em 

seu art. 227 o dever da família, da sociedade e do Estado com a criança. 

Art. 1634. 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. 1584. 

No entanto, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), também prevê 

em seus artigos 3º, 4º e 5º o dever da família em assegurar proteção integral do 

menor. 
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Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e 
do poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes a vida, a saúde, a profissionalização, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar 
e comunitária. 

Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 Atualmente anda-se cada vez mais frequente os casos de pais que se 

separam, e dai a guarda do filho passa a ser de apenas um dos genitores. Desse 

marco percebe-se o nascimento do abandono afetivo, pois o outro genitor passa a 

abandonar o filho e suas obrigações em relação a ele o que culmina no afastamento 

afetivo. 

“Ocorre que o genitor acaba constituindo uma nova família, com 
novos filhos, e acaba abandonando o filho do relacionamento 
anterior, negligenciando os deveres de afetividade, assistência moral 
e psíquica, tornando isso um ato ilícito, passível de indenização.” 
(PEDROSO, 2014, p. S/). 

 Sabe-se porem, que o dever do genitor não detentor da guarda é, além 

dos alimentos a colaboração para o seu crescimento e formação da personalidade, o 

que vincula afetividade, que no ordenamento jurídico passa a ser mais que um 

sentimento se tornando algo essencial na responsabilidade e cuidado do menor. 

“Salienta-se que o abandono material é o que mais ocorre, ou seja, 
não detém a guarda, não paga os alimentos no intuito de se vingar 
do outro genitor ou acha que o detentor da guarda usufrui da pensão 
e não utiliza em prol da criança. Os alimentos não tem caráter 
indenizatório, tendo como função assegurar a sobrevivência física de 
quem os necessite, e caso não sejam pagos em dia acarretam 
inúmeras dificuldades e situações vexatórias que prejudicam o 
desenvolvimento da criança. A indenização em decorrência da 
conduta humana culposa por omissão é devida e tem caráter 
pedagógico e pode ser utilizado como fundamento o disposto no art. 
186 do Código Civil.” (CARDIN, 2012, p. 142). 

 Contudo, a indenização por abandono afetivo teria como papel um 

auxilio psicológico para aquela pessoa se tratar das sequelas deixadas pelo seu 

genitor decorrente de seu descaso e desafeto. 
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“Embora a reparação civil por abandono afetivo de forma geral trate 
de danos extrapatrimoniais, poderá englobar os danos a pessoas 
com consequências patrimoniais. Em algumas circunstancias pode 
haver a condenação a custeio de medicamentos, antidepressivos, 
ansiolíticos, bem como de tratamento psicológico e terapêutico da 
criança e/ou adolescente, em razão do abandono afetivo. A maior 
parte da problematização centra-se no dano extrapatrimonial”. 
(KAROW, 2012, p. 233). 

 Na reparação civil por abandono afetivo nota-se que além do dano 

moral existe também um dano à vida. Pois, por mais eficiente que seja o tratamento 

que se submete esse filho para tratar desse abandono afetivo, em tempo algum ele 

conseguirá suprir essa falta de amor, afeto, convívio, aprendizado, e muitos outros 

sentimento de sua vida. Este será um sentimento que ele carregara para todo o 

sempre se sentindo sempre frustrado. 

 Compreende-se então, que para haver o ressarcimento cível pelo 

abandono afetivo deve haver comprovações evidentes de abandono emocional, 

desamparo, rejeição, desprezo, indiferença, humilhação, entre outros, e devem 

também essas circunstancias serem aptas a gerarem sequelas psíquicas ao menor, 

levando-o a ter sequelas irreparáveis. 

 

 

3.3.1.  Dos danos causados pelo abandono afetivo 

 Conforme Cardin (2012) os danos que os pais podem ocasionar aos 

filhos por conta do abandono afetivo, é moral, intelectual e material. 

Para a constatação dos danos causados pelo abandono afetivo utiliza-se da 

ligação de disciplinas entre a psiquiatria e psicologia, que são no momento as 

ferramentas recomendadas e disponíveis para o estudo do problema, pois são 

profissionais habilitados e especializados da área da psicanalise. 

“A psicanálise serve como um importante instrumento para 
demonstração real dos sentimentos e sofrimentos daqueles que são 
abandonados afetivamente. É uma espécie de “scanner” da alma 
humana, deixando claro os danos emocionais de quem é vítima do 
abandono afetivo.” (KAROW, 2012, p. 246). 

 A autora Aline Biasuz Suarez Karow, relata em seu livro Abandono 

Afetivo – Valorização Jurídica do Afeto nas Relações Paterno-Filiais um caso 

estudado pela psicanalista Lenita Duarte, no seu livro A Guarda dos Filhos na 

Família em Litígio, a historia de uma menor que se denominou “Historia do 
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Espantalho”, onde o genitor não detentor da guarda tinha visitação livre a menor, 

podendo visita-la sempre que quisesse, e que apesar dessa disponibilidade por 

varias vezes ele a fazia esperar por longas horas, não comparecia, adiava ou 

cancelava, o que despertava na menor o sentimento de rejeição e abandono, deste 

sentimento a menor desencadeou vários sintomas, uma intensa angustia, se coçava 

compulsivamente provocando feridas em seu corpo, e também apresentava uma 

imagem desvalorizada de seu corpo e rosto, aonde chegava a desenhar a imagem 

de um espantalho dizendo que esse o representava: “Este sou eu. Sabe para que 

serve? Para espantar as pessoas”. A esse relato a psicanalista agrega 

considerações teóricas, onde primeiramente constata que a menor se sente 

angustiada como forma de reagir a situação de abandono e rejeição de seu pai, 

apresenta sentimentos de menos valia, faz representações pictóricas (diz respeito à 

pintura) do fenômeno, onde se desenha em forma de espantalho, o que significa 

espantar as pessoas, e que para ela pode justificar a ausência e afastamento do pai. 

(KAROW, 2012, p.243, 244). 

 No caso narrado ficam evidentes os danos emocionais causados a 

menor referente ao abandono em que vive, pois a mesma vive a espera do pai que 

assume compromissos com ela e não cumpre. O que faz com que ela sinta-se 

rejeitada e desamparada levando-a a reagir com crises de rinite, conjuntivite e 

dermatites alérgicas.  

 Porem existe casos em que os menores não têm o menor convívio com 

seus genitores, onde sequer tem a oportunidade de encontros, mesmo que 

frustrados, pois os mesmos não demonstram interesse no filho. Essa rejeição causa 

nos filhos danos a sua psique e também a sua saúde física.  

“A ciência da psicanálise demonstra que quando há a falta de afeto, 
abandono e rejeição, vez que a criança não encontra os modelos de 
identificação, ocorre a ameaça da integridade psíquica, cuja 
consequência é falhas no desenvolvimento da personalidade.” 
(KAROW, 2012, p. 246). 

 O bem jurídico a ser tutelado na reparação civil por abandono afetivo é 

a integridade psíquica e emocional do menor e seu desenvolvimento da 

personalidade, visando sempre o melhor interesse da criança, pois de fato não se 

pode medir o amor ao ponto de se atribuir um valor, mas a sua falta pode causar 

danos psicológicos irreparáveis, se tornando evidente a dificuldade desse filho de se 

relacionar no futuro. 
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3.4. DO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO  

Para o cabimento da indenização por abandono afetivo exige-se a 

identificação do dano, a definição da conduta do pai e a certeza do nexo de 

causalidade, ou seja, que a conduta do pai foi à causadora do dano, e ainda, que 

essa conduta do pai tenha sido intencional ou decorrente de negligencia ou 

imprudência, para dai quando constatado o dano do filho ele ter o direito a 

indenização contra quem o causou. 

“Verificado o dano, surge para o filho o direito de reparação 
a ser exercitado em face de quem lhe deu a causa. A quaestio fact é 
muito complexa, pois requer: a identificação do dano, a definição da 
conduta do pai, a certeza do nexo de causalidade, ou seja, que a 
conduta do pai foi a causa do dano. Como se trata de 
responsabilidade extracontratual subjetiva, é fundamental que a 
conduta do indigitado tenha sido intencional ou decorrente de 
negligência ou imprudência. Constatado o preenchimento de todos 
os requisitos do ato ilícito conforme a definição do art. 186, caberá ao 
juiz, a luz do disposto no caput do art. 944, promover a liquidação 
dos danos.” (NADER, 2016, p. 444). 

 

 No entanto, é sim possível a indenização por abandono afetivo desde que 

presente os requisitos específicos para o caso.  

“Entende-se que somente em casos específicos, onde há situações 
de evidente abandono emocional, traduzidos em atos de desamparo, 
rejeição, desprezo, humilhação, desídia e indiferença reiterada e 
constante, por parte de um dos genitores da criança é possível haver 
o ressarcimento cível.” (KAROW, 2012, p. 210). 

 Desse modo podemos compreender que não é todo e qualquer caso 

de ausência de afetividade que envolve indenização civil por abandono afetivo que 

merece procedência, existem casos e pressupostos específicos que geram essa 

indenização. 

 Primeiramente é primordial que haja um fato e que esse fato seja 

antijurídico, ou seja, a omissão de um dos genitores, o desprezo do mesmo para 

com o filho, ou ainda sua conduta comissiva por meio de constantes atitudes de 

rejeição e indiferença desencadeando no filho desamparo afetivo, moral e psíquico. 
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E antijurídico, pois não se encontra nos dispositivos do ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 Em seguida, que o fato possa ser imputado a alguém, ou seja, a um 

dos genitores, ate mesmo aqueles genitores por adoção. Tal fato se refere a 

situação em que o genitor tenha deixado de cumprir com a sua função de pai/mãe. 

 Imprescindível também que o fato tenha produzido danos à criança, e 

que esses danos tenham refletido no desenvolvimento de sua personalidade e 

dignidade, que é a fase onde o afeto transmite a ele direção e segurança para um 

pleno desenvolvimento, e que na ausência pode apresentar psicopatias 

diagnosticadas clinicamente. 

 Pleiteia-se também que esses danos possam ser juridicamente 

considerados como causados pelo ato ou fato praticado, ou seja, que da conduta do 

genitor tenha originado ao menor tais danos aduzidos. 

 Exige-se também que o dano esteja contido no âmbito da função de 

proteção assinada, isto é, que o dano suportado pelo menor deve ser o bem jurídico 

tutelado pelo ordenamento jurídico. 

 Além desses citados acima, conforme KAROW (2012) existem 

elementos específicos para a configuração do abandono afetivo, que são: 

Inicialmente verificar que p sujeito passivo da demanda poderá ser o pai ou 

a mãe, biológico ou civil, e também um terceiro que tenha a guarda formal da 

criança. Primeiramente os pais, pois são os primeiros a responderem pelo cuidado 

dos filhos. Quanto ao ultimo antes de processa-lo por abandono afetivo deve ser 

averiguada de que modo foi expedida tal guarda, pois uma coisa é ele ter escolhido 

tal papel, assumido tal encargo e outra ele ter recebido isso por determinação 

judicial. 

Posteriormente, tem-se que o agente passivo da ação tenha o 

reconhecimento da paternidade, maternidade ou encargo de guardião, sendo esse 

reconhecimento através de certidão de nascimento ou termo judicial de guarda. Já 

aquele que sabe ser pai, mas não o registrou dificilmente será alvo da demanda, 

como também não será aquele que ainda mora dom a família, porque sera difícil 

provar a omissão ou comissão quanto aos fatos que levam a gerar uma situação de 

abandono, mas aquele que sabe ser pai, não registra o filho, mas o assume 

publicamente a toda sociedade, convive com o mesmo, participa de sua criação, de 
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sua educação, caso se ausente desse papel poderá responder sim civilmente por 

esse ato. 

De modo para que a ausência de um dos genitores seja indenizável, não 

pode haver na vida da criança outra pessoa que substitua aquele faltante, pois se o 

dano se justifica pela falta dele, pela falta de afeto e pela falta de ajuda na 

construção de sua personalidade, havendo um que o supra e faça todo o seu papel 

não haverá deficiência em seu crescimento, a não ser que esse substituto ao invés 

de preencher o vazio deixado pelo genitor tenha tornado mais evidente sua 

ausência. 

Os danos deixados pelo genitor que abandona o seu filho devem ser 

comprovados, podendo ser através de prova pericial, testemunhal, documental, e 

ate prova emprestada de outros processos. 

E ainda, deve ser provado que nunca houve impedimento imposto por 

outrem para que a relação afetiva pudesse fluir do modo correto entre filho e genitor, 

e também se esse sujeito passivo não se aproveitou desse impedimento imposto por 

outrem para se eximir de sua responsabilidade. 

Porem para se concluir o dever de indenizar do genitor, pode haver a 

concorrência de outras circunstancias que influenciaram ou predominaram mais a 

ponto de gerar danos ao menor, ou seja, ele poderia ter feito diferente para evitar tal 

situação e não fez o que ensejou a situação de abandono ou simplesmente a 

agravou. 

Como nos casos de guarda compartilhada, poderá um dos genitores 

responder passivamente no processo de abandono afetivo desde que comprovada 

sua omissão ou comissão frente ao filho. 

Por ultimo, torna-se necessário marcar que as situações de desprezo, 

humilhação, rejeição, apatia, descaso, desídia e negligencia ao menor são aptas a 

gerar indenização por abandono afetivo. 

“Os atos tendentes são aqueles praticados por um dos genitores, tal 
como não cumprimento das visitas, ausência de comunicação, seja 
escrita ou por telefonema com a criança, não telefonar em datas 
marcantes, no aniversario, frustrar eventos previamente agendados 
como o menor sem justificativa plausível, deixar o menor a espera e 
não comparecer, não comparecer no aniversario do menor, nunca 
presenteá-lo, não lembrar de datas festivas, não ficar com a criança 
nas férias, não trata-lo com igualdade aos demais irmãos de outros 
relacionamentos, não comparecer a apresentações escolares, não 
lembrar da existência do menor, ficar anos sem vê-lo. De forma 
comissiva a conduta, quando esta presente agride o menor 
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verbalmente, humilha0o na frente dos demais, denigre a sua imagem 
e consequente autoestima; enfim, atos aptos a não criar um elo de 
comprometimento emocional com o menor.” (KAROW, 2012, p. 228).  

 

 

3.4.1.  Dos critérios para fixação do quantum indenizatório  

 O artigo 944 do Código Civil de 2002 estatui que o dever de indenizar 

deve reparar de forma integral o dano sofrido, ou seja, ele reproduz a regra do 

princípio da reparação integral, conhecida no direito Brasileiro. 

 Nos casos que for impossível a reparação do dano, que a indenização 

não for suficiente para a reparação do mesmo ou se ela for onerosa ao devedor, a 

indenização de forma integral não acontece. E, é por isso que o paragrafo único do 

artigo supracitado elenca que “se houver excessiva desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”, o que quer 

dizer que para a fixação da indenização deve-se manter a proporção entre a 

gravidade da culpa e do dano. 

 Segundo KAROW (2012, p. 276, apud Cavalieri Filho, 2007, p. 125) 

“um atropelamento pode produzir um resultado gravíssimo – a vitima fica 

tetraplégica ou morre – ensejando, para o agente, uma sanção muito mais severa do 

que se tivesse praticado uma conduta dolosa – por exemplo, uma tentativa de 

homicídio sem resultado grave”. 

 Conclui-se que na função de fixar a indenização de forma integral, 

busca-se o equilíbrio entre compensar o dano sofrido e o grau de culpa do infrator. 

“Esclarecido, portanto, que o ordenamento pátrio consagrou o 
princípio da reparação integral; porem, não da pena privada, 
buscando reparar integralmente a vitima pelo dano injusto, de acordo 
com a extensão da lesão, observado o grau de culpa do agente, 
imprimindo o caráter meramente compensatório e não punitivo, no 
máximo dissuasório, agindo de forma preventiva”. (KAROW, 2012, p. 
279). 

 

 

 

3.5.  DA POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS EM RELAÇÃO AO TEMA  

Quanto ao direito de indenização pelo abandono afetivo dos pais, há 

divergências, tanto nas doutrinas quanto nos tribunais. 
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“[...] A corrente, que se posiciona contra, alega que a falta de amor 
não pode ser apreciada pelo judiciário e que uma ação judicial, 
envolvendo pais filhos, pode tornar definitivo o fim de uma relação 
que poderia ser recuperada.” (NADER, 2016, p. 444). 

 Ao ler decisões de tribunais que são ou não a favor da indenização por 

abandono afetivo, podem-se perceber quais são os critérios para as fixações de 

sentenças. 

 Os que são contra o dever de indenizar pelo abando afetivo justificam, 

basicamente, com: 

a) Que para haver a possibilidade de indenização por abandono 

afetivo deve haver uma detalhada demonstração do ilícito, contendo toda e 

qualquer prova de que a ausência do genitor tenha lhe causado danos, para 

que com isso os sentimentos não sejam mercantilizados e não se mova um 

litigio apenas pelo interesse econômico financeiro. 

b)  A condenação do genitor a pagamento de indenização por 

abandono afetivo não restauraria o sentimento não vivenciado no passado, 

que jamais será compensando, muito menos por valor pecuniário. 

c) Não comete ato ilícito o pai que abandona afetivamente o filho, 

pois o ordenamento jurídico não prevê lei que obriga um pai a ter relação 

afetiva com seu filho, pois o afeto é um sentimento imensurável, não cabendo 

a ele reparação jurídica. 

d) O que pode ser imposto para o genitor é o dever de registrar e 

sustentar financeiramente o filho, e que essas são obrigações que podem ser 

cobradas através de ação judicial, desde que comprovada sua necessidade. 

e) Para se configurar dano moral deve existir uma consequência 

grave em virtude do ato que tenha violado o direito de personalidade, 

provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação considerável a 

pessoa, e não dissabores da vida (consideram o abandono afetivo do genitor 

um mero dissabor). 

f) O abandono afetivo de um pai apesar de ser uma triste situação, 

não caracteriza ilícito e não gera obrigação de indenizar, não cabendo ao 

judiciário, transformar em pecúnia sentimentos inerentes a relações 

familiares. 

g) Um pai condenado a pagar indenização ao filho por conta de sua 

ausência nunca se aproximara do mesmo, o que resultara na sua não 



41 
 

contribuição para o crescimento e educação, as relações entre eles acabara 

de vez tornando-se impossível qualquer tipo de reaproximação, perdão ou 

demonstração de afeto. 

h) A indenização por abandono afetivo é considerada arbitraria e 

abusiva, uma vez que o pagamento de pensão alimentícia já é feito como 

forma de afeto e demonstração de respeito ao crescimento do filho. Sendo, 

no entanto, reprovada a ideia de que se deve pagar para ter o afeto, e que 

escapa do judiciário obrigar alguém amar ou ter relacionamento afetivo com o 

outro, mesmo que o outro seja seu filho. 

Já aqueles que defendem o direito a indenização pelo abandono, dizem 

totalmente diferente do que dizem os contra: 

a) Seguem com o objetivo de proteger o melhor interesse da 

criança e do adolescente. 

b) A indenização não tem o proposito de obrigar o amor, que já foi 

desfeito a muito tempo quando o genitor não se fez presente na vida daquele 

menor. 

c) O afeto que a corrente contra tenta defender e dizer que pode 

ser restabelecido caso não haja condenação, já não pode mais ser resgatado, 

e a intenção deste litigio nunca foi acrescentar amor aquele coração, mas sim 

reparar a omissão do genitor perante a formação da estrutura da 

personalidade deste filho abandonado. 

d) Diferente dos adultos, os menores não são capazes de 

compreender a ausência injustificada do pai ou mãe. 

e) O cuidar é um dever dos pais que assumem a responsabilidade 

ao decidirem ter filhos, independente de sua origem.  

 

 

3.5.1.  Do posicionamento favorável 

 A ministra Nancy Andrighi, da 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça 

de São Paulo condenou um pai ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) a sua filha por abandono afetivo. Ela usou como fundamento que “amar é 

faculdade, cuidar é dever”. 
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 Para a ministra não se discute o sentimento, e sim o dever jurídico de 

cuidar, que é uma consequência de quem gerou ou adotou um filho. Em seu 

entendimento, se não cumprido de forma adequada o dever de cuidado com o filho, 

já estaria justificada a indenização em beneficio do mesmo. 

 A ministra entendeu, nesta ação, estar presentes os elementos 

caracterizadores do dano moral, configurados os três elementos básicos da 

responsabilidade civil, que são a culpa, o dano e o nexo causal.  

 Em seu voto, a ministra mostra sua visão do amor e do cuidado. O 

amor é um sentimento próprio, que ninguém manda, impossível de ser 

materializado. Já o cuidado tem elementos objetivos que exige ações concretas e 

voluntarias do genitor, sendo a presença e o contato. 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições 
legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente 
dever de indenizar/compensar no Direito de Família.2. O cuidado como valor jurídico 
objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa 
expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, 
como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de 
cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude 
civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e 
companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, 
daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono 
psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de 
pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo 
de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos 
filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação 
psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência 
de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de 
matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso 
especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é 
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo 
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial 
parcialmente provido. (REsp 1159242 / SP 
RECURSO ESPECIAL 
2009/0193701-9) 

 

 

 



43 
 

3.5.2.  Do posicionamento desfavorável 

 Na data de 30 (trinta) de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), o Relator 

Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda do TJMG (Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais), negou provimento a uma Ação de Indenização por abandono Afetivo 

por parte do genitor: 

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL 
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ALEGAÇÃO 
DE ABANDONO AFETIVO POR PARTE DE GENITOR - CONDUTA ILÍCITA DO 
RÉU - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO 
PROVIDO.  
- A possibilidade de compensação pecuniária a título de danos morais e materiais 
por abandono afetivo exige detalhada demonstração do ilícito civil, cujas 
especificidades ultrapassem, sobremaneira, o mero dissabor, para que os 
sentimentos não sejam mercantilizados e para que não se fomente a propositura de 
ações judiciais motivadas unicamente pelo interesse econômico-financeiro (STJ, 
REsp n.º 1.493.125/SP). 

 O Relator Desembargador alegou em seu voto a improcedência da 
ação, alegando que é dever da parte demonstrar o ilícito, ou seja, provar quais foram 
as consequências mais graves em virtude do ato, que tenha violado o direito da 
personalidade, de forma detalhada, para que convença o julgador de que suas 
consequências ultrapassam  o mero dissabor. 

 Para ele, essa consideração, evita a mercantilização dos sentimentos, 
opondo a propositura de ações judiciais dessa matéria motivadas apenas pelo 
interesse financeiro. 

 Ao fim, o mesmo coloca que não foram suficientes demonstrados a 
responsabilidade do réu pelos fatos expostos, sendo então, descabido o dever do 
genitor de indenizar o filho pela situação dita ocorrida. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que ficou para trás o modelo tradicional e patriarcal de 

família, passando a integrar nossa realidade conceitos cada vez mais atuais 

respaldados no afeto, no amor, no carinho, na solidariedade e no respeito. 

O pátrio-poder foi sendo substituído aos poucos por um poder familiar, onde 

todos tinham o direito de se pronunciar, demonstrando a igualdade entre todos os 

membros da família. A figura paterna deixou de ser a autoridade da casa passando 

a dividir suas tarefas com os filhos e esposa. 

Os filhos passaram a ser reconhecidos independentes de suas origens, não 

havendo mais qualquer distinção entre eles, pois a Constituição Federal de 1988 nos 

trouxe como princípio a “igualdade entre os filhos”. 

Além do mais, as relações de sangue deixaram de ser o único vinculo 

familiar, passando a dar espaço ao afeto, construir uma família por laços afetivos, 

que é considerado um pilar da família contemporânea, é nele que se pauta o 

crescimento da personalidade humana. 

A lei impõe aos pais como dever jurídico os atos de cuidar, criar e educar 

seus filhos, e como consequência desses deveres, se não empenhado de acordo o 

judiciário vem reconhecendo ações de indenização por abandono afetivo. 

A responsabilidade civil  caracteriza ato ilícito todo aquele que viole 

ordenamento jurídico, ou seja, que viole direito e cause danos a outrem. No âmbito 

da responsabilidade civil no direito de família não é diferente. Por isso ela tem o 

intuito de impedir acontecimentos que ferem o pleno desenvolvimento da criança e 

do adolescente. 

O abandono afetivo constitui ato ilícito e é passível de reparação moral. Por 

mais que a condenação seja por falta de afeto, se causou prejuízo a dignidade do 

filho que foi rejeitado durante a vida toda, essa é a melhor opção para compensar 

esse dano, que pode afetar para sempre seu psicológico. 

A intenção pela busca da indenização por abandono afetivo não pode servir 

como busca de lucro, deve ser vista como uma reparação pelo abandono sofrido. 

Desta forma, deve haver a reparação pelo abandono afetivo não com o 

intuito de restituir o afeto que nunca teve, mas para que gradativamente seja 

instituída uma consciência entre os genitores sobre a importância do afeto na vida e 

na formação da personalidade de uma criança, e que principalmente seja respeitado 

os direitos do ser humano. 
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Por mais que alguns defendam que o amor não pode ser medido ao ponto 

de se atribuir um valor, a ideia é sustentar o direito a indenização devido aos danos 

que esse abandono é capaz de produzir na vida do menor. 

O direito precisa ser uma via de mão dupla, como o pai biológico tem o 

direito de ser reconhecido a qualquer tempo. O meio do menor buscar uma 

reparação deve ser um direito consagrado, onde o amor possa ser tutelado como 

uuma garantia tão necessária quanto o alimento. 
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