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Introdução 

 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a consa-

gração do princípio da dignidade da pessoa humana como um macro 

princípio da República Federativa do Brasil. No Art. 1º, III, CRFB 1988; A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Esta-

dos e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: INC III - a dignidade da pessoa hu-

mana. 

Com tal importância, dada ao citado princípio passa-se a tratar o nú-

cleo familiar com a importância que, talvez anteriormente não lhe era 

dada, pois a família vem de um longo processo de importância ao patri-

mônio e não aos seus integrantes. 

Destarte, a instituição familiar recebe proteção especial da Constitui-

ção Federal em seu art. 226, além de ter seus deveres tutelados pelo art. 

227 da Lei Maior. Assim, a ausência de afeto por parte dos pais pode gerar 

consequências morais e emocionais muito graves aos filhos, muitas vezes 

irreparáveis, sendo marcas prejudiciais ao conceito de família. As implica-

ções decorrentes do abandono afetivo ficam gravadas na pessoa, 

desestruturando a base da sociedade, que é fundamental para a formação 

das novas gerações. 

Deste modo, é verificado que a família, sendo base da sociedade, é 

fundamental para a formação da pessoa. E o fortalecimento desse instituto 

para que sejam formadas pessoas capazes, equilibradas, com valores sóli-

dos, com princípios adequados a viver de maneira honesta e digna. 

Portanto, a partir do momento que este seio familiar é rompido, com 

a separação dos pais, é necessário apoio extraordinário ao(s) filho(s), para 

que não se sinta(m) prejudicado(s) e abandonado(s) em decorrência da 

separação familiar. 
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A presente pesquisa pretende demonstrar que a família e a dignidade 

humana são fundamentais para o crescimento do ser humano. Esses fato-

res são mais relevantes quando a questão versa sobre crianças e 

adolescentes, ou seja, aqueles que estão crescendo sem o apoio familiar, e 

consequentemente sofrerão esses prejuízos no futuro. 

Deste modo, o tema Abandono Afetivo, desperta calorosas discussões 

por confrontar conceitos tão delicados quanto a relação familiar no que diz 

respeito a proteção afetiva dos gestores.  

Lança-se a presente pesquisa com intuito de responder as seguintes 

problemáticas: Qual a responsabilidade dos pais perante os filhos frente à 

legislação no que tange ao afeto? Qual o verdadeiro objetivo da responsa-

bilidade civil por abandono afetivo? Há no Direito Pátrio embasamento 

jurídico para amparar esse dever de indenizar? Para responder essas ques-

tões, a pesquisa tem como objetivo principal analisar e discutir as questões 

acerca do abandono afetivo bem como a responsabilidade dos genitores 

para com os filhos. Desta forma, utiliza-se dos objetivos específicos: De-

monstrar as consequências desta negligencia familiar ao indivíduo e a 

sociedade, preceituando o princípio da dignidade da pessoa humana. Ana-

lisar o princípio da afetividade como valoração jurídica. Identificar a 

necessidade da convivência familiar, bem como sua importância e sua res-

pectiva responsabilidade sobre o tema. 

Considerando-se o problema e objetivo geral do estudo, justifica-se a 

importância de realizar-se uma pesquisa sobre o tema Abandono Afetivo, 

por se tratar da responsabilidade civil e do dano moral, e, como pode haver 

a incidência de ambos para que o genitor que abandona um filho moral-

mente possa ser “cobrado” judicialmente. 

Metodologicamente a pesquisa desenvolve-se com objetivo explora-

tório. Os dados foram coletados em fontes secundárias de pesquisas, sendo 

as principais os livros da área de direito. Através da pesquisa bibliográfica, 

buscou-se reunir informações de autores, pesquisadores e estudiosos, so-

bre os tópicos abordados, tornando-se uma fonte de conhecimento sobre 

o tema. Com método dedutivo e resultados principais, busca-se contribuir 
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para sociedade e principalmente com famílias que convivam com este di-

lema. 

Além disto, foi elaborado e aplicado questionário abordando aspectos 

jurídicos e familiares acerca do tema, onde se buscou obter dados mais 

diferenciados possíveis. Ou seja, profissão, nível de instrução, classe social 

e idade. Para tanto, foi elaborado, evidentemente, instrumento próprio de 

coleta. Posteriormente, as informações obtidas foram catalogadas e anali-

sadas a luz da literatura para que fosse possível se chegar à fidedignidade 

dos dados. 

É importante destacar que tal tema merece ser abordado devido à 

busca de um entendimento voltado para a importância da formação fami-

liar. Tal abandono pode causar ao filho danos muitas vezes irreversíveis, e 

como tais sanções podem ser utilizadas de forma a gerar pais mais cons-

cientes de seu papel. E, embora não se possa valorar os vínculos de 

afetividade, ou se quer obrigar a ninguém a oferecer carinho, toda criança 

ou adolescente, carece de atenção, cuidados e recursos para que tenha uma 

vida de qualidade.  

 



 

 

 

Capítulo I 

 

Conceito de família e seus aspectos históricos 

 

 

Não há como definir família como um conceito único, pois são diver-

sos os olhares da Ciência, tamanha é a complexidade do relacionamento 

humano. Ainah Hohenfeld Angelini Neta ensina: 

 

A família é um fenômeno que desperta o interesse de diversos campos das 

ciências, tal a sua importância para a humanidade. Neste sentido, a família 

pode ser compreendida como manifestação cultural, como instituto social ou 

mesmo como fenômeno natural ao homem. (NETA, 2016, p.23) 

 

Na antiguidade, as famílias viviam a poligamia sobre a égide matri-

arcal, ou seja, uniões em grupo. Posteriormente adveio a monogamia, 

sobre o poder patriarcal que se fez presente até boa parte do século XIX, 

com o advindo da Revolução Industrial, as mulheres provocaram mudan-

ças na ordem familiar, buscando o direito de igualdade. 

O Brasil sofreu fortes influências do Código Napoleônico, que muito 

se baseou no Direito Romano. A família era considerada uma pessoa jurí-

dica, fundada na autoridade de um chefe, sendo detentor de direitos 

extrapatrimoniais, figurando o pátrio poder. Hoje com o advento do Có-

digo Civil, denomina-se poder familiar. Na contemporaneidade, foram 

surgindo novas formações familiares como divórcio, uniões estáveis e ho-

moafetivas, multiparentalidade e as monoparentalidade, redefinindo os 

papéis dentro do grupo familiar, visando a realização pessoal de cada in-

divíduo. 
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1.1 Responsabilidade civil no ordenamento jurídico 

 

Responsabilidade provém do verbo latino respondere, que se referia 

como a garantia de pagamento de uma dívida. No que tange a Responsa-

bilidade Civil, esta é uma consequência de ato praticado que resulta em 

dano a outrem, com isso gerando uma obrigação de repará-lo. O dano 

pode ser causado à integridade física, à honra ou aos bens de uma pessoa. 

Segundo Maria Helena Diniz, a Responsabilidade Civil é a aplicação 

de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral 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. (DINIZ, 2007, p.35). 

A Responsabilidade Civil encontra sua natureza jurídica na obrigação 

de indenizar, a qual poderá ser prevista no Código Civil no Art. 927. 

"Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo". (BRASIL, CC, 2002) 

O Ato Ilícito é a violação de um direito legal (conjunto de normas pre-

visto em lei com o intuito de regular as relações sociais), através da 

manifestação de vontade do agente causador, na qual acarretará um dano 

patrimonial ou moral. Para que haja um ato ilícito, nele estarão contidos 

alguns pressupostos como a conduta pessoal, a violação de um dever jurí-

dico, o prejuízo e a imputabilidade. 

Na Culpa analisa-se a inobservância do agente no que tange uma 

obrigação de um dever preexistente (lei que define a conduta que antecede 

a sanção). Também neste quesito, o dolo está incluso, porém na culpa não 

existe a intenção, contrapartida no dolo a conduta é intencional. 

A culpa por atos intencionais são os dolosos, podendo ser direto (o 

agente causador tem a intenção de ocasionar o dano) ou indireto (ao pra-

ticar um ato assume o risco de causar o dano). 

A culpa também pode ser concorrente, quando ambos corroboram 

para o surgimento do dano, estes respondem por igual proporção. Se caso 
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um dos causadores, ao incorrer o fato este for em menor proporção do 

outro, este responderá proporcionalmente ao dano causado. 

A Responsabilidade Civil poderá também ser Subjetiva no qual o 

agente causador tem obrigação de reparar o dano, em decorrência de uma 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia. É nesta modalidade 

de responsabilidade que se faz necessário a demonstração da culpa do 

agente que causou o dano. Podendo ser também Objetiva, que tem como 

princípio norteador o risco, onde a responsabilidade é atribuída. Afinal, é 

através da sua esfera de atuação a causadora do ato ou fato lesivo. Basta o 

nexo causal entre a ação e o dano. 

 

1.2 Entendendo o papel dos pais em relação aos filhos 

 

A família, sob a ótica constitucional tem acepção solidária e afetiva, 

tendente a promover o desenvolvimento da personalidade e o respeito aos 

direitos fundamentais de seus membros. Deve configurar um espaço de 

concretização da afetividade, no qual seus integrantes sintam-se acolhidos 

e amados. 

Atinente às relações paterno-filiais, o afeto encontra guarida na pre-

visão constitucional do direito a dignidade do menor, da convivência 

familiar, e da proteção integral de crianças e adolescentes. Não se trata, 

assim, de mera recomendação ética, e sim, diretriz que deve pautar as re-

lações entre pais e filhos. Sendo os últimos, merecedores de atenção 

especial, justamente pela condição de seres humanos em desenvolvimento 

de sua personalidade. 

De fato, segundo DINIZ (2012), o afeto depende de condições para 

sua efetivação e realização e, é a convivência que permite que estes víncu-

los se desenvolvam e saiam do plano da subjetividade individual para 

construir a intersubjetividade. Daí a importância tão grande que deve ser 

atribuída à convivência, que atende um direito da personalidade do menor, 

e encontra-se assegurada tanto na Constituição Federal, quanto no Esta-

tuto da Criança e do Adolescente e nas questões relativas à guarda dos 

filhos menores. 
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Conviver não representa apenas o estar perto, fisicamente presente, 

mas possui também um sentido substancial ou qualificado, na direção de 

propiciar atenção, carinho, amor, enfim, afeto. Eis a lição de DIAS (2011, 

p.385),: 

O conceito atual de família, centrada no afeto como elemento agrega-

dor. Isso exige dos pais o dever de criar e educar seus filhos sem lhes omitir 

o carinho necessário para a formação plena de sua personalidade, como 

atribuição do exercício do poder familiar. A grande evolução das ciências 

que estudam o psiquismo humano veio a escancarar a decisiva influência 

do contexto familiar para o desenvolvimento sadio das pessoas em forma-

ção. Não se podendo mais ignorar essa realidade, passou-se a falar em 

paternidade responsável. 

Desta forma, em que pese o dever de prover afeto não constar ex-

pressamente do rol previsto no art. 1.634 do Código Civil, que enumera os 

deveres dos pais em relação aos filhos menores, dentre eles o de dirigir-

lhes a criação e educação e tê-los em sua companhia e guarda, outro não 

deve ser o entendimento em razão da própria missão constitucional dos 

genitores.  Se não vejamos a redação do artigo 1.634 do Código Civil de 

2002: 

 

Art. 1634: Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

I- Dirigir-lhes a criação e a educação; 

II- Tê-los em sua companhia e guarda; 

III- Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV- Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos 

pais não lhe sobrevier, ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 

V- Representar-lhes, até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, 

após esta idade, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes consentimento; 

VI- Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

VII- Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição (grifo nosso). 

 

Neste sentido, leciona DIAS (2011, p. 388): 

 

https://jus.com.br/tudo/paternidade
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Nesse extenso rol não consta o que talvez seja o mais importante dever dos 

pais com relação aos filhos: o dever de lhes dar amor, afeto e carinho. A missão 

constitucional dos pais, pautada nos deveres de assistir, criar e educar os filhos 

menores, não se limita a vertentes patrimoniais. A essência existencial do po-

der parental é a mais importante, que coloca em relevo a afetividade 

responsável que liga pais e filhos, propiciados pelo encontro, pelo desvelo, en-

fim, pela convivência familiar. 

 

A importância e o reconhecimento do afeto no ordenamento jurídico 

também se encontram exemplificados no art. 28, parágrafo 2º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que ao dispor do pedido de colocação em fa-

mília substituta, assim determina  que “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 os efeitos decorrentes da medida”. 

Percebe-se que não basta prover materialmente os filhos e alimentá-

los. É necessário proporcioná-los outros componentes, tão ou mais impor-

tantes para a formação saudável de um ser humano, como o cuidado, a 

atenção e o afeto (NADER, 2012). 

No comando do papel de pai ou mãe, estes devem agir em benefício 

dos filhos, de forma ética, responsável, de modo a garantir o respeito aos 

direitos fundamentais de dignidade, convivência familiar e proteção inte-

gral, com vistas a não prejudicarem a formação e o desenvolvimento dos 

filhos. 

Isto é, ser pai ou mãe exige disposição para educar, disciplinar, con-

viver, respeitar, conforme ensina DINIZ (2012, p. 117):  “A paternidade é 

função na qual se insere a construção do amor paterno-filial, cuja base é o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, cultural e social da pes-

soa em formação.” 

Conforme define o autor supra e determina o artigo 1.632 do Código 

Civil: 

 

Mesmo o término do vínculo dos genitores não é capaz de alterar as relações 

entre pais e filhos, permanecendo incólume a responsabilidade parental. 
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“A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as 

relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, 

de terem em sua companhia os segundos.” 

 

Este dispositivo reforça a preocupação do ordenamento jurídico, 

constitucional e ordinário em resguardar as relações entre pais e filhos, de 

forma a preservar e estimular a convivência entre ambos. 

Deste modo, com o objetivo de defender o direito a convivência fami-

liar, resguardando, assim o pleno desenvolvimento físico, mental e 

psicológico dos filhos, a legislação pátria dispõe de alguns mecanismos que 

podem ser utilizados em casos de pais que não residam sob o mesmo teto. 

São elas a regulamentação do direito de visitas e o estabelecimento da 

guarda no melhor interesse da criança ou adolescente. 

 

1.3 Família e responsabilidade civil  

 

Houve épocas em que falar em responsabilidade civil no âmbito fa-

miliar era algo impossível de se imaginar, porque o pai detinha o poder 

supremo sobre toda a sua família, inclusive o poder de condenar à morte 

qualquer familiar que cometesse algum ato por ele julgado como errado. 

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 31): 

 

O pater exercia a sua autoridade sobre todos os seus descendentes não eman-

cipados, sobre a sua esposa e as mulheres casadas e com os seus descendentes. 

A família era, então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, po-

lítica e jurisdicional. O ascendente comum vivo mais velho era, ao mesmo 

tempo, chefe político, sacerdote e juiz.  

 

Esse entendimento de família foi evoluindo com o passar dos tempos, 

inclusive na sociedade brasileira. Com a Constituição Federal de 1988 e a 

confirmação do princípio da dignidade da pessoa como princípio constitu-

cional, as leis infraconstitucionais foram editadas traçando novos rumos 

para o direito de família. 
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Segundo Aline Biasus Suarez Karow (2012, p. 207), desse momento 

em diante e, principalmente após a entrada em vigor do Novo Código Civil 

Brasileiro, as temáticas da responsabilidade civil nas relações familiares 

começaram a ser debatidas nos mais diversos segmentos jurídicos. 

Sendo assim, hoje o instituto da responsabilidade civil é perfeita-

mente aplicado no direito de família brasileiro. 

 



 

 

 

Capítulo II 

 

Princípios do direito de família 

 

 

Os princípios do direito de família atuais foram consagrados pela 

Constituição Federal de 1988, desvinculando a família do poder familiar 

do pai, que até a promulgação da nova Constituição era o único chefe da 

sociedade conjugal. A atual carta constitucional busca a realização e o de-

senvolvimento do indivíduo dentro do ambiente familiar e não o 

desenvolvimento da família em detrimento do indivíduo como era no pas-

sado. 

Também igualou os filhos havidos durante o casamento e os conce-

bidos fora do casamento, assim como os adotivos, proibindo qualquer ato 

discriminatório entre eles. Trouxe a paternidade responsável, conferindo 

ao casal a decisão em ter ou não filhos, devendo também a comunhão da 

família ser baseada na afetividade, cabendo às partes decidirem se perma-

necem juntas ou se separam (GONÇALVEZ, 2012). 

O direito de família está alicerçado nos princípios da igualdade jurí-

dica dos cônjuges e dos companheiros, de todos os filhos, da paternidade 

responsável e planejamento familiar, da comunhão plena de vida, da liber-

dade de constituir uma comunhão de vida familiar e principalmente no 

princípio da dignidade da pessoa humana que apontam os caminhos que 

devem ser seguidos pela sociedade para a sua realização pessoal e também 

em sociedade. 

Segundo Maria Helena Diniz (2009 p. 23,), o princípio do respeito à 

dignidade da pessoa humana, além de ser um princípio fundamental da 

Constituição Federal de 1988 é um dos princípios basilares do direito de 
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família atual. É no seio familiar que que se busca o desenvolvimento e a 

realização dos seus membros. 

No artigo 226, parágrafo 5º da Constituição encontra-se estampado 

o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros. Diante 

disso, os direitos e deveres conjugais serão exercidos de forma igual pelo 

homem e pela mulher, porque o Código Civil de 1916 estabelecia que o 

marido fosse o chefe da família. 

Outro princípio trazido pela Constituição foi o da igualdade jurídica 

de todos os filhos, não podendo fazer-se distinções ou discriminações entre 

os filhos decorrentes do casamento e os concebidos fora dele ou por ado-

ção, nesse sentido aduz Gonçalves (2012, p. 24): 

 

O princípio ora em estudo não admite distinções entre filhos legítimos, natu-

rais e adotivos, quanto ao nome, poder familiar, alimentos e sucessão; permite 

o reconhecimento, a qualquer tempo, de filhos havidos fora do casamento; 

proíbe que conste no assento do nascimento qualquer referência à filiação ile-

gítima; e veda designações discriminatórias relativas à filiação.    

 

Os princípios do direito de família instituídos pela Constituição de 

1988 buscam a proteção da família como sendo imprescindíveis para a 

concretização e efetivação dos direitos e garantias fundamentais para toda 

a sociedade. 

 

2.1 Convivência parental e a responsabilidade civil. 

 

A família é indispensável para a vida em sociedade, assegurando a 

formação da personalidade do indivíduo, visando a individualidade de 

cada membro, fundada no princípio da dignidade humana, da solidarie-

dade, da igualdade, da liberdade, do melhor interesse da criança e do 

adolescente, da convivência familiar e da afetividade, protegidos pelo que 

se encontra disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim observa-

se a suma importância da família e podemos encontrar a proteção nas dis-

posições legais inseridas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente e no Código Civil. 



Daiana de Assis Paiva | 25 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227 dispõe: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adoles-

cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (BRASIL, CF, 1988) 

 

Desta maneira o Estado tem protegido a família, dentro das relações 

e desafios que estão surgindo, com tantas transformações das bases fami-

liares ao longo do tempo. 

 

2.2 O dever de cuidado versus a obrigação de afeto 

 

A presença dos genitores deve ser constante na vida dos filhos e, 

mesmo que isso aconteça, é necessária a atenção ao fato de que somente a 

presença física não basta. É imprescindível a presença e convivência sejam 

exercidas de maneira conexa a melhor execução das funções decorrentes 

da autoridade parental. Logo, a má execução das funções decorrente da 

autoridade parental pode acarretar sequelas à formação sócio-psíquico-

cultural da criança e do adolescente. 

Para Madaleno (2017, p. 376), cuidar e velar são expressões que de-

veriam ser utilizadas pelo ordenamento jurídico brasileiro ao tratar da 

responsabilidade parental que têm os pais com os filhos, pois compreen-

dem todo o conjunto de cuidados materiais e morais, abarcando as 

obrigações pertinentes à educação, e formação total da prole. Os pais pos-

suem a obrigação de se empenhar para o desenvolvimento sadio da prole, 

em todos os sentidos, para que os filhos no auxílio de seus pais alcancem 

a sua formação completa, tornando-se assim, adultos independentes e sau-

dáveis. 

Ainda, segundo Madaleno, (2017, p. 334), em seus artigos, consagra 

a proteção imaterial dos incapazes, ao aduzirem que a criança e o adoles-

cente usufruem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
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humana, como meio de desenvolvimento físico, moral, mental e espiritual, 

com liberdade e dignidade, sendo passível de punição o exercício pela cri-

ança e o adolescente de qualquer ofício que atente contra os direitos 

fundamentais. O Estatuto em seu artigo 17, visa proteger a integridade fí-

sica, moral e psíquica dos menores, abrangendo a proteção a imagem, 

proibindo o uso abusivo e o colocando a salvo da curiosidade alheia. 

Não há como impor o amor de uma pessoa para outra. Assim, a afe-

tividade como princípio jurídico que norteia e fundamenta as relações de 

família, não se traduz nisso, mas sim, como a dedicação absoluta dos ge-

nitores para garantir desenvolvimento sadio. E isso deve ocorrer em todos 

os sentidos, físico, psíquico, moral e espiritual. Mesmo que o amor não 

exista, é necessário que os genitores exerçam ações que aparentem senti-

mentos. Tais ações representam-se no pleno exercício da autoridade 

parental, principalmente no que tange as assistências de ordem imaterial, 

dessa forma, expressam a ânsia de proteger o melhor interesse da prole e 

em seu desenvolvimento saudável (PRADO, 2012, 139).  

Disso tudo resulta compreender e concluir terem os pais um compro-

misso natural de afeto para com seus filhos menores e incapazes. Dessa 

forma, é direito da prole a convivência familiar, a assistência moral e ma-

terial de seus pais, mesmo que os pais estejam separados ou se o 

ascendente não guardião estiver geograficamente distante. Afinal, ainda 

assim deverá manter uma razoável e adequada comunicação para com a 

sua prole. Deverá manter contato cada vez mais facilitado diante dos mo-

dernos meios de comunicação, inclusive pela via eletrônica, permitindo a 

conversação direta e por imagem, além de escrita e falada. Isso sem referir 

as facilidades de locomoção, deslocando-se com segurança pais e filhos em 

tempos de férias que compensam as eventuais visitas restritas em razão 

de distâncias físicas, mas que não justificam distâncias afetivas e delibera-

dos agravos morais. (MADALENO, 2017, p. 378). 
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2.3 Abandono afetivo 

 

De início, frisa-se que o abandono afetivo parental fere vários princí-

pios previstos na legislação brasileira, entre eles destacam-se o da 

afetividade e o da dignidade da pessoa humana. 

Vale ressaltar o prejuízo causado ao menor pela falta de afeto (o qual 

consiste em uma das causas do abandono afetivo), visto que ele se encon-

tra em estado de desenvolvimento, não somente físico, mas também 

psicológico. Isso traz, portanto, à criança ou ao adolescente traumas e dis-

túrbios psicológicos. 

Segundo Dias, (2015, p. 416); a falta de convívio dos pais com os fi-

lhos, em face do rompimento do elo de afetividade, pode gerar severas 

sequelas psicológicas e comprometer seu desenvolvimento saudável. [...] 

A omissão do genitor em cumprir os encargos decorrentes do poder fami-

liar, deixando de atender ao dever de ter o filho em sua companhia, produz 

danos emocionais merecedores de reparação. 

O poder familiar deve ser exercido não somente para atender às ne-

cessidades materiais do menor, mas deve também suprir suas carências 

psicológicas e intelectuais. A Carta Magna dispõe e assegura direitos à cri-

ança e ao adolescente, que os pais têm o dever de cumprir: 

 

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. 

 

O abandono afetivo dos genitores, por não reconhecer como sendo 

seu filho, o menor, também poderá acarretar sequelas psicológicas. Isso 

porque a criança cresce em sua vida de relação com uma pecha de que não 

tem pai. Na escola, entre vizinhos e até no trabalho, é vista com o estigma 

de quem não foi reconhecido pelo pai. O dano moral fica assim, evidente, 

sendo perfeitamente indenizável (CARVALHO NETO, 2007, p. 473). 
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Interessante observar a contextualização de Antônio Jeová dos San-

tos: 

 

O abandono é a ausência da presença. Como regra, é o homem que deixa de 

dar atenção ao filho. Seja no casamento frustrado pelo divórcio em que ele 

deixa o lar conjugal, seja com a existência de filho com a parceira ou convi-

vente e ocorre a ruptura da vida em comum, o homem sai de casa, por vezes 

cumpre a obrigação de pagar a pensão alimentícia e desaparece. Os filhos 

nunca mais o veem ou tal ocorre de forma espaçada, demorada, de tal arte que 

ficam se na proteção e agasalho da referência paterna. Por descuido, desleixo 

ou raiva porque ocorreu a separação, o pai se afasta gradativamente até a au-

sência completa e total, (SANTOS, 2015, p. 220). 

 

O apoio moral dos pais não traz nenhuma garantia que seus filhos 

não produzirão nenhum desvio psicológico, mas provavelmente ele desen-

volverá esse distúrbio caso venha a ser abandonado afetivamente. 

 

2.4 Dos danos decorrentes do abandono afetivo 

 

O dano causado pelo abandono afetivo está intrinsecamente ligado à 

personalidade do indivíduo. Esta se forma principalmente no seio familiar, 

onde a criança desenvolve sentimentos primordiais para seu crescimento 

como um ser capaz de viver em sociedade. 

A ausência injustificada do pai acaba por gerar a falta de afeto, prote-

ção e cuidado, trazendo danos à afetividade da criança, o que pode vir a 

ocasionar, na vida adulta, um trauma afetivo. Aqui, cabe ressaltar ainda, o 

abandono afetivo em caso de pais separados, quando a criança convive 

com os pais e passa a ter de conviver sem um deles: 

 

Com efeito, com o estabelecimento efetivo de um vínculo de afetividade será 

mais fácil configurar o dano decorrente da cessação do contato e da convivên-

cia entre pais e filhos, na exata medida em que se conseguir demonstrar e 

comprovar que a sensação de abandono foi nociva à criança. Esta prova deve 

ser feita por perícia técnica, determinada pelo juízo, com o intuito de se anali-

sar o dano real e sua efetiva extensão. (HIRONAKA, 2013) 

 



Daiana de Assis Paiva | 29 

 

A ausência paterna ou materna reflete consequências na vida social 

do indivíduo, tendo em vista a sensação de abandono e de rejeição que o 

indivíduo carrega ao longo da vida. Porém, cabe ressaltar a dúvida que 

normalmente surge em discussões no que diz respeito a danos causados 

aos filhos maiores. Maria Isabel Pereira da Costa relata que o dano vincu-

lado ao abandono afetivo e a indenização pecuniária não se aplicam em 

face dos adultos, pois estes já tiveram sua personalidade formada: 

 

Assim, só os filhos menores de idade, ou incapazes, têm legitimidade para pe-

dir indenização aos pais pela omissão do afeto. Em relação aos filhos maiores 

de idade e capazes, não tem cabimento indenização pela ausência de afeto por 

parte dos pais, porque não estão em fase de formação da personalidade. (...) 

No caso do afeto, a cobrança da reciprocidade pura e simples não é conveni-

ente, pois os filhos não têm o dever de fornecer as condições para formar a 

personalidade dos pais, por impossibilidade absoluta. (COSTA, 2005, apud 

HIRONAKA, 2013). 

 

Alguns estudos psicológicos, porém, apontam para o contrário do que 

a autora relata acima. Tais estudos demonstram que nada pode garantir 

que a personalidade seja um objeto de evolução contínua, ou seja, não se 

entende a personalidade como sendo um processo que se finda após o do-

mínio de certas capacidades que se atingem na vida adulta. 

Assim, é imprescindível discutir o tema de modo cuidadoso, com 

olhar sempre atento às discussões jurídicas atuais, bem como discutindo 

com flexibilidade as possíveis hipóteses de soluções. 

 

2.5 Do abandono afetivo e consequências psicológicas 

 

O Abandono Afetivo é uma matéria polêmica, que vem sendo muito 

discutida nos últimos anos, possuindo vários casos de ações judiciais. O 

surgimento da expressão é incerto, mas o abandono afetivo originou-se da 

própria valorização do afeto no âmbito do Direito da Família. 

O Abandono Afetivo ocorre quando um ou ambos os genitores pas-

sam a não prestar o dever de dar assistência moral e afetiva aos seus filhos, 
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podendo acontecer em famílias em que os pais são separados de fato ou 

divorciados, e o genitor que não possui a guarda do menor passa apenas a 

contribuir com o apoio material eximindo-se das outras obrigações; ou 

também em casos em que os pais convivem juntos, mas que, por negligên-

cia, o genitor não presta seus deveres afetivos devidamente (DIAS, 2015).  

Estudos sobre processos familiares demonstram que a qualidade da 

relação parental está ligada à possíveis distúrbios emocionais na criança e 

no adolescente. (BENETTI, 2013) 

O abandono afetivo traz consigo a dor da perda, causando irrepará-

veis danos à afetividade e à personalidade do indivíduo. As consequências 

desse abandono remetem ainda a efeitos psicológicos e emocionais, cau-

sando grandes aborrecimentos e constrangimentos. 

As consequências psicológicas causadas pelo abandono afetivo irão 

acompanhar o indivíduo para o resto da vida, trazendo consigo a sensação 

do vazio que ocupa o lugar de sentimentos que deveriam ter sido desper-

tados e mantidos no seio familiar. 

 



 

 

 

Capítulo III 

 

Posicionamentos favoráveis ao dever de indenizar 

 

 

Para esta corrente, perduram razões para discordar da vertente que 

nega a reparação pela omissão do afeto parental. A justificativa é de que a 

indenização, nestes casos, não tem mais nenhum propósito de compelir o 

restabelecimento do amor. Afinal, o mesmo já foi desfeito pelo longo 

tempo transcorrido, diante da total ausência de contato e de afeto paterno 

ou materno. 

No entendimento de DIAS (2011, p. 416), a omissão do genitor em 

cumprir os encargos decorrentes do poder familiar, privando seu filho do 

convívio paterno, pode produzir danos emocionais merecedores de ressar-

cimento. 

Desta forma, estabelecida exata correlação entre o afastamento pa-

terno e o desenvolvimento de sintomas psicopatológicos no filho, 

comprovado o comprometimento da sua saúde física e psicológica em ra-

zão do eventual fracasso do laço paterno, é passível se falar de indenização 

por abandono afetivo com fulcro no princípio da dignidade da pessoa hu-

mana, cuja previsão encontra guarida no artigo 1º, III, da Carta Magna. 

Assim, o dever-poder dos pais, de forma concorrente com o Estado e 

a sociedade, inclui, além daqueles, a garantia de direitos outros, dentre 

eles, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, além de colocá-los 

"a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violên-

cia, crueldade e opressão". 

O afeto é emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, do 

direito à convivência familiar, do princípio da paternidade responsável, e 

da proteção integral de crianças e adolescentes. É isso o que se entende 
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juridicamente. Deste modo, é passível de indenização o abandono afetivo, 

desde que comprovado o dano a integridade física e moral dos filhos, bem 

como a conduta ofensiva e o nexo de causalidade. 

Portanto, a admissibilidade destas ações, deve ser analisada no caso 

concreto. É preciso agir com a devida prudência de modo a evitar ações 

meramente gananciosas e ao mesmo tempo assegurar que condutas ofen-

sivas a direitos da personalidade dos filhos não fiquem impunes. 

A título de ilustração, para se entender o dano causado no que tange 

à ausência, geralmente paterna, necessário se faz traçar uma análise psi-

cológica da importância da figura paterna na vida do infante (OTONI, 

2010). 

A sensação de desamparo dos genitores e as consequências destes 

para os aspectos de foro íntimo dos infantes, naturalmente, passam a ser 

motivo de litígios judiciais de amplos descensos, haja vista tratar sobre os 

sentimentos, onde apenas diante dos fatos inerentes a cada caso, o magis-

trado poderá verificar se o comportamento do genitor (ou genitora) 

originou ou não danos de cunhos psíquicos ao filho negligenciado, (DINIZ, 

2015). Uma decisão marcante foi a relacionada ao caso julgado pela juíza 

Simone Ramalho Novaes, da 1ª Vara Cível de São Gonçalo, região metro-

politana do Rio de Janeiro, a qual condenou um pai a indenizar seu filho, 

por abandono afetivo. De acordo com a magistrada: 

 

se o pai não tem culpa por não amar o filho, a tem por negligenciá-lo. O pai 

deve arcar com a responsabilidade de tê-lo abandonado, por não ter cumprido 

com o seu dever de assistência moral, por não ter convivido com o filho, por 

não tê-lo educado, enfim, todos esses direitos impostos pela Lei”. E mais: “O 

poder familiar foi instituído visando à proteção dos filhos menores, por seus 

pais, na salvaguarda de seus direitos e deveres. Sendo assim, chega-se à con-

clusão de ser perfeitamente possível a condenação por abandono moral de 

filho com amparo em nossa legislação, (NOVAES, 2012, p. 3). 

 

Quando se fala de uma pessoa em crescimento físico e psíquico, o que 

exige cuidado e vigilância dos genitores para se chegar ao pleno desenvol-

vimento, baseado em sua formação emotiva, de tal maneira a integrá-la 
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inteiramente ao convívio com a sociedade, deve se mensurar que a atitude 

se configura ato ilícito por tratar determinado filho seu de maneira total-

mente distinta seus irmãos, no que tange aos cuidados materiais e, 

mesmo, afetivos. 

Em uma decisão de 2015, o Tribunal de Justiça de Roraima assim de-

cidiu, aceitando como possível a indenização: 

 

Ementa: Apelação cível. Pensão alimentícia. Alimentante. Capacidade finan-

ceira. Não demonstração. Majoração indevida.  Danos Morais decorrentes de 

abandono afetivo. Constrangimento (dor e sofrimento). Não demonstração. 

Indenização indevida. Sentença mantida. A majoração do valor fixado como 

pensão alimentícia não dispensa a demonstração concreta pela alimentada da 

capacidade financeira do alimentante. A indenização por danos morais decor-

rente de abandono afetivo é juridicamente possível, mas esbarra na 

necessidade de comprovação da efetiva existência de constrangimento a que 

se submeteu o filho (a) em razão do referido abandono. TJ-RO - Apelação APL 

00117426720138220102 RO 0011742-67.2013.822.0102 (TJ-RO)Data de publi-

cação: 16/07/2015. 

 

A criança e o adolescente deverão ser sempre inseridos no seio do 

afeto familiar, entre outras qualidades desse tipo de convívio, haja vista 

que é no âmago da família que se desenvolverá o seu caráter, sua autoes-

tima e seu convívio social. 

No entanto, em diversas famílias nota-se que o afeto resta como gra-

vemente prejudicado. As causas são as mais diversas possíveis: cotidiano 

atarefado dos pais, crianças cada vez mais tempo nas escolas, separação, 

entre outros. 

Quanto à separação Hironaka ensina: 

 

Muitos pais, durante e após a separação, travam uma terrível batalha em que 

não se conhecem vencedores. Pior que isso, atiram sua prole no meio do fogo 

cruzado, seja por atitudes vingativas, seja pelo reflexo da própria contenda. 

Infelizmente, na maioria das vezes, são os filhos os maiores prejudicados pelas 

inconsequências dos atos dos genitores. O abandono afetivo configura-se pela 

omissão dos pais ou de um deles, pelo menos relativamente ao dever de edu-

cação, entendido este na sua concepção mais ampla, permeada de afeto, 
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carinho, atenção e desvelo. É inquestionavelmente, um direito personalíssimo. 

[...] os pais devem assim, desempenhar as funções de educadores e de autori-

dades familiares para que a criança possa se formar enquanto pessoa humana, 

(HIRONAKA, 2016, p. 136). 

 

Nota-se que em virtude da batalha pela separação, os pais incluem 

seus filhos no fogo cruzado. O abandono afetivo poderá surgir dessa 

guerra entre o pai e a mãe, visto que o pai, por exemplo, ao se afastar da 

mãe, também poderá se afastar dos filhos, ou vice-versa. A falta de contato 

físico poderá acarretar em distanciamento e abandono, fato que poderá 

trazer danos e transtornos à criança e ao adolescente. 

Entre as decisões favoráveis recentes, pode-se citar a da Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estatui ser possível 

esse tipo de reparação civil. 

Eis o que estatui o histórico julgado do STJ: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.242 - SP (2009/0193701-9). [...] 

EMENTA.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  FAMÍLIA.  ABANDONO AFETIVO. 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. Inexistem restrições 

legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o conse-

quente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. O cuidado como 

valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro 

não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas di-

versas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88.  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 fa-

ceire, 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. [...], 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. [...], 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. [...] por maioria, dar parcial 

provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

[...]. Brasília (DF), 24 de abril de 2012(Data do Julgamento), MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI. 
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A ausência injustificada de um dos pais, mesmo que seja decorrente 

de separação, evidencia-se por intermédio da dor psíquica e física da cri-

ança e do adolescente, podendo ser maior que o próprio abandono 

material, (HIRONAKA, 2016, p. 141). 

 

3.1 O leading case do Superior Tribunal de Justiça: monetarização do 

afeto? 

 

Se tratando de posicionamento favorável ou contra ao dever de inde-

nizar, se torna imprescindível analisar o que pensa o Tribunal da 

Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, sobre a responsabilidade civil 

por abandono afetivo. 

Fora verificada a existência de leading case ou caso principal cons-

tante na hipótese da indenização por abandono afetivo. Na data de 09 de 

outubro de 2009 chegou ao Superior Tribunal de Justiça o Recurso Espe-

cial número 1.159.242-SP (2009/0193701-9), sendo distribuído a 3ª 

(terceira) Turma, ficando como Relatora a Nobre Ministra Nancy An-

drighi, como partes do processo Antonio Carlos Jamas dos Santos, ora 

recorrente, e Luciane Nunes de Oliveira Souza, recorrida. 

A recorrida, Luciane, é fruto de uma relação extraconjugal.  Assim, 

não possuía um pai nem de fato e nem ao menos juridicamente. Ela  pre-

cisou litigar em juízo para ser reconhecida como filho do recorrente 

Antônio e, mesmo depois de reconhecida a paternidade, o seu genitor só 

lhe conferiu indiferença. Luciane ainda precisou recorrer a justiça para re-

ceber amparo material, em forma de alimentos. O pai dela possui outros 

filhos concebidos no casamento, os quais recebem tratamento completa-

mente diferente do que lhe é destinado (SIMÃO, 2012, s. p.). 

Sobredita decisão, delineou passos importantíssimos acerca do insti-

tuto abordado. Originariamente, tratava-se de Ação de Indenização por 

danos materiais e compensação por danos morais fundada na ocorrência 

de abandono afetivo e material durante a infância e adolescência. Na 
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sentença proferida, o Magistrado julgou improcedente o pedido constante 

na ação, fundamentando sua decisão no sentido de que o distanciamento 

havido entre pai e filha ocorreu devido ao comportamento agressivo da 

genitora com o pai de Luciane após o findar do relacionamento havido 

entre os mesmos (BRASIL, 2012). 

Inconformada, Luciane recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo proveu a apelação no sentido de reconhecer o 

abandono afetivo. O recorrente, agora Antonio, em Recurso Especial, ale-

gou que não abandonou sua filha. Alegou ainda que, mesmo que o tivesse 

feito tal fato carecia de ilicitude e ainda que a imposição legal que versava 

sobre o instituto era somente a perda do exercício do poder familiar con-

tida no Código Civil. Em contrarrazões a recorrida argumentou que fora 

vítima do abandono material, moral, psíquico e humano desde o seu nas-

cimento (BRASIL, 2012). 

Em seu voto no Recurso Especial nº 1.159.242/SP a Excelentíssima 

Ministra Relatora Nancy Andrigh, discorreu sobre a possibilidade da exis-

tência de dano moral nas relações familiares onde a Relatora conclui que 

não versam empecilhos legais a aplicação da responsabilidade civil e o de-

ver de indenizar/compensar no ramo do direito de família, 

fundamentando que o arcabouço jurídico que normatiza a matéria – Cons-

tituição Federal e Código Civil – o substanciam de maneira ampla, sem 

restrições, onde é possível verificar sua regulamentação nas relações de 

família, em suas mais variadas espécies (BRASIL, 2012). 

A Relatora rebateu ainda a sustentação pelo réu de que a perda do 

poder familiar é a única punição cabível aos pais que descumprem o exer-

cício das funções inerentes a eles. Dessa forma, a Ministra afirma que a 

perda do poder familiar não afasta uma possível indenização ou compen-

sação por danos sofridos. Passando a análise dos elementos necessários 

para a configuração do dano moral, visualizando um liame subjetivo exis-

tente na relação entre pais e filhos, justificado pelo vínculo biológico que 

faz nascer obrigações legais e constitucionais (BRASIL, 2012). 

https://juridmais.com.br/codigo-civil-1
https://juridmais.com.br/constituicao-federal-1
https://juridmais.com.br/constituicao-federal-1
https://juridmais.com.br/codigo-civil-1
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Estabelecendo que para a configuração da responsabilidade civil é ne-

cessária a subsistência de uma ação ou omissão. Afirmando o conteúdo 

jurídico existente no dever de cuidado, e que a partir da concepção de fi-

lhos os pais assumem obrigações que vão além do fornecimento do 

mínimo vital a sobrevivência. Necessitando o ser humano elementos ima-

teriais importantes ao seu crescimento. Não se discute a obrigação de 

amar, que não se impõe o sentimento de amor a ninguém, este é faculta-

tivo. Porém, o cuidado é imposição legal, biológica, um dever jurídico, 

essencialmente ligado a liberdade do planejamento familiar no que tange 

a opção de gerar e/ou adotar filhos (BRASIL, 2012). 

O amor diz respeito à motivação, questão que refoga os lindes legais, 

situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materiali-

zação, 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 cum-

primento, que exsurge da avaliação de ações concretas: presença; 

contatos, mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da prole; 

comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existi-

rem –, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do 

julgador, pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 

(BRASIL, 2012). 

Quanto ao valor inicialmente arbitrado pelo Tribunal de origem em 

R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), decidira por reduzi-lo 

para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois entendeu que o mesmo era 

excessivamente elevado. O Superior Tribunal de Justiça proveu parcial-

mente o Recurso Especial do genitor, diminuindo o valor da condenação, 

entendendo que o abandono afetivo restou-se configurado como também 

requisitos para este. Ou seja o dano sofrido, o nexo causal e o ato ilícito 

(BRASIL, 2012) Ao findar do julgamento do Recurso Especial nº 

1.159.242/SP, proferiram decisão nos seguintes termos: 

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em 

epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
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Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, a retificação de voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi 

e a ratificação de voto-vencido do Sr. Ministro Massami Uyeda, a Turma, 

por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Votou vencido o Sr. Ministro Massami 

Uyeda. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ri-

cardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. (BRASIL, 

2012). 

Através da decisão supramencionada, verifica-se que, quando da aná-

lise no caso concreto, da responsabilidade civil e seus requisitos para 

configuração, poderá sim haver a compensação pecuniária pautada no 

abandono afetivo e suas diversas sequelas, devidamente comprovadas, 

apesar de a jurisprudência brasileira não ser unânime em relação ao tema, 

já existem nos tribunais prática decisões no sentido de acolher a possibili-

dade de reparação civil pecuniária face ao abandono afetivo. 

 

3.2 Posicionamentos contrários ao dever de indenizar 

 

Por outro lado, existem, ainda, posicionamentos desfavoráveis à res-

ponsabilidade civil por abandono afetivo, como no caso da Apelação 

20090110466999, julgada pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, que teve por relator o Sr. Getúlio de Moraes Oliveira, que 

negou provimento ao recurso, afirmando quanto à impossibilidade de in-

denização por danos morais pelo fato de não restar comprovado qualquer 

violação aos direitos da personalidade do apelante, in verbis: 

 

Direito civil. Ação de indenização. Abandono afetivo pelo genitor. Nexo de cau-

salidade. Ausência. Dano moral. Não configurado. 1. A responsabilidade civil 

extracontratual, decorrente da prática ato ilícito, depende da presença de três 

pressupostos elementares: conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causa-

lidade. 2. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do genitor 

e o abalo psíquico causado ao filho, não há que se falar em indenização por 

danos morais, porque não restaram violados quaisquer direitos da personali-

dade. 3. Ademais, não há falar em abandono afetivo, pois que impossível se 
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exigir indenização de quem nem sequer sabia que era pai. 4. Recurso impro-

vido. (tj-df -apc: 20090110466999 df 008980917.2009.8.07.0001, relator: 

getúlio de moraes oliveira data de julgamento: 03/07/2013, 3ª turma cível, 

data de publicação: publicado nodje : 16/07/2013 . Pág.: 100). 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em recente julgado, 

negou provimento a Apelação nº 00237000820108260114, no qual afir-

mou quanto à impossibilidade de se impor o dever de amor e afeto, não 

reconhecendo ainda danos morais e o ato ilícito: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL Abandono afetivo Ação de indenização por danos 

morais proposta por filha contra pai. Sentença de improcedência. Julgamento 

antecipado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada 

Impossibilidade de se impor o dever de amor e afeto. Ato ilícito e danos morais 

não configurados. Indenização inexigível. Precedentes jurisprudenciais. Ape-

lação desprovida. (TJ-SP APL: 00237000820108260114 SP 

002370008.2010.8.26.0114, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan Data de 

Julgamento: 24/04/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

25/04/2014). 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em entendimento 

semelhante, não conheceu do recurso de Apelação interposto da Comarca 

de Blumenau (3ª Vara Cível), no ano de 2010, no qual não identificou os 

requisitos configurados no art. 186 do Código Civil, negando procedência 

ao dever de indenizar. 

 Em justificativa, a Terceira Câmara de Direito Civil, que teve por re-

lator o Sr. Marcus Tulio Sartorato, afirmou que os sentimentos que 

compreendem o ser humano, sujeitam-se a diversas circunstâncias subje-

tivas. “Portanto, o filho não pode obrigar o pai a nutrir amor e carinho por 

ele, e por este mesmo motivo, não há fundamento para reparação pecuni-

ária por abandono afetivo”, (SARTORATO, 2014, p. 43). 

Todavia, é válido ressaltar que o mesmo é caracterizado como ele-

mento no qual deverá ser observado nas relações familiares, uma vez que 

configura como pressuposto do dever jurídico de cuidado imaterial. 
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Para Rosenvald (2010, p. 134), a pura e simples violação do afeto não 

deve ser motivo para ensejar uma indenização por dano moral, ao passo 

que somente quando uma conduta se caracteriza como ilícita, é que será 

possível se falar em indenização pelos danos dela decorrentes, sejam eles 

materiais ou morais. 

Segundo o autor supra referido, reconhecer a indenizabilidade decor-

rente da negativa do afeto produziria uma verdadeira patrimonialização 

de algo que não possui tal característica econômica. Isso acabaria subver-

tendo a evolução natural da ciência jurídica, retrocedendo a um período 

em que o ter valia mais do que o ser. 

No entanto, o mesmo autor pondera que, em que pese a negativa de 

afeto entre pai e filho não dê ensejo a uma indenização por dano moral, 

devendo-se utilizar os mecanismos dispostos pelo Direito de Família para 

a solução do caso. É possível que este abandono enseje um dano material, 

por exemplo, quando desta negligência advier traumas que demandam 

tratamento psicológico. Nestes casos o dano é tão somente de ordem pa-

trimonial, gerando uma indenização, com base no ressarcimento integral 

(ROSENVALD, 2010, p. 134). 

Deste modo, defende a corrente negativa do dever de indenizar pela 

falta de afetividade que os deveres decorrentes da paternidade não podem 

penetrar o campo subjetivo do afeto, inexistindo obrigação legal de amar. 

Ainda segundo Tavares da Silva (2011), entende que não é falta de 

amor em si que acarreta a obrigação de indenizar, e sim o preenchimento 

dos requisitos da responsabilidade civil nestes casos, quais sejam: descum-

primento intencional e injustificado dos deveres dos genitores de educar e 

ter os filhos em sua companhia, ou seja, o desrespeito ao direito destes à 

convivência familiar, além do nexo entre esta omissão ou negligência e o 

dano comprovado à figura dos filhos através de perícia. 

Outro fundamento contrário ao pleito indenizatório é a reflexão que 

se faz sobre os eventuais efeitos práticos desta condenação. Afinal, a ten-

dência do direito moderno é a busca de soluções pacíficas e negociadas dos 

conflitos. E isso se dá principalmente através da mediação, numa tentativa 

https://jus.com.br/tudo/requisitos-da-responsabilidade-civil
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de desafogar o Judiciário e promover a pacificação social, já que não é in-

teresse do Estado incentivar ou promover mais litígios. 

 



 

 

 

Capítulo IV 

 

Resultados e discussão  

 

 

Realizou-se estudo exploratório com aplicação de questionários com 

intuito de coletar dados para amostragem. Nesta pesquisa de opiniões fo-

ram questionados 58 sujeitos de diversos segmentos da sociedade.  O 

estudo foi realizado em 7 (sete) dias da mesma semana no segundo semes-

tre de 2019. Nos dias do estudo, os participantes foram alocados em sala 

confortável, ampla, com iluminação, temperatura e ventilação adequadas. 

Foi proferida palestra pelo pesquisador, de cerca de 20 minutos, na qual 

se explanou sobre o tema abordado. Após auferirem-se as dúvidas surgi-

das, aplicou-se o questionário, com perguntas abordando o tema. 
 

 
GRÁFICO I – Você sabe o que é abandono afetivo? 

 

Diante de tal questionamento, foi possível perceber que a maioria, o 

que corresponde a 75% dos entrevistados demonstraram ter conheci-

mento sobre o tema abordado. Contudo, não sabem o significado real e a 

importância do mesmo no contexto social. Para 15% dos indivíduos que 
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responderam à questão proposta, demonstraram dúvidas com relação ao 

assunto por acharem a questão muito complexa. Já seis indivíduos (10%), 

demonstraram não saber ou nunca ouviram falar sobre o assunto. Esses 

10%, são indivíduos semianalfabetos. Tendo em vista que foram selecio-

nados aleatoriamente de acordo com seguimentos variados. 
 

 
GRÁFICO II – Você sabe o que são danos morais? 

 

Diante do questionamento, 70% dos participantes disseram que sa-

bem o que significa danos morais; já 18 indivíduos não sabem o real 

significado ou quando o dano moral ocorre. Assim como no questiona-

mento anterior, percebe-se neste caso que esses indivíduos são de família 

mais simples.  
 

 
GRÁFICO III – Você convive ou conviveu com o seu pai? 
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A pergunta, reproduzida no Gráfico 3, teve como objetivo único iden-

tificar quantas pessoas participantes da pesquisa sofreram o abandono 

afetivo. Nesse sentido, considerando-se que 58 pessoas responderam às 

perguntas, deste total, 67% dos indivíduos conviveram com a figura pa-

terna, ao passo que aproximadamente cerca de 20% dos indivíduos 

conviveram, mas de forma insuficiente e cerca de 13% não conviveram 

com o pai. Assim, pode-se afirmar que por volta de 13% dos respondentes 

vivenciam ou vivenciaram o abandono afetivo. 
 

 
GRÁFICO IV – Você conhece alguém que não convive ou conviveu com os pais? 

 

 
GRÁFICO V – Você conhece algum pai que não quis conviver com o filho? 
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Com intuito de entender o impacto do abandono afetivo na sociedade, 

os gráficos IV e V, permite verificar quantos indivíduos conheciam pessoas 

que não conviveram com o pai e quantas conheciam pais que optaram por 

não conviver com os filhos. Verificou-se que 80% das pessoas conhecem 

mais de um indivíduo que não vive ou conviveu com o pai, 15% conhece 

pelo menos uma pessoa e 5% não conhece nenhum indivíduo nesta situa-

ção de provável abandono. 

Quanto ao questionamento com relação ao pai que não quis conviver 

com o filho, 62% dos entrevistados conhecem mais de um, 15% conhece 

pelo menos um e 23% não conhece nenhum pai que não quis a convivên-

cia do filho. 

Constata-se, portanto, que a presença social do abandono afetivo é 

alarmante, os gráficos acima reproduzidos levam a uma reflexão a respeito 

da indenização como método de coibição do ilícito: a indenização não cum-

pre com a função preventiva da responsabilidade civil e, portanto, não 

desestimula a prática do abandono afetivo. 
 

 
GRÁFICO VI – Para você, o abandono afetivo só ocorre durante a infância? 

 

Diante do questionamento referente ao gráfico VI, constatou-se que 

90% dos participantes entendem que o abandono afetivo pode ocorrer 

após a infância. Não raros são os casos em que o pai deixa de conviver com 

a mãe, passando a constituir nova família. Em decorrência disso, acaba 

omitindo-se dos deveres parentais para com os filhos da primeira relação 
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que, muitas vezes, podem já estar à beira da maioridade. Para 10%, so-

mente na infância o abandono ocorre.  
 

 
GRÁFICO VII – O abandono afetivo, pode provocar consequências psicológicas e socias na vida do filho? 

 

Não se pode esquecer que o abandono afetivo é fenômeno que inter-

fere diretamente na psique humana e que, por isso, pode levar tempo para 

ser processado. Quando questionados a respeito de tal fato (Gráfico VII), 

dos 58 participantes, 70% reconhece esse fato, 5% acreditam que não in-

terfere na no psicológico dos filhos e 25% ficaram com duvida com relação 

ao questionamento. 
 

 
GRÁFICO VIII - Em que nível você considera reprovável a conduta do pai que abandona o filho, sendo (zero) não 

reprovável e cinco muito reprovável? 
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Por outro lado, as respostas à Questão 8, apontaram que 85% dos 

respondentes, o que representa, em aproximação, 50 indivíduos, julgam 

como muito reprovável a conduta do pai que pratica o abandono afetivo. 

Ainda, 15% dos indivíduos, julgam a prática do abandono afetivo igual-

mente reprováveis. Demonstrando que não é aceitável a pratica do abando 

afetivo. 
 

 
GRÁFICO IX - Comparando o pai que abandona o filho e a mulher que aborta, qual é mais reprovável na sua opi-

nião? 

 

Quando foi feita a comparação entre dois graves problemas de família 

– abandono afetivo e aborto, 42% dos entrevistados declararam que os 

dois problemas têm o mesmo grau de reprovação. Para 33%, o abandono 

afetivo é considerado mais grave e, portanto, mais reprovado. Já 25% en-

tende que a questão do aborto é mais grave que o abandono afetivo. Assim 

sendo, vale relembrar que o aborto é conduta criminosa, portanto, recebe 

tratamento severo por parte do Estado. Já o abandono afetivo, possui como 

sanção apenas, e quando muito, o pagamento de indenização pecuniária. 
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GRÁFICO X - Você é a favor da indenização decorrente do abandono afetivo? 

 

Quando o questionamento foi com relação à indenização decorrente 

do abandono afetivo, a grande maioria (95% dos entrevistados) entende 

que é necessário a indenização por parte do pai. Já 5% não é a favor da 

indenização. Comprova que os entrevistados reconhecem que o pai é res-

ponsável pelo filho e que essa responsabilidade envolve carinho, amor e 

proteção. 
 

 
GRÁFICO XI - Você acredita que a indenização pelo abandono afetivo repara os danos vivenciados pela criança? 

 

55

3

0

10

20

30

40

50

60

Sim Não

Você é a favor da indenização decorrente do abandono afetivo?

Sim

Não

5

45

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sim Não Não consigo opinar

Você acredita que a indenização pelo abandono afetivo repara os 
danos vivenciados pela criança?

Sim

Não

Não consigo opinar



Daiana de Assis Paiva | 49 

 

 
GRÁFICO XII - Quando ocorre a omissão do dever de cuidado do pai para com o filho, o pai deve ser penalizado? 

 

Por fim, os quesitos 11 e 12 se dispuseram a avaliar a função repara-

tória da responsabilidade civil pela prática do abandono afetivo. Assim, a 

questão 11 indagou a respeito da indenização pecuniária como medida que 

efetivamente repara os danos vivenciados por quem sofreu o abandono 

afetivo. Nesse sentido, 77% dos indivíduos entrevistados, cerca de 45 pes-

soas, acreditam que a indenização pecuniária não repara os danos 

decorrentes do abandono afetivo. Aqui é possível perceber que a função 

reparatória se encontra extremamente comprometida.  

No quesito 12, quando perguntados sobre outras penalidades, entre-

vistados foram praticamente unânimes (90%) entendem que o pai que 

abandona o filho faz jus a uma penalidade. Isso pelo fato de que a indeni-

zação não repara danos psicológicos e sociais provocados no filho. 

Portanto, o pai merecia uma punição por considerar o abandono afetivo 

tão grave quanto o aborto por exemplo. 
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Considerações finais 

 

 

Chega-se ao final deste livro atendendo-se os objetivos propostos e 

tendo-se como resultado principal a resposta a problemática motivadora. 

Com a sociedade moderna, a família está carreada de deveres, os 

quais devem ser cumpridos, conforme a própria Carta Magna consagra 

sob pena de a criança desenvolver problemas no cerne de seu crescimento, 

impedindo que se torne um adulto ético, social e equilibrado. 

O abandono afetivo, situação nas quais muitas crianças e adolescen-

tes são submetidos, é um tema que vem sendo bastante abordado na 

literatura jurídica. Em razão do exposto, justifica-se em razão de ser uma 

situação atual, haja vista que muitas crianças e adolescentes, mesmo não 

sendo submetidas ao abandono material, se veem em situação de aban-

dono afetivo. 

Em decorrência da igualdade promovida pela Constituição Federal de 

1988, verificou-se a contribuição material conjunta entre pai e mãe para a 

subsistência familiar. Nesse sentido, retirando-se o caráter patrocinador 

da figura masculina, há uma modificação em sua função na entidade fa-

miliar. O que ficou constatado é que, diante das perspectivas pregressas 

quanto à atuação do pai, se continuou atribuindo à mãe os deveres de afeto 

com relação à prole. Isso pode ser constatado do dogma de que, em casos 

de separação conjugal, os filhos permaneciam com as mães, assumindo os 

pais o papel de mero visitante. 

Diante das respostas fornecidas pelos voluntários, concluiu-se que a 

sociedade ainda tem muitas dúvidas perante o assunto. Não entende como 

sendo requisito do abandono afetivo a falta de convivência familiar, o que 

demonstra que a quantidade de casos de omissão é ainda mais significativa 

e que não há qualquer punição para a sua ocorrência, assim como não se 
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verifica prevenção, tampouco reparação dos danos vivenciados diaria-

mente. 

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil no caso de 

abandono afetivo e moral, a indenização se faz cabível, como forma de 

amenizar os traumas sofridos pelo filho, que terá como consequência da 

atitude de desprezo a sensação de rejeição, acarretando-lhe danos ao seu 

desenvolvimento físico, mental e social, uma vez que irá crescer diante da 

falta de afeto, cuidado e proteção da figura parental. 

No entanto, verificou-se que o assunto não é pacífico. Isso porque vá-

rios são os posicionamentos contrários a este dever de indenizar, pois 

afirmam e acabam por confundir o amar e o cuidar, mas o que se discuti 

é o descumprimento do dever de cuidado e não a imposição do dever de 

amar e dar afeto a prole. 

A despeito dos posicionemos em sentido contrário, a afetividade é um 

fator constitutivo do Direito das Famílias merecedor de atenção, mas como 

pode ser observado, não é possível de ser inserido na esfera, pois a carac-

terística do afeto é a espontaneidade, no qual não é passível de ser cobrado 

pelo Direito. 

Entretanto, como a principal dedução decorrente da pesquisa reali-

zada, ficou claro que somente a indenização não é capaz de reparar os 

danos vivenciados, bem como, de forma grave, acaba por dificultar ainda 

mais a criação do vínculo que se busca. Por isso se trata de medida com-

plemente inadequada para ser tida como a única solução a esses casos. 

Nesse sentido, caberia a avaliação de aplicabilidade de métodos como 

a mediação judicial junto a familiares, a serem empregados de forma an-

terior à decisão pela simples compensação de danos. Assim, seria dada a 

oportunidade de criação de um diálogo entre pai e filho e de uma possível 

aproximação para, em tão somente sendo impossível, partir-se para a in-

denização. Lembrando que se trata de técnicas que já fazem parte do 

cotidiano jurisdicional, bastando, portanto, que fossem empregados aos 

casos de abandono afetivo. 
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No que se refere a ausência paternal, é imprescindível ressaltar que 

independentemente de qualquer coisa é muito importante a presença do 

pai principalmente pela questão do afeto. A criança tem um processo de 

identificação tanto com a figura materna quanto a paterna. E quando há 

ausência de um dos dois, a criança se sente órfão, não apenas no sentido 

jurídico, mas também no sentido emocional. Assim como existem muitas 

formas de acompanhar uma criança, também existem diferentes formas 

de abandoná-la. O pai ausente, a princípio, é aquele que deixa a mãe física 

e psicologicamente sozinha na criação do seu filho. Ele se desliga da con-

tribuição financeira, das tarefas domésticas, e não lhe interessa o que 

acontece com a criança. 

Assim, entendo que a indenização deve ser encarada como um meio 

pedagógico, com o escopo de desincentivar que outros pais tenham uma 

postura semelhante, com base no princípio da paternidade responsável. 

Não se deve esquecer nunca que os filhos de hoje em dia, serão os pais de 

amanhã, e sendo assim, só poderão transmitir para seus futuros aquilo 

que vivenciaram e receberam de seus ascendentes, pois amor só se ensina 

e se transmite, quando se recebe. 
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Anexo 

 

 

Centro de Estudos Superiores Aprendiz 

Curso de Direito 

 

Questionário 

 

Este questionário tem o objetivo de coletar informações a respeito do tema: 

ABANDONO AFETIVO: Responsabilidade Civil e uma visão além da indenização 

 

Obs: Deve ser respondido de forma voluntária.  

Responsável: DAIANA DE ASSIS PAIVA 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: ____________________________________________IDADE:_______ 

CIDADE:  _______________________________________________________ 

CONTATO:  ___________________PROFISSÃO:_______________________ 

 

1) Você sabe o que é abandono afetivo? 

(       ) SIM 

(       ) NÃO 

(       ) TENHO DÚVIDAS 

 

2) Você sabe o que são danos morais? 

(       ) SIM 

(       ) NÃO 

(       ) TENHO DÚVIDAS 

 

3) Você convive ou conviveu com o seu pai? 

(       ) Sim, ele é / foi muito presente 

(       ) Sim, mas não muito. 

(       ) Não 
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4) Você conhece alguém que não convive ou conviveu com os pais? 

(       ) Sim, mais de uma pessoa 

(       ) Sim, apenas uma pessoa 

(       ) Não 

 

5) Você conhece algum pai que não quis conviver com o filho? 

(       ) Sim, mais de um 

(       ) Sim, apenas um 

(       ) Não 

 

6) Para você, o abandono afetivo só ocorre durante a infância? 

(       ) Sim. 

(       ) Não, acredito que possa ocorrer em outras fases da vida. 

 

7) O abandono afetivo, pode provocar consequências psicológicas e socias na vida do fi-

lho? 

(       ) Sim 

(       ) Não 

(       ) Tenho dúvidas 

 

8) Em que nível você considera reprovável a conduta do pai que abandona o filho, sendo 

(zero) não reprovável e cinco muito reprovável? 

(       ) 0 (Zero) 

(       ) 1 

(       ) 2 

(       ) 3  

(       ) 4 

(       ) 5 

 

9) Comparando o pai que abandona o filho e a mulher que aborta, qual é mais reprová-

vel na sua opinião? 

(       ) O pai que abandona 

(       ) A mulher que aborta 

(       ) Considero os dois igualmente reprováveis 

 

10) Você é a favor da indenização decorrente do abandono afetivo? 

(       ) Sim  

(       ) Não 
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11) Você acredita que a indenização pelo abandono afetivo repara os danos vivenciados 

pela criança? 

(       ) Sim 

(       ) Não 

(       ) Não consigo opinar 

 

12) Quando ocorre a omissão do dever de cuidado do pai para com o filho, o pai deve ser 

penalizado? 

(       ) Sim 

(       ) Não 

(       ) Não consigo opinar 

 

OBS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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