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“Que quer dizer ‘cativar’? - perguntou o 
principezinho. É algo quase sempre esquecido, 
disse a raposa. Significa ‘criar laços’. [...] Se tu me 
cativas, nós teremos necessidade um do outro. [...]A 
gente só conhece bem as coisas que cativou, disse 
a raposa. Os homens não têm tempo de conhecer 
coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. 
Mas como não existem lojas de amigos, os homens 
não têm mais amigos. Se tu queres uma amiga, 
cativa-me! Os homens esqueceram a verdade, disse 
a raposa.Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas 
eternamente responsável por aquilo que cativas". 
(O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 

A presente monografia tem por escopo analisar a possibilidade de aplicação do 
instituto da responsabilidade civil e da compensação por danos morais aos casos de 
abandono afetivo paterno/materno filial. Num primeiro momento, traçaremos um 
breve histórico sobre a família e sua evolução ao longo dos anos, até chegarmos ao 
atual conceito de família, fundado nos princípios da Afetividade, da Solidariedade e 
da Dignidade Humana. Abordaremos a importância da convivência entre pais e 
filhos e os prejuízos que a ausência de um dos genitores poderá causar no 
desenvolvimento de sua prole. Posteriormente, analisaremos o instituto da 
Responsabilidade Civil e a aplicação de seus requisitos básicos ao âmbito do Direito 
de Família e, especificamente, nos casos de abandono afetivo, elencando posições 
favoráveis e contrárias a respeito do tema em nossa doutrina e jurisprudência. 
 
Palavras-chaves: Abandono Afetivo, Afeto, Afetividade, Dano Moral, Família, 
indenização, Responsabilidade Civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The scope of this dissertation is examine the possibility of applying the institute of 
civil liability and compensation for moral damages in cases of parental emotional 
abandonment. At first, we will trace a brief history of the family and its evolution over 
the years, until we get to the current concept of the family, founded on the principles 
of Affection, Solidarity and Human Dignity. We will discuss the importance of 
interaction between parents and children and the damage that a parent’s absence 
can cause in the development of their offspring. Subsequently, we will analyze the 
institution of Liability and the application of its basic requirements to family law and 
specifically in cases of emotional abandonment, listing positions for and against on 
the subject in our doctrine and jurisprudence. 
 
Keywords: Emotional Abandonment, Affection, Moral Damage, Family, Indemnity 
Civil Liability. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

No presente estudo será abordada a possibilidade da caracterização da 

responsabilidade civil e da compensação a título de danos morais, em decorrência 

do abandono afetivo paterno/materno filial. 

A questão aqui levantada há muito já vinha sendo discutida, porém, ganhou 

destaque após decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1.159.242, julgado em 24 de abril de 2012. Em seu voto, a Ministra 

Relatora Nancy Andrighi, entendeu não haver restrições legais à aplicação das 

regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar no 

Direito de Família. 

Num primeiro momento, será traçado um breve histórico sobre a família e sua 

evolução ao longo dos anos, até chegarmos ao atual conceito de família e de Poder 

Familiar. Também será tratada a questão da Função Social da Família, refletindo-se 

sobre a importância dos pais no desenvolvimento da personalidade dos filhos, bem 

como as consequências de uma ausência destes na formação de seus filhos.  

Tais temas serão abordados a luz dos Princípios da Afetividade, da 

Solidariedade e da Dignidade da Pessoa Humana. Ressalte-se que estas análises 

iniciais são de extrema relevância, uma vez que servirão de aporte teórico ao estudo 

do tema principal. 

 Posteriormente, será analisada a questão da Responsabilidade Civil. 

Inicialmente, abordando-se a questão conceitual e os requisitos básicos, quais 

sejam, o dano, a conduta ilícita, o nexo causal e a culpa. Em seguida, será dado 

enfoque à caracterização do dano moral, sua aplicabilidade no direito de família, 

bem como sua incidência nas relações paterno/materno-filiais. 

Passando para a abordagem principal desta pesquisa, será discutida a 

Responsabilidade Civil por Abandono Afetivo, momento no qual serão apresentadas 

as posições contrárias e favoráveis da jurisprudência a respeito do tema.  
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Em relação aos argumentos favoráveis, buscar-se-á demonstrar que vêm 

lastreados pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e dos direitos 

personalíssimos; enquanto que, os argumentos contrários apóiam-se na idéia de ser 

impossível o Judiciário obrigar alguém a amar outrem contra sua vontade. 

Assim, o objetivo do presente estudo é questionar os critérios estabelecidos 

na atual doutrina civil, no tocante a possibilidade de aplicação do instituto da 

responsabilidade civil no âmbito do direito de família, avaliando a possibilidade de 

indenização a título de danos morais por abandono afetivo nas relações de família. 

Ademais, procura-se discutir a questão da monetarização do afeto e da 

banalização do dano moral, além de realizar uma abordagem acerca dos julgados 

recentes sobre o tema, em nossos tribunais. 
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1. A FAMÍLIA 

 

 

A família é a unidade básica e universal das sociedades, formada por 

indivíduos ligados por laços de sangue e/ou de afinidade, tendo como principal 

característica sua formação multiétnica e pluricultural (CAYRES, 2008, pág.1). 

Segundo Roberto da Matta (1987, pág.125), “a família é um grupo social, bem 

como uma rede de relações. Funda-se na genealogia e nos elos jurídicos, mas 

também se faz na convivência social intensa e longa”.  

Atualmente, o elemento crucial para a formação de uma família é o afeto, 

baseado na solidariedade e na responsabilidade. Porém, nem sempre foi assim. 

Demoramos muitos séculos para chegarmos até aqui.  

Sendo assim, não poderíamos começar este estudo sem antes realizarmos 

uma breve síntese a respeito da evolução histórica da entidade familiar, ao longo 

dos anos, no Brasil. 

 
 

1.1. Síntese e Evolução Histórica da Família 

 
 
Na verdade, ninguém sabe ao certo a origem da família, de forma que 

existem diversas teorias a respeito do momento no qual o homem resolveu deixar de 

praticar relações sexuais impulsionadas unicamente pelo desejo sexual e passar a 

dividir-se em clãs, segundo regras de com quem se podia ou não manter relações 

sexuais. 

Segundo Lévi-Strauss (1962, apud Fábio Ulhoa Coelho, 2012, pág.24) “a 

única característica universal de todas as comunidades humanas, que serve de elo 

entre a condição natural e cultural da espécie, é a proibição do incesto, a primeira lei 

da nossa organização social”. 

Sobre o assunto, Fábio Ulhoa Coelho (2012, pág.24) destaca ainda que 
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pouco se consegue avançar, pela trilha da certeza científica, no 
conhecimento de sua origem, porque nunca houve, como não há hoje em 
dia, uma forma única de família. Podem-se estudar as famílias, mas não a 
família. Numa determinada sociedade, definida por vetores de tempo e 
lugar, é possível descrever uma ou duas estruturas predominantes de 
organização familiar. Mas não tem sentido buscar uma única trajetória 
evolutiva que explique satisfatoriamente como se estruturam e quais são as 
funções de todas as famílias. 
 
 

Desta forma, nosso ponto de partida para a análise da família será a 

sociedade patriarcal romana, existente na Antiguidade, mais precisamente a família 

chefiada pelo cidadão romano, o paterfamilias (CORREIA e SCIASCIA, 1969, 

pág.95). 

Segundo Alexandre Correia e Gaetano Sciascia (1969, pág.95) a palavra 

família possui vários significados. Etimologicamente, vem do latim famulus, que 

significa “que faz, que serve, servo ou escravo”, mas também era considerada 

sinônimo de patrimônio.  

Assim, no contexto da sociedade romana, a família era formada pelo seu 

chefe – o pater, seus bens ou patrimônio e pelo grupo de pessoas submetidas a ele 

– seus parentes e servos. Sobre o tema, esclarece Fábio Ulhoa Coelho (2012, 

pág.26) que 

 
 

esposa e concubinas, assim como os filhos, irmãs solteiras e a mãe do 
pater moravam todos na mesma casa e estavam, a exemplo dos escravos, 
sob o pleno domínio dele. Os filhos podiam ser vendidos como escravos ou 
mortos, se assim o pater quisesse. 
 
 

Ulhoa ressalta ainda que, a família romana, além de possuir a função 

biológica, era também a principal unidade da produção de bens, o que lhe conferia 

função econômica. Era, ainda, considerada núcleo religioso e educacional, sendo 

responsável por transmitir a prole os conhecimentos educacionais básicos, além de 

regras morais e de bom comportamento. 

Outras duas características da família romana, mencionadas por Fabio Ulhoa 

(2012, págs.26-27), merecem especial destaque nesta análise: a função 

assistencial, pela qual a família amparava seus principais membros nas 

enfermidades e na velhice e a função afetiva, nas palavras do autor, “indispensável 

à estruturação psíquica do ser humano, construção de sua identidade e autoestima: 

a família é condição essencial para a felicidade”. 
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A história nos mostra que, ao longo dos anos, a família veio perdendo, 

gradualmente, a maior parte destas funções, devido, por exemplo, às revoluções 

industriais, que levaram a perda da função econômica, bem como o surgimento das 

igrejas, que afastaram o ensinamento religioso de dentro dos lares.  

Ademais, devido aos avanços das ciências e da medicina, surgiram escolas, 

faculdades e hospitais, mitigando, assim, as funções educacionais e assistenciais e, 

há quem inclua neste rol a função biológica. 

Como se vê, a única função da família que se restou intacta com o passar dos 

anos foi, justamente, a função afetiva, uma vez que, para esta função, a família 

ainda é insubstituível. 

No Brasil, a situação não foi muito diferente. Segundo Bruschini (2000, apud 

Elizabeth Carvalho Dias Cayres, 2008, pág.02), 

 
 

nos primeiros séculos de colonização temos como modelo dominante de 
organização a família tradicional, patriarcal, extensa, rural que resultou da 
adaptação do modelo de família trazido pelos portugueses ao modelo sócio-
econômico em vigor no país. Este estilo de família impôs seu domínio na 
Colônia, subjugando os indígenas e, mais tarde, com a importação dos 
escravos negros, os portugueses foram destruindo formas familiares 
próprias desses grupos que aqui chegavam. 
 
 

Ainda conforme Bruschini (2000, apud Elizabeth Carvalho Dias Cayres, 2008, 

pág.03), na família colonial brasileira também encontrávamos a presença do 

paterfamílias, que detinha as funções militares, empresariais e afetivas. 

Além disso, na família patriarcal cada membro possuía um papel bem 

definido. As mulheres tinham sua sexualidade controlada, devendo manter-se 

virgens até o casamento e sua procriação era vista como meio para obter heranças 

e sucessões. 

A contrário senso, os homens encontravam-se em posição de hierarquia e 

não sofriam as mesmas restrições sexuais que as mulheres. Podiam, assim, 

relacionar-se sexualmente com quem bem entendessem, possuindo diversas 

amantes e filhos ilegítimos. 

Isso não significava, porém, que poderiam se casar com a mulher de sua 

escolha. Os casamentos naquela época eram vistos como uma relação negocial, 

sendo arranjados a fim de beneficiar os interesses das famílias. 
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Apenas em meados do Século XIX, com o despontar do processo de 

industrialização, que as mudanças começaram a surgir. Elizabeth Carvalho Dias 

Cayres (2008, pág.03) relata que nesta época o modelo de família patriarcal 

começou a ser questionado, dando lugar à família conjugal moderna. 

Nesta, o casamento se dá por escolha dos parceiros e a mulher precisa ser 

educada para interpretar seu papel de mãe, educando os filhos, além de 

companheira, que apóia o marido que trabalha fora de casa. 

Desta forma, o modelo de família conjugal, atrelado aos ranços do modelo 

patriarcal perdurou até a promulgação da Constituição da República de 1988, 

quando se estabeleceu a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. 

Porém, não podemos dizer que os referidos modelos foram extirpados de 

nossa sociedade, uma vez que, permanecem entre nós, em maior ou menor grau, 

dependendo da localidade em que nos encontramos, da cultura e da classe 

econômica das famílias. 

 
 

1.2. Poder Familiar 

 
 

O poder familiar, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág.412), 

 
 

é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa 
e aos bens dos filhos menores. [...] Constitui um conjunto de deveres, 
transformando-se em instituto de caráter eminentemente protetivo, que 
transcende a órbita do direito privado para ingressar no âmbito do direito 
público. Interessa ao Estado, com efeito, assegurar a proteção das 
gerações novas, que representam o futuro da sociedade e da nação. Desse 
modo, o poder familiar nada mais é do que um múnus público, imposto pelo 
Estado aos pais, a fim de que zelem pelo futuro de seus filhos.  
 
 

Também neste sentido, Paulo Lôbo (2001, apud Roberto Paulino Albuquerque 

Júnior, 2010, p.406), considera que “o poder familiar constitui um múnus cujo 

exercício não é livre, mas sim plenamente cogente, de modo que o indivíduo a ele 

vinculado está juridicamente obrigado a desempenhar todos os encargos a ele 

inerentes”.  

Desta forma, ainda que também seja definido como um conjunto de direitos, o 

poder familiar é, sobretudo, um conjunto de deveres ou de responsabilidades 
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atribuídas aos pais pelo Estado e das quais fazem parte o dever de assistência, 

educação, cuidado e respeito mútuo. 

Ademais, para Luís da Cunha Gonçalves (1955, apud Carlos Roberto 

Gonçalves, 2012, pág.412), “o instituto em apreço resulta de uma necessidade 

natural. Constituída a família e nascidos os filhos, não basta alimentá-los e deixá-los 

crescer à lei da natureza, como animais inferiores. Há que educá-los e dirigi-los”. 

Atualmente chamado de Poder Familiar, tal instituto pode ser considerado 

uma evolução do Pátrio-Poder existente no Código Civil de 1916, pelo qual o homem 

detinha o posto de chefe de família, exercendo poderes amplos, exclusivos e 

ilimitados sobre sua família, conforme elucidamos no tópico anterior. 

Porém, segundo Caio Mário da Silva Pereira (2012, pág.449), esta mudança 

de nomenclatura “não importou profunda modificação no referido Instituto, cujos 

contornos já se delineavam”. 

Ademais, a nova nomenclatura não agradou grande parte da doutrina, uma 

vez que manteve a ideia de hierarquia familiar, onde os pais encontram-se em 

posição superior a dos filhos, exercendo um poder sobre estes.  

Assim, acredita-se que o ideal seria empregar o termo autoridade parental. 

Isto porque, conforme esclarecem Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2012, 

pág.387), “o termo autoridade se coaduna com o princípio de melhor interesse dos 

filhos, além de contemplar a solidariedade familiar”. 

No mesmo sentido, Caio Mário (2012, pág.449) acrescenta que o termo 

reflete melhor “o conteúdo democrático da relação, além de traduzir 

preponderantemente uma carga maior de deveres do que de poderes para que o 

filho, pessoa em desenvolvimento, tenha uma estruturação psíquica adequada”. 

De toda forma, ainda que não tenha empregado o termo ideal, nosso atual 

Código Civil tratou de afastar a expressão pátrio poder, passando a estabelecer: 

 
 

Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar 
aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 
exclusividade. 
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é 
assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. 
Art. 1.632. 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. 
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Como se pode perceber, o Código Civil de 2002 estabeleceu o exercício 

simultâneo do poder familiar por ambos os pais e em iguais condições. Tal 

propositura veio a coadunar com o estabelecido em nossa Magna Carta 

Constitucional de 1988 que, em seu artigo 226§ 5º dispõe que “os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher”. 

No mesmo sentido, é o que estabelece o artigo 21 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990, a saber: “o poder familiar será exercido, em igualdade de 

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil”. 

Importante destacar que o Poder Familiar possui, ainda, outras 

características. Carlos Roberto Gonçalves (2012) elenca as seguintes: é 

irrenunciável, não podendo, portanto, ser transacionado; é indelegável, uma vez que 

não pode ser transferido; é imprescritível, não decaindo pelo fato do genitor não 

exercê-lo; e é incompatível com a tutela, não se podendo nomear tutor aos menores 

cujos pais não foram suspensos ou destituídos do poder familiar. 

Quanto ao exercício do Poder Familiar, este vem explicitado pelo art.1634 do 

Código Civil, que assim dispõe: 

 
 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e 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 sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 
familiar; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-
los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
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. 
 
 

De acordo com entendimento de Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág.418), 

com o qual concordamos, o mais importante dos deveres atribuídos aos pais, pelo 

Código Civil, seria o dever de dirigir a criação e a educação dos filhos. Isto porque, 

 
 

incumbe aos pais velar não só pelo sustento dos filhos, como pela sua 
formação, a fim de torná-los úteis a si, à família e à sociedade. O encargo 
envolve, pois, além do zelo material, para que o filho fisicamente sobreviva, 
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também o moral, para que, por meio da educação, forme seu espírito e seu 
caráter. 
 
 

Ademais, tal dever constitui princípio constitucional, insculpido no artigo 229 

de nossa Carta Constituinte. 

 
 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. 
 
 

Importante esclarecer que o não cumprimento de suas obrigações, gera 

sanções aos pais irresponsáveis. Por exemplo, no caso de infração ao dever de 

criação, tipificado pelo Código Penal, em seu artigo 2441,como abandono material, 

além da pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, previstas por este artigo, o pai ou 

a mãe que descumpriu seu dever, perderá o poder familiar, nos termos do artigo 

1.638, II do Código Civil. 

Da mesma forma, o Código Penal prevê em seu artigo 2462 o crime de 

abandono intelectual, que se configura quando os pais deixam de prover a instrução 

primária de seus filhos em idade escolar. A pena para tal infração é a detenção por 

15 dias a 1 mês ou multa. 

Assim, as hipóteses geradoras de suspensão e extinção do poder familiar 

estão disciplinadas pelos artigos 1635 a 1638 do Código Civil de 2002, a saber: 

 
 

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5

o
, parágrafo único; 

III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
 

                                                 

 
1
 Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, 
não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia 
judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou 
ascendente, gravemente enfermo: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.  
Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer 
modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.  
2
 Art. 246 - Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária de filho em idade escolar: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 
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Art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união 
estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos 
ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge 
ou companheiro. 
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai 
ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. 
 
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos 
deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, 
requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe 
pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até 
suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao 
pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime 
cuja pena exceda a dois anos de prisão. 
 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
 
 

Sobre o tema, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves (2012, pág.427) que 

 
 

a perda ou destituição constitui espécie de extinção do poder familiar, 
decretada por decisão judicial (arts.1635, V, e 1638). Assim como a 
suspensão, constitui sanção aplicada aos pais pela infração ao dever 
genérico de exercer a pátria potestas em consonância com as normas 
regulamentares, que visam atender ao melhor interesse do menor. 
 
 

Como dissemos, atualmente, o poder familiar é tido como “um poder-dever 

posto no interesse exclusivo do filho e com a finalidade de satisfazer as suas 

necessidades existenciais, consideradas mais importantes, conforme prevê a 

cláusula geral de tutela da dignidade humana”. (MORAES, 2006, pág.194). 

Desta forma, uma vez que este instituto visa à proteção e à defesa dos filhos, 

enquanto menores, segundo Caio Mário (2002, pág.461) “deve durar por todo o 

tempo da sua menoridade, ininterruptamente”. Porém, a exemplo das situações 

acima citadas, a lei prevê a possibilidade de antecipação desse termo, sempre 

visando o atendimento do melhor interesse da criança3. 

                                                 

 
3
O Princípio do Melhor Interesse da Criança, também conhecido como Best Interest of Child, como foi 

reconhecido pela Convenção Internacional de Haia “enfatiza a preocupação com a criança e o 
adolescente, que vivenciam processo de amadurecimento e formação de suas personalidades, o que 
impulsiona o direito a privilegiar seus interesses” (PEREIRA, 2012, pág.60). 
Em nosso ordenamento, tal princípio pode ser encontrado no caput do art.227 da CRFB/88, estando 
presente também, implicitamente, nos artigos 1.583 e 1.584, do Código Civil de 2002, que 
estabelecem a preferência pela aplicação da guarda compartilhada e, quando esta não for possível, 
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Isso ocorre, pois, em nosso ordenamento, predomina o princípio da Co-

Responsabilidade entre Estado, família e sociedade, no acatamento da doutrina da 

proteção integral da criança e do adolescente, princípio este previsto no caput do 

art.227 da Constituição da República de 1988. 

 
 

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.  

 

                                                                                                                                                         

 
afirmam que a guarda será atribuída ao genitor que apresentar melhores condições para exercê-la, 
levando em conta as necessidades do menor, a saber: 
Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada.  
§ 1

o
  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 

substitua (art. 1.584, § 5
o
) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 
dos filhos comuns. 
§ 2

o
  A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 
I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 
II – saúde e segurança; 
III – educação. 
§ 3

o
  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos 

filhos. 
Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 
I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de 
separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar; 
II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 
de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 
§ 1

o
  Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda 

compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as 
sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 
§ 2

o
  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre 

que possível, a guarda compartilhada. 
§ 3

o
  Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda 

compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em 
orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 
§ 4

o
  A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou 

compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive 
quanto ao número de horas de convivência com o filho. 
§ 5

o
  Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a 

guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. 
Ademais, o melhor interesse da criança também encontra guarida em diversos artigos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a começar pelo art.1º que garante a proteção integral à criança e ao 
adolescente, bem como o art.3º que assegura as crianças e adolescentes todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana e o art.19 que garante a criança o direito a convivência 
familiar. Outrossim, o melhor interesse da criança pode ser expressamente encontrado no art.100, IV 
do referido Estatuto, que dispõe que a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e 
direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses 
legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. 
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Neste sentido, para Grisard Filho (2002), caso um dos pais descumpram com 

suas obrigações em relação aos seus filhos, o Estado deverá intervir. Trata-se de 

um dever deste, uma vez que é interesse público que os pais cumpram com suas 

responsabilidades. Ou seja, exige-se que o Estado passe a agir efetivamente na 

base familiar, a fim de garantir a realização dos direitos ofertados pelo ordenamento 

jurídico à prole. 

 
 

1.3. Função Social da Família 

 
 

É inegável a importância que a família exerce na vida do indivíduo, sendo 

considerada pela Constituição da República de 1988, em seu artigo 226, caput, 

como base da sociedade e merecedora de proteção especial do Estado. 

Porém, como tratamos nos tópicos anteriores, a família passou por profundas 

modificações ao longo dos anos, o que fez com que sua finalidade e função também 

sofressem alterações. Dessa forma, para analisarmos a função social da família 

devemos levar em conta o contexto histórico e cultural de nossa sociedade. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2011, pág.98), analisando a 

família moderna, afirmam que 

 
 

a principal função da família é a sua característica de meio para a 
realização dos nossos anseios e pretensões. Não é mais a família um fim 
em si mesmo [...], mas sim, o meio social para a busca de nossa felicidade 
na relação com o outro. 
 
 

Percebemos, assim, que a função social da família, com o passar dos anos 

ampliou-se, deixando de ser, como acima destacado, um fim em si mesmo, ou seja, 

um instituto fechado e voltado apenas às necessidades patrimoniais, para alcançar 

status de meio fundamental para a formação do indivíduo. 

Neste sentido, afirma Sergio Gischkow (apud Guilherme Calmon, 20094) que 

 
 

                                                 

 
4
 CALMON, Guilherme. A Função Social da Família, 2009. Disponível em 

<http://www.4shared.com/get/L8CbKmSa/texto_completo_-_a_funo_social.html>; Acessado em: 
16/07/2013. 



22 

 

uma família que experimente a convivência do afeto, da liberdade, da 
veracidade, da responsabilidade mútua, haverá de gerar um grupo familiar 
não fechado egoisticamente em si mesmo, mas sim voltado para as 
angústias e problemas de toda a coletividade, passo relevante à correção 
das injustiças sociais. 
 
 

Assim, atualmente, a finalidade da família está pautada em diversos princípios 

constitucionais, dentre os quais: Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade, 

Solidariedade, Paternidade Responsável, Pluralidade das Entidades Familiares, 

Dever de Convivência, Melhor Interesse da Criança, Isonomia entre os Filhos, dentre 

outros, mas, principalmente, no Princípio da Afetividade, afim de que, os filhos 

tenham, na família, um lugar privilegiado para a boa vivência e sua dignificação 

(CALMON, 2009). 

 
 

1.3.1. A Importância dos Pais na Formação dos Filhos 

 
 

A maneira como os pais agem e tratam seus filhos durante seu crescimento, 

mais precisamente, a forma como estabelecem a convivência familiar, influenciará 

profundamente na formação do caráter e da personalidade destes. 

Giselle Câmara Groeninga (2006, pág.116) afirma que 

 
 

o ser humano necessita para a sua formação, desde a concepção, de mãe 
e de pai. Esta necessidade pode ser distinguida em termos biológicos, 
psíquicos e sociais. Estes aspectos podem ser atendidos, atualmente, de 
forma separada da pessoa do pai ou da mãe biológicos e/ou socioafetivos. 
No entanto, os vínculos afetivos são mister para o desenvolvimento de 
aspectos humanos. 

 

Assim, percebemos que a criança, desde a concepção, mas, principalmente, 

em seus primeiros anos de vida, é um ser extremamente dependente de seus pais. 

São eles que lhe suprem as necessidades básicas (alimentação, moradia, higiene, 

educação), lhe fornecem afeto e atenção, além de servirem como elo entre o 

indivíduo e a sociedade. 

Sobre o assunto, Cynthia Andersen Sarti (2004, pág.6) esclarece que 

 

a família é o lugar onde se ouvem as primeiras falas com as quais se 
constrói a auto-imagem e a imagem do mundo exterior. Assim, é 
fundamentalmente como lugar de aquisição de linguagem que a família 
define seu caráter social. Nela, aprende-se a falar e, por meio da linguagem, 
a ordenar e dar sentido às experiências vividas. A família, seja qual for sua 
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composição e organização, é o filtro através do qual se começa a ver e a 
significar o mundo. Este processo que se inicia ao nascer prolonga-se ao 
longo de toda a vida, a partir dos diferentes lugares que se ocupa na família. 

 

Logo, esta relação de afetividade criada entre pais e filhos será crucial para o 

desenvolvimento da criança. Podemos citar como exemplo, o desenvolvimento de 

sua auto-estima. Assim, segundo Içami Tiba (2002, pág.54) “a auto-estima começa a 

se desenvolver numa pessoa quando ela é ainda um bebê. Os cuidados e os 

carinhos vão mostrando a criança que ela é amada e cuidada”. 

Tânia da Silva Pereira (2006, pág.234) ressalta, ainda, que 

 
 

a identidade pessoal da criança e do adolescente tem vínculo direto com 
sua identidade no grupo familiar e social. Seu nome e seus apelidos o 
localizam em seu mundo. Sua expressão externa é a sua imagem, a qual 
vai compor a sua individualização como pessoa, fator primordial em seu 
desenvolvimento. 
 
 

A criança mostra-se, então, como um reflexo de sua família e da formação 

que recebeu desta. Importante analisarmos este fato, pois, nos casos de abandono 

afetivo, a criança vítima de abandono, ou seja, aquela que não recebeu durante seu 

crescimento o afeto e o cuidado que lhes eram necessários, tende a apresentar uma 

personalidade diferente da criança que obteve estes cuidados, podendo apresentar 

quadros de rebeldia, tristeza, insegurança, além da baixa auto-estima já mencionada 

acima. 

O que ocorre é que a ausência de um dos genitores acarreta na criança uma 

sensação de vazio, uma necessidade de sentir-se amada. Este vazio, segundo 

Ferrari (1999, apud Mariana Eizirike David Simon Bergmann, 2004)5, 

 
 

é formado pela noção das crianças de não serem amadas pelo genitor que 
está ausente, com uma grande desvalorização de si mesmas em 
conseqüência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os 
sentimentos de culpa "por ser uma criança má, por haver provocado a 
separação, por ter nascido". A criança pensa ser má por ter sido deixada. [e 
esse sentimento] pode gerar reações variadas, desde tristeza e melancolia 
até agressividade e violência. [...] Os tímidos e temerosos do exterior se 

                                                 

 
5
EIZIRIK, Mariana; e BERGMANN, David Simon. “Ausência Paterna e sua Repercussão no 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente: Um Relato de Caso”. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81082004000300010, acesso em 16 de 
julho de 2013). 
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fecham em si mesmos, e os extrovertidos e temerosos do interior de sua 
história se vingam no mundo com condutas anti-sociais. 
 
 

O ideal, por óbvio, seria que a criança mantivesse o convívio com ambos os 

pais, uma vez que, somente a presença destes “permite à criança viver de forma 

mais natural os processos de identificação e diferenciação e quando um falta, ocorre 

sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio que pode causar prejuízo 

na personalidade do filho”. (FERRARI, 1999, Mariana Eizirike David Simon 

Bergmann, 2004)6. 

Concluímos, portanto, que essa dependência natural dos filhos em relação 

aos pais é que os tornam imprescindíveis para seu desenvolvimento sadio e natural. 

De forma que, a omissão ou negligência dos pais poderá afetar sensivelmente este 

desenvolvimento. 

 
 

1.3.2. Direito à Convivência Familiar 

 
 

Para que as funções materna, paterna e filial se desenvolvam, para que os 

laços entre pais e filhos se estreitem e a relação afetiva seja amplamente 

desenvolvida faz-se necessária a convivência entre estes sujeitos. 

Paulo Lôbo (2008, apud Fabíola Santos Albuquerque, 2010, pág.42) 

compreende a convivência familiar como 

 
a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas pessoas que 
compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, no 
ambiente comum. [...] É o ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e 
solidariamente acolhidas e protegidas, especialmente as crianças. 

 

Assim, a convivência familiar se caracteriza pelo trato constante entre pais e 

filhos, um convívio diário, não importando o fato de existir relação biológica entre 

estes. Afinal, “o afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e de solidariedade 

derivam da convivência e não do sangue” (LÔBO, 2000). 

Ocorre que, muitas vezes, esse convívio familiar é abalado quando o casal se 

separa, principalmente, se essa separação ocorrer de forma litigiosa. Nesses casos, 

                                                 

 
6
Ibidem. 
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o ex-casal, em geral, prefere manter distância um do outro, o que afeta a 

convivência dos filhos com o genitor que não possui sua guarda. 

Sobre o assunto, Giselle Câmara Groeninga (2006, pág.114) nos esclarece 

que “os vínculos conjugais podem ser dissolvidos para fins civis, mas os vínculos de 

filiação são indisponíveis e indissolúveis [...]”. Dessa forma, mesmo que o casal se 

separe, os filhos deverão permanecer na companhia e na convivência de ambos os 

pais. 

Assim, diante de sua relevância, o direito a convivência familiar encontra-se 

protegido por nossa Lei Maior, em seu artigo 227 e, em consonância com este 

dispositivo, encontramos, também, a proteção da convivência familiar no artigo 19 

do estatuto da Criança e do Adolescente, ipsis litteris: 

 
 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes (grifamos). 
 
 

Ademais, como vimos no tópico anterior, diversos são os prejuízos causados 

no desenvolvimento da personalidade e da dignidade dos filhos que são acometidos 

pela ausência de convívio com um de seus genitores. Isto porque, o convívio familiar 

é uma necessidade do ser humano, é um ato intrínseco entre pessoas que possuem 

vínculos familiares e afetivos.  

Giselle Câmara Groeninga (2006, pág.115) aduz que 
 
 

do ponto de vista psicológico, o vínculo entre pais e filhos existe, mesmo 
que seja sob forma potencial, imaginária. Em outras palavras, o vínculo 
psíquico com mãe e pai é necessidade humana que se atualiza no direito à 
convivência. E, como face da mesma moeda, o vínculo psíquico com o filho 
é necessidade humana que precisa da convivência para se atualizar. 
Quando o direito à convivência não é atendido permanece a lacuna psíquica 
que, legalmente, se configura como abandono por parte dos pais. A mesma 
lacuna se dá na relação dos pais com os filhos, que inclusive encontra sua 
contrapartida legal no dever de prestar assistência. 
 
 

Importante destacar que este dever de prestar assistência, embora 

comumente definido como dever dos pais de prestar alimentos aos filhos ou, ainda, 

como dever de sustento, não se limita ao aspecto material, englobando, também, a 

assistência moral, psíquica e afetiva entre pais e filhos. Assistência esta que 

somente se faz possível a partir do convívio familiar.  
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Ainda segundo a autora (2006, pág.115), 

 
o amadurecimento e o aprendizado psicoemocional se dão na família – 
base das relações sociais. A criança desenvolve vínculos afetivos com os 
pais, cuja qualidade, mais próxima ou distante, de mais amor ou mais 
frustração e ódio, oscila conforme seu desenvolvimento. E mais, do ponto 
de vista do observador, o que se vê são os vínculos mais conscientes, não 
devendo esquecer-nos que eles também se dão de forma inconsciente. A 
família propicia ambiente continente e seguro para a formação de pautas 
relacionais, que serão utilizadas durante a vida, fazendo parte dos recursos 
pessoais e da forma particular de ser. E é esta composição de variáveis, 
não necessariamente aparentes, que se deve respeitar ao se preconizar 
que a convivência seja o mais próxima possível da convivência original de 
pais e filhos. 
 
 

Ademais, Eliana Riberti Nazareth (2006, pág.211) afirma que “pais e filhos 

precisam desfrutar da convivência mútua com tudo o que isso tem de bom e de ruim, 

com suas vantagens e inconvenientes”. 

A autora ressalta ainda que, salvo em situações específicas, em que a 

presença dos pais causará patologias psicológicas aos filhos, “toda criança precisa e 

deve ter, para seu adequado desenvolvimento psicossocial, um convívio regular, 

estável e próximo com os genitores, ainda que um deles não detenha a guarda”. 

Como mencionado anteriormente, nosso Código Civil, em seu artigo 1.584, 

§2º estabelece como ideal, em caso de fim do vínculo conjugal, a guarda 

compartilhada, atribuindo similitudes de direitos e deveres a ambos os genitores. 

Porém, ainda que seja estabelecida a guarda unilateral, cabe ao genitor que não a 

detenha supervisionar os interesses dos filhos (art.1583, §3º). 

Tais dispositivos vieram reforçar a ideia de que ambos os pais são 

responsáveis por seus filhos, ainda que um deles não detenha sua guarda, bem 

como, serviram de incentivo à convivência familiar, uma vez que, para que se possa 

cumprir a obrigação de supervisionar o interesse do filho, é preciso manter um 

mínimo de convívio com este. 

Assim, é essencial que o ex-casal tenha em mente que, ainda que não esteja 

mais junto, não existe ex-pai ou ex-mãe, ambos possuem papel fundamental a 

desempenhar na criação de seus filhos. Dessa forma, o fim da relação amorosa 

entre eles não poderá afetar o vínculo parental. 

Portanto, chega-se a conclusão de que a convivência familiar, muito mais do 

que um direito natural de pais e filhos é uma obrigação legal a ser desempenhada 

pelos pais, obrigação esta que perdura, ainda que o casal se separe. Ademais, é 
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através da convivência familiar que será possível fazer frutificar os vínculos de 

afetividade e solidariedade na família. 
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2. AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE FAMÍLIA 

 
 

Segundo Paulo Lôbo (2008)7“a afetividade é a causa originária e final da 

família”.Complementando tal afirmação, aduz Catarina Almeida de Oliveira (2010, 

pág.55) que “o afeto (ou a afetividade) será o animus da família, assim considerado 

como elemento que, não somente integra, mas, serve de prova da existência de 

uma entidade familiar”. 

Porém, antes de adentrarmos ao estudo da afetividade no direito de família, 

achamos por bem tecer breves diferenças entre o afeto e a afetividade. Tal 

diferenciação se mostra pertinente uma vez que, o afeto, por ser um sentimento, é 

encarado, muitas vezes, como sinônimo de amor e não é o objetivo deste trabalho 

analisar a possibilidade de indenização por falta de amor entre pais e filhos, mas sim 

pelo não cumprimento, pelos pais, dos deveres de cuidado com os filhos. 

Assim, nas palavras de Renata Cristina Othon Lacerda de Andrade (2010, 

pág.73),  

 
 

afeto e afetividade, embora dividam a mesma origem, não se confundem: a 
afetividade é a dinâmica das relações afetivas, é a constante transição dos 
sentimentos humanos entre os mundos interno e externo; afeto é 
sentimento. 

 
 

No mesmo sentido, afirma Paulo Lôbo (2006, pág.2): 

 
 

a afetividade, sob o ponto de vista jurídico, não se confunde com o afeto, 
como fato psicológico ou anímico, este de ocorrência real necessária. O 
direito, todavia, converteu a afetividade em princípio jurídico, que tem força 
normativa, impondo dever e obrigação aos membros da família, ainda que 

                                                 

 
7
 LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Entidades Familiares Constitucionalizadas. Para Além do Numerus 

Clausus”. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/2552/entidades-familiares-
constitucionalizadas, acessado em 16/07/2013. 
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na realidade existencial entre eles tenha desaparecido o afeto. Assim, pode 
haver desafeto entre pai e filho, mas o direito impõe o dever de afetividade. 
 
 

Portanto, entendemos que melhor seria empregarmos a expressão 

afetividade no lugar de afeto, a fim de se ver afastada essa noção de sentimento, 

bem como a confusão entre afeto e amor, de forma a desmistificar a ideia de que 

alguns juristas e doutrinadores estão tentando obrigar os pais a amarem seus filhos, 

sob pena de sofrerem uma condenação.  

Na verdade, como dito acima, abordaremos aqui a afetividade como uma 

conduta solidária, como um dever de cuidado. Dever este atribuído aos pais e que 

pode ou não estar acompanhado de afeto ou de amor, mas que, em todo caso, 

deverá ser cumprido. 

 
 

2.1. Princípio da Afetividade 

 
 
O princípio da afetividade, apesar de não estar expressamente previsto em 

nossa Constituição, tem sido reconhecido por grande parte de nossa doutrina e 

jurisprudência como um princípio fundamental. 

Isto porque, segundo diversos autores, e aqui citaremos como exemplo, 

Flávio Tartuce e Paulo Lôbo, a afetividade possui fundamento constitucional, 

estando implicitamente incluída no rol de direitos fundamentais, uma vez que 

decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da 

igualdade entre os filhos. 

Sobre este princípio, Paulo Lôbo (2000)8 afirma que ele 

 
 

não é petição de princípio, nem fato exclusivamente sociológico ou 
psicológico. No que respeita aos filhos, a evolução dos valores da 
civilização ocidental levou à progressiva superação dos fatores de 
discriminação, entre eles. Projetou-se, no campo jurídico-constitucional, a 
afirmação da natureza da família como grupo social fundado 
essencialmente nos laços de afetividade. Encontra-se na Constituição 
Federal brasileira três fundamentos essenciais do princípio da afetividade, 
constitutivos dessa aguda evolução social da família, máxime durante as 
últimas décadas do Século XX: 

                                                 

 
8
 LÔBO, Luiz Paulo Netto. “Princípio Jurídico da Afetividade na Filiação”. Disponível em: 

http://jus.com.br/revista/texto/527/principio-juridico-da-afetividade-na-filiacao, acessado em: 
16/07/2013. 
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a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 
6º); 
b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da 
igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); 
c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 
incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família 
constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º). 
 
 

Percebemos, assim, que o princípio da afetividade, de fato, possui viés 

constitucional, estando diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, além de harmonizar-se com outros princípios constitucionais. Além disso, 

devido a sua grande aplicabilidade no direito de família, tem sido definido como o 

princípio “norteador das relações familiares contemporâneas, visando à garantia do 

respeito aos valores mais elevados da humanidade” (ANDRADE, 2010, pág.74). 

Renata Cristina Othon Lacerda de Andrade (2010, pág.73), chega a 

considerar que “inserir a afetividade como princípio fundamental ao estabelecimento 

dos vínculos formais entre pessoas [...] nada mais é do que finalmente retirar o véu 

da hipocrisia que cobriu os 77 (setenta e sete) anos em que vigorou o Código Civil 

de 1916”. 

Assim, atualmente, o princípio da afetividade pode ser considerado como “um 

dos principais regramentos do Novo Direito de Família que desponta” (TARTUCE, 

2012, pág.25). Isso se deve ao fato de a família ter sofrido profundas modificações 

em sua estrutura ao longo dos anos, deixando de ser considerada uma relação 

estritamente patrimonial ou biológica, para ser tida como uma verdadeira rede de 

afetividade. 

Neste sentido, Paulo Lôbo (20009) escreve que: 

 
 

a família atual não é mais, exclusivamente, a biológica. [...] O modelo 
científico é inadequado, pois a certeza absoluta da origem genética não é 
suficiente para fundamentar a filiação, uma vez que outros são os valores 
que passaram a dominar esse campo das relações humanas. [...] Em suma, 
a identidade genética não se confunde com a identidade da filiação, tecida 
na complexidade das relações afetivas, que o ser humano constrói entre a 
liberdade e o desejo. 
 
 

Desta forma, o princípio da afetividade veio trazer novas dimensões a 

entidade familiar, conferindo-lhe uma configuração plural, uma vez que deixa de ser 

                                                 

 
9
Ibidem 
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uma relação meramente composta por vínculos sanguíneos e passa a compreender 

os laços de afeto e solidariedade, sendo, portanto, considerado como “uma das 

grandes conquistas advindas da família contemporânea, receptáculo de 

reciprocidade de sentimentos e responsabilidades” (PEREIRA, 2012, pág.58). 

 
 

2.2. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser considerado o maior e 

mais importante princípio da atualidade, sendo fundamento de nosso Estado 

Democrático de Direito, insculpido no art.1º, III da Constituição de 1988. É a 

dignidade humana que dá unidade e harmonia a todos os outros princípios e 

garantias constitucionais.  

Em contrapartida, será por meio do exercício destes demais princípios 

constitucionais que a dignidade humana se verá garantida. Isto porque, “os direitos 

fundamentais existem para que a dignidade da pessoa humana possa ser exercida 

em sua plenitude”. (PADILHA, 2013, pág.202). 

Sobre o assunto, Sidney Guerra e Lilian Márcia Balmant Emerique (200610, 

pág.7) acrescentam que “a dignidade humana encontra-se no epicentro da ordem 

jurídica brasileira tendo em vista que concebe a valorização da pessoa humana 

como sendo razão fundamental para a estrutura de organização do Estado e para o 

Direito”. 

Assim, diante de tamanha significância deste princípio em nosso 

ordenamento, importante se faz a sua conceituação. Para Paulo Lôbo (200011) “a 

dignidade humana é aquilo que é essencialmente comum a todas as pessoas, 

impondo-se um dever de respeito e intocabilidade, inclusive em face do Poder 

Público”. 

                                                 

 
10

 GUERRA, Sidney; EMERIQUE, Lilian Márcia Balmant. “O Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e o Mínimo Existencial”. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http
%3A%2F%2Ffdc.br%2FArquivos%2FMestrado%2FRevistas%2FRevista09%2FArtigos%2FSidney.pdf
&ei=Wj3nUambNoG89QTgjYGAAQ&usg=AFQjCNFcu1pDIqdoMLyOXLWN2TkwI-
VRyw&sig2=g8C462aMfocclQ9OO hQohA&bvm=bv.49478099,d.eWU; acesso em: 17/07/2013. 
11

 LÔBO, Luiz Paulo Netto. “Princípio Jurídico da Afetividade na Filiação”. Disponível em: 
http://jus.com.br/revista/texto/527/principio-juridico-da-afetividade-na-filiacao, acessado em: 
17/07/2013. 
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Dessa forma, a dignidade se mostra como um valor moral inerente ao homem 

e é exatamente isso que o difere de todo o resto. Dizia Kant12 (pág.50) que o homem 

tem dignidade e não um preço, como as coisas. Sendo assim, este princípio deve 

ser reconhecido e preservado pelo Estado. 

Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.80) vai além, ao definir a dignidade humana 

não apenas como um valor moral, mas como 

 
 

a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos 
personalíssimos. Os direitos a honra, ao nome, a intimidade, a privacidade e 
a liberdade estão englobados no direito a dignidade, verdadeiro fundamento 
e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa 
humana. 
 
 

No direito de família, o princípio da dignidade humana ganha maior destaque 

e atuação, sendo considerado o princípio norteador deste ramo do direito. E, nos 

julgados que tratam da questão do abandono afetivo, o princípio da dignidade 

humana tem sido usado como fundamento dos argumentos favoráveis à 

indenização.  

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente 

ligado ao princípio da afetividade. Isto porque, como dissemos acima, a dignidade, 

além de refletir os demais princípios fundamentais, é a base dos direitos 

personalíssimos. 

A respeito desse vínculo entre dignidade e afetividade, Flávio Tartuce (2012, 

pág.9) nos remete a julgado proferido pelo extinto Tribunal de Alçada Civil de Minas 

Gerais, que assim entendeu: “o princípio da afetividade especializa, no campo das 

relações familiares, o macroprincípio da dignidade humana”. 

Sobre o assunto, Maria Celina Bodin de Moraes (2003, apud Caio Mário, 

2012, pág.56) acrescenta que 

 
 

a família só faz sentido para o Direito a partir do momento em que ela é 
veículo funcionalizador da promoção da dignidade de seus membros. Seus 

                                                 

 
12

 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.xr.pro.br%2FIF%2FKANT-
Fundamentacao_da_Metafisica_dos_Costumes.pdf&ei=RzT3UbXKK4fHrQGhxoGYAQ&usg=AFQjCN
G-iwt9FXtoMmS4okXE7G0vyCIADA&sig2=lK2YOzugjiJY5UECADxi4Q&bvm=bv.49967636,d.aWM 
Acessado em: 30/07/2013. 
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reflexos crescentes vêm permeando todo o Direito como é o exemplo da 
valorização dos laços de afetividade e da convivência familiar oriundas da 
filiação, em detrimento, por vezes, dos vínculos de consangüinidade. 
 
 

Portanto, ao lidarmos com o direito de família e, especificamente, com os 

casos de abandono afetivo, não podemos nos manter na estrita tecnicidade. Afinal, 

são os princípios, como a dignidade humana e a afetividade, que, de tão 

intimamente ligados à natureza humana, deverão nos guiar afim de que alcancemos 

as soluções para os conflitos familiares. 

 

 

2.3. Princípio da Solidariedade Familiar 

 
 

O princípio da solidariedade familiar decorre da solidariedade social, prevista 

no art.3º, inciso I da Constituição de 198813 e, de acordo com Flávio Tartuce (2012, 

pág.11), “reconhecida como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, 

no sentido de construir uma sociedade livre, justa e solidária”. 

Caio Mário (2012, pág.57) ressalta que 

 
o princípio da solidariedade representou, então, uma inovação substancial 
no ordenamento jurídico pátrio, devendo o mesmo ‘ser levado em conta não 
só no momento da elaboração da legislação ordinária e na execução das 
políticas públicas, mas também nos momentos de interpretação-aplicação 
do direito’ (Maria Celina Bodin de Moraes). Em outras palavras, o princípio 
da solidariedade é um fato social – só se pode pensar no indivíduo inserido 
em uma sociedade. É a partir desta concepção que se fala em solidariedade 
objetiva, que traduziria a necessidade imprescindível da coexistência 
humana. 
 
 

Assim, uma vez que a solidariedade permeia os relacionamentos familiares, 

naturalmente que o princípio da solidariedade se reflete no Direito de Família, 

estando presente nos artigos 22614, 227 e 23015 da Constituição Federal, que tratam, 

respectivamente, da proteção da família, das crianças e dos adolescentes, e dos 

idosos. 

                                                 

 
13

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
14

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
15

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida. 
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Desta forma, o artigo 226, ao elevar a família ao patamar de base da 

sociedade, viu-se obrigado a lhe conferir especial proteção do Estado, a fim de 

garantir a manutenção desta importante instituição. Já os artigos 227 e 230, 

estabelecem a responsabilidade solidária entre Estado, família e sociedade, de 

forma que, cabe a estes três órgãos garantir a proteção e o exercício dos direitos 

das crianças, dos adolescentes e dos idosos. 

Em relação à conceituação deste princípio, utilizando as palavras de Paulo 

Lôbo (2007, apud Caio Mário da Silva Pereira, 2012, pág.58), poderíamos dizer que 

 
 

a solidariedade familiar é fato e direito, realidade e norma. No plano fático 
as pessoas convivem no âmbito familiar, não por submissão a um poder 
incontrolável, mas porque compartilham afetos e responsabilidades. No 
plano jurídico, os deveres de cada um para com os outros impuseram a 
definição de novos direitos e deveres jurídicos, inclusive na legislação 
infraconstitucional, a exemplo do Código civil de 2002, o que significa que 
se alcançou adimensão ideal da solidariedade, impondo pugnar-se por 
avanços legislativos. 
 
 

Importante ressaltar que a solidariedade familiar, assim como a afetividade, 

encontra direta relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, 

também, considerado um princípio norteador do direito de família. 

De acordo com Maria Celina Bodin16 (pág.8) “o princípio constitucional da 

solidariedade identifica-se, assim com o conjunto de instrumentos voltados a garantir 

uma existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como 

livre e justa, sem excluídos e marginalizados”. 

Percebemos, então, que o princípio da solidariedade, juntamente com os 

princípios da afetividade e da dignidade humana formam um verdadeiro tripé 

norteador do direito de família, do qual emanarão outros princípios e cujos valores 

deverão lastrear as decisões tomadas para a solução dos conflitos familiares. 

 

 

 

                                                 

 
16

 MORAES, Maria Celina Bodin. O Princípio da Solidariedade. Disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.tepedino.adv.br%2Fwp%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2012%2F09%2Fbiblioteca9.pdf&ei=3GH1UbL9NoLW8gSAroHgCA&usg=AF
QjCNHe5sX877cGNXzmSit7-EzRE5V_cw&sig2=fX4WjyLXXMnVETt-
qaZi0A&bvm=bv.49784469,d.eWU; Acessado em: 27/07/2013. 
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3.  RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
 
Como discorremos no início deste trabalho, a família, ao longo dos anos, 

passou por profundas transformações. Dessa forma, na família patriarcal, baseada 

na vontade do homem sobre seus filhos e esposa e no dever de obediência destes 

para com o pater, não se cabia falar em direito de responsabilidade. 

Hoje, porém, por ser a família calcada nos diversos princípios aqui elencados 

e, principalmente, no tripé dignidade-afetividade-solidariedade, o instituto da 

responsabilidade civil se mostra plenamente aplicável ao direito de família. 

Passaremos, portanto, ao estudo do tema. 

 
 

3.1. Conceito e Natureza Jurídica da Responsabilidade Civil 

 
 
A idéia de responsabilidade civil, conforme nos ensina Gustavo Tepedino 

(1999, pág.174), “relacionava-se, tradicionalmente, com o princípio elementar de que 

o dano injusto, ou seja, o dano causado pelo descumprimento do dever jurídico deve 

ser reparado”. 

Estas regras a respeito da responsabilidade foram impostas nas diversas 

sociedades, a fim de se evitar um desequilíbrio na ordem social, mantendo-se, 

assim, a harmonia e a paz entre os cidadãos.  

Dessa forma, podemos conceituar a responsabilidade civil como “a obrigação 

em que o sujeito ativo pode exigir o pagamento de indenização do passivo por ter 

sofrido prejuízo imputado a este último” (COELHO, 2012, pág.510), ou seja, quando 

uma pessoa age de forma a causar um dano à outra, estará obrigada a reparar o 

dano causado. 

Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.15), nos esclarece que 
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esse dever, passível de violação, pode ter como fonte uma relação jurídica 
obrigacional preexistente, isto é, um dever oriundo de contrato, ou, por outro 
lado, pode ter por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral 
de Direito, ou pela própria lei. 
 
 

Neste sentido, temos a divisão da responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual. Na responsabilidade civil contratual, as partes já se encontram 

vinculadas por meio de um contrato e o dever de indenizar será uma conseqüência 

do inadimplemento deste contrato.  

Por outro lado, na responsabilidade extracontratual, não existe um vínculo 

jurídico preexistente entre as partes, mas ocorre uma violação de direitos subjetivos. 

Sobre o assunto, acrescenta Alpa (1999 apud Fábio Ulhoa Coelho, 2012, 

pág.513), que 

 
 

a distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual não tem 
relevância prática – já que a indenização devida será igual, haja ou não 
entre credor e devedor da obrigação de indenizar (como prestação) uma 
relação negocial –, trata-se, a rigor, apenas de definir o lugar mais 
adequado, na tecnologia jurídica, para a exposição da matéria. 
 
 

Acreditamos que a responsabilidade aplicável ao direito de família será a 

extracontratual, conforme esclarecemos melhor em tópico próprio. Desta forma, 

partiremos para a análise das espécies de desta responsabilidade, que são em 

número de duas: a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil 

objetiva. 

A responsabilidade civil subjetiva é a regra geral, prevista no caput do artigo 

927 do Código Civil de 2002, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Apesar do caput do referido artigo não estabelecer explicitamente a 

necessidade da culpa para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva, tal 

requisito encontra-se subentendido, uma vez que o parágrafo único do mesmo artigo 

estabelece que a lei especificará os casos em que haverá reparação de dano, 

independente de culpa. 

Além disso, o artigo 927 também não fornece o conceito de ato ilícito, mas 

nos remete aos artigos 186 e 187, que dispõem:  
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
 
 

Percebemos, então, que os artigos acima retratados corroboram com a ideia 

de ser necessária a culpa do agente, uma vez que exigem uma ação ou omissão 

voluntária do agente causador do dano ou, ainda, a presença de negligência ou 

imprudência em sua conduta. 

Assim, temos que, para a formação da responsabilidade civil subjetiva, faz-se 

necessário a presença de 4 pressupostos: i) ato ilícito; ii) dano; e iii) nexo causal; e 

iv) culpa.Deste modo, para que o sujeito passivo da relação seja responsabilizado é 

preciso que fique comprovado que este praticou um ato ilícito causador de um dano 

e que este ato foi resultado de uma manifestação de sua vontade. 

Sobre os pressupostos acima elencados, algumas observações deverão ser 

feitas. Primeiramente, a respeito do ato praticado é preciso esclarecer que este 

abrange tanto a ideia de ação como a de omissão. A forma mais comum é a ação, 

uma atitude positiva que consiste na prática de um ato que resultará num dano.  

Já a omissão corresponde a uma atitude negativa, ou seja, uma inércia do 

agente que resultará num dano, seja porque este deixou de praticar um ato que lhe 

era devido, seja porque, a despeito de sua inércia, não impediu que este dano se 

concretizasse. Um exemplo de omissão muito comum nos livros de responsabilidade 

civil é o dever legal que os pais têm de alimentar seus filhos. Caso deixem de 

alimentá-los, deverão responder civil e penalmente por esta omissão.  

Além disso, é preciso que a conduta praticada seja reprovável, censurável, 

devendo se caracterizar como uma conduta ilícita, bem como, que o agente que 

praticou o ato seja imputável, ou seja, deve possuir condições psíquicas de entender 

e de determinar seus atos. 

Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.26), nos explana que 

 
 

dois são os elementos da imputabilidade: maturidade e sanidade mental. 
Importa o primeiro desenvolvimento mental; e o segundo, higidez. 
Conseqüentemente, imputável é o agente mentalmente são e desenvolvido, 
capaz de entender o caráter de sua conduta e de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 
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Em relação ao dano, este se caracteriza, nas palavras de Venosa (2005, p. 

40), como “o prejuízo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou coletivo, moral ou 

material, ou melhor, econômico e não econômico. Na noção de dano está sempre 

presente a noção de prejuízo”. 

Ademais, Cavalieri (2008, pág.70) afirma que o dano é tido “como o grande 

vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em 

ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, 

mas não [...] sem dano”. 

Existem algumas espécies de dano: são elas, o dano patrimonial e o dano 

extrapatrimonial. O primeiro, também conhecido como dano material, como o próprio 

nome já diz, atingirá o patrimônio do lesado e poderá ser mensurado em pecúnia, a 

fim de ser restituído o patrimônio atingido. 

O dano extrapatrimonial ou dano moral não possui um conceito bem definido, 

sendo considerado um dano não patrimonial ou, ainda, um sofrimento, uma dor, uma 

humilhação, etc. Tal espécie de dano será tratada com maior afinco, nos próximos 

tópicos. 

Sobre o nexo causal, este é a relação existente entre o ato praticado e o dano 

gerado, ou seja, trata-se de uma relação de causa e efeito. É pressuposto de suma 

importância, uma vez que, sem essa conexão entre ato e dano, não haverá 

responsabilidade nem dever de indenização. 

Por fim, a respeito da culpa, interessante que seja feita a distinção entre a 

culpa propriamente dita e o dolo. Isto porque, acreditamos que a conduta dolosa ou 

culposa do agente da qual resulta o dano poderá ser levada em conta no momento 

da valoração da indenização. Assim, segundo Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.31), 

 
 

Tanto no dolo como na culpa há conduta voluntária do agente, só que no 
primeiro caso a conduta já nasce ilícita, porquanto a vontade se dirige a 
concretização de um resultado antijurídico – o dolo abrange a conduta e o 
efeito lesivo dele resultante –, enquanto que no segundo a conduta nasce 
lícita, tomando-se ilícita na medida em que se desvia dos padrões 
socialmente adequados. O juízo de desvalor no dolo incide sobre a conduta, 
ilícita desde a sua origem; na culpa, incide apenas sobre o resultado. Em 
suma, no dolo o agente quer a ação e o resultado, ao passo que na culpa 
ele só quer a ação, vindo a atingir o resultado por desvio acidental de 
conduta decorrente de falta de cuidado. 
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Ademais, dentre os pressupostos aqui mencionados, a culpa será o 

fundamento essencial para definir a responsabilidade subjetiva. De acordo com 

Fábio Ulhoa (2012, pág.521) 

 
 

quem é responsabilizado por ato ilícito o é porque agiu como não deveria ter 
agido. Foi negligente naquilo em que deveria ter sido cuidadoso, imperito 
quando tudo dependia de sua habilidade, imprudente se era exigida cautela, 
ou comportou-se conscientemente de modo contrário ao devido. Em suma, 
uma conduta diversa era exigida do causador dos danos. Não há 
responsabilidade civil subjetiva se ausente esse pressuposto da 
exigibilidade de conduta diversa. 
 
 

Uma vez que a responsabilidade civil subjetiva é a regra presente em nosso 

Código Civil de 2002, a responsabilidade objetiva, também chamada de 

responsabilidade pelo risco, por conseqüência, será a exceção. Ela se difere da 

primeira, pelo fato e não levar em conta o pressuposto da culpa ou a conduta 

culposa. 

De resto, também são pressupostos da responsabilidade objetiva o ato ilícito, 

o dano e o nexo causal, somente não sendo necessária a culpa. Por isso, a 

responsabilidade objetiva é também chamada de responsabilidade independente de 

culpa. 

É importante esclarecer que a culpa poderá ou não existir nos casos de 

responsabilidade objetiva, mas sua existência pouco importará ao caso, uma vez 

que ela não será levada em conta. 

Sobre a transição da responsabilidade civil subjetiva para a objetiva em nosso 

ordenamento jurídico, nos esclarece Sérgio Cavalieri (2008, pág.135-136) que 

 
 

Não foi rápida e nem fácil [...] essa passagem da responsabilidade subjetiva 
para a objetiva. Primeiramente, os tribunais começaram a admitir uma maior 
facilidade na prova da culpa, extraindo-a, por vezes, das próprias 
circunstâncias em que se dava o acidente e dos antecedentes pessoais dos 
participantes. Evoluiu-se, depois, para a admissão da culpa presumida, na 
qual, como já vista, há a inversão do ônus da prova. Sem se abandonar a 
teoria da culpa, consegue-se, por via de uma presunção, um efeito próximo 
ao a teoria objetiva. O causador do dano, até prova em contrário, presume-
se culpado, cabendo-lhe elidir essa presunção, isto é, provar que não teve 
culpa, o que, sem dúvida, favorece sobremaneira a posição da vitima. 
Passou-se, ainda, pela fase em que se ampliou o número de casos de 
responsabilidade contratual, até que, finalmente, chegou-se a admissão da 
responsabilidade sem culpa em determinados casos. Provados o dano e o 
nexo causal, ônus da vítima, exsurge o dever de reparar, 
independentemente de culpa. O causador do dano só se exime do dever de 
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indenizar se provar alguma das causas de exclusão do nexo causal. Não 
cabe, aqui, qualquer discussão em torno da culpa. 
 
 

A respeito da responsabilidade civil, importante, esclarecer, ainda, que, seja 

ela subjetiva ou objetiva, terá como função a compensação do dano causado. 

Segundo Fábio Ulhoa (2012, pág.545) “o cumprimento da obrigação de indenizar 

reconduz o credor à condição anterior ao evento danoso. A função compensatória 

visa reequilibrar o que o prejuízo desequilibrou”. 

Esta compensação será feita, em geral, pecuniariamente. Fábio Ulhoa (2012, 

pág. 546) nos esclarece, porém, que, ainda que se trate de uma indenização em 

dinheiro,  

 
 

disso não se segue, porém, que equivalha invariavelmente ao dano sofrido. 
Quando o prejuízo é meramente patrimonial, a compensação é equivalente 
ao dano. O devedor tem a obrigação de pagar ao credor o valor do prejuízo. 
Já se o prejuízo é (exclusiva ou inclusivamente) extrapatrimonial, no caso 
de danos morais, o valor a ser pago em dinheiro não é equivalente ao dano. 
A dor moral é, rigorosamente falando, insuscetível de avaliação pecuniária. 
 
 

Assim, podemos perceber que a indenização será estabelecida em virtude do 

dano causado. Por óbvio, em se tratando de dano material, o valor corresponderá ao 

prejuízo decorrente do dano. Porém, em relação ao dano extrapatrimonial essa 

equivalência não se torna possível, conforme passaremos a analisar nos tópicos que 

seguem. 

 
 

3.2. Dano Moral ou Extrapatrimonial 

 
 

A possibilidade de indenização por danos morais é, hoje, plenamente 

aceitável, de forma que, sobre sua incidência não há mais discussões. A discussão, 

agora, fica a cargo da conceituação de dano moral. 

Como já mencionado no tópico anterior, o conceito de dano moral não é muito 

claro. Para defini-lo, podemos seguir dois caminhos: a conceituação negativa, 

também chamada de excludente e a conceituação positiva.  

Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág. 79) nos esclarece que 
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há conceitos para todos os gostos. Há os que partem de um conceito 
negativo, por exclusão, que, na realidade, nada diz. Dano moral seria 
aquele que não tem caráter patrimonial, ou seja, todo dano não-material. 
Segundo Savatier, dano moral é qualquer sofrimento que não é causado por 
uma perda pecuniária. Para os que preferem um conceito positivo, dano 
moral é dor, vexame, sofrimento, desconforto, humilhação – enfim, dor da 
alma. 
 
 

Tradicionalmente, nossa doutrina pátria costumava utilizar-se da conceituação 

negativa. Pontes de Miranda (1959, apud André Gustavo C. de Andrade, 2008, 

pág.02), por exemplo, define o dano moral da seguinte forma: “dano não patrimonial 

é o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio”. 

Ocorre que tanto a conceituação negativa quanto a positiva são vítimas de 

crítica pela doutrina. Em relação ao conceito negativo, Gabriel Stiglitz e Carlos 

Echevesti (1993, apud André Gustavo C. de Andrade, 2008, pág.03) afirmam que: 

 
 

Diz-se que dano moral é o prejuízo que não atinge de modo algum o 
patrimônio e causa tão somente uma dor moral à vítima. Esta é uma idéia 
negativa (ao referir por exclusão que os danos morais são os que não 
podem considerar-se patrimoniais) e tautológica, pois ao afirmar que dano 
moral é o que causa tão somente uma dor moral, repete a idéia com uma 
troca de palavras. 
 
 

Em relação à conceituação positiva, a crítica reside no fato de queao se 

definir o dano moral como dor ou sofrimento estar-se-ia fazendo uma confusão entre 

a causa e a consequência. Sobre esta conceituação, André Gustavo C. de Andrade 

(2008, pág.05) afirma que 

 
 

dano moral e dor (física ou moral) são vistos como um só fenômeno. Mas o 
dano (fato logicamente antecedente) não deve ser confundido com a 
impressão que ele causa na mente ou na alma da vítima (fato logicamente 
subsequente). 
 
 

Desta forma, podemos compreender que dor e sofrimento serão 

consequências lógicas do dano causado, seja esse dano moral ou material. 

Consequentemente, o dano moral será a ofensa a certos direitos e interesses que 

resultam em dor e sofrimento. 

Importante esclarecer que esses direitos e interesses acima citados nada 

mais são do que os próprios direitos de personalidade. Sobre os direitos da 
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personalidade, ensina Flávio Tartuce, em seu artigo Os Direitos da Personalidade no 

Novo Código Civil (pág.01)17: 

 
 

A proteção da pessoa é uma tendência marcante do atual direito privado, o 
que leva Gustavo Tepedino a conceber uma cláusula geral de tutela da 
personalidade (Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª Edição). 
Nesse sentido, a tutela da pessoa natural é construída com base em três 
preceitos fundamentais constantes no Texto Maior: a proteção da dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, III); a solidariedade social, inclusive visando a 
erradicação da pobreza (art. 3º, I e II); e a igualdade em sentido amplo ou 
isonomia.  

 

 

Dessa forma, pode-se dizer que os direitos da personalidade são aqueles 

direitos inerentes à pessoa e a sua dignidade, além disso, são direitos 

intransmissíveis e irrenunciáveis. Tradicionalmente, os direitos da personalidade são 

considerados aqueles protegidos pelo artigo 5º, X de nossa Magna Carta 

constitucional: 

 
 

Art. 5º [...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. 
 
 

Porém, insta ressaltar que os direitos da personalidade do indivíduo 

englobam, além dos aspectos diretamente ligados a dignidade humana – direito à 

honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade – outros direitos – os 

chamados novos direitos de personalidade, – que incluem em seu rol, a imagem, o 

bom nome, a reputação, os sentimentos, as relações afetiva, as aspirações, os 

hábitos, os gostos, as convicções políticas, religiosas e filosóficas, bem como os 

direitos autorais. 

Desta forma, nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.81), 

 
 

dano moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação 
dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, 

                                                 

 
17

 TARTUCE, Flávio. “Os Direitos da Personalidade no Novo Código Civil”. Disponível em: 
http://www.flaviotartuce.adv.br/index2.php?sec=artigos&totalPage=2; acesso em: 20/07/2013. 
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considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua 
dignidade não seja arranhada. 
Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e 
sofrimento, estendendo sua tutela a todos os bens personalíssimos – os 
complexos de ordem ética - razão pela qual revela-se mais apropriado 
chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial, como ocorre no Direito 
Português. Em razão dessa natureza imaterial, o dano moral é insusceptível 
de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação 
pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação 
do que uma indenização. 
 
 

Por fim, importante analisarmos a questão da prova do dano moral. Isto 

porque, como regra geral o dano não pode ser presumido, deve ser comprovado. 

Ocorre que, em se tratando de dano moral, a produção de provas se torna 

consideravelmente mais difícil do que em casos de dano patrimonial. 

Segundo Cavalieri Filho (2008, pág.87) os meios utilizados para comprovação 

de danos morais não podem ser os mesmos utilizados em relação aos danos 

patrimoniais, uma vez que 

 
 

seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, 
a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 
não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 
através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 
retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 
instrumentais. 
Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 
moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se 
a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma 
satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano 
moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de 
tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral 
a guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que 
decorre das regras da experiência comum. 
 
 

No mesmo sentido, esclarece Carlos Alberto Bittar (1994, apud André 

Gustavo C. de Andrade, 2008, pág.36): 

 
 

Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a 
doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da 
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova 
de dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração de que 
sofreu, realmente, o dano moral alegado. 
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Entendemos, porém, que, considerar não ser necessário nenhum tipo de 

prova de dano moral18 é uma posição um pouco perigosa. Acreditamos que o melhor 

seria buscar-se um equilíbrio neste tipo de comprovação, a fim de garantir que a 

vítima do dano não seja submetida a situações constrangedoras, mas ao mesmo 

tempo, procurando-se evitar que qualquer dano dito ‘moral’ seja condenável, o que 

resultaria na construção de uma verdadeira indústria do dano moral. 

Ademais, não se exigindo qualquer tipo de comprovação do dano moral, seu 

reconhecimento dependeria do entendimento e da livre convicção do juiz da causa, 

uma vez que não se estabeleceu um parâmetro objetivo para o dano moral. Tal 

situação é um tanto quanto preocupante, pois poderá gerar decisões bastante 

díspares sobre em casos similares. 

Voltaremos a tratar a questão da produção de provas especificamente nos 

casos de abandono afetivo nos próximos capítulos, porém, importante ter em mente 

que o equilíbrio buscado na comprovação do dano e, consequentemente, em uma 

eventual condenação só será alcançado se forem levados em conta, durante a 

análise dos casos concretos, os princípios norteadores do direito de família aqui 

destacados. 

 
 

3.2.1. Critério de Avaliação do Valor da Reparação Moral 

 
 
O meio que se tem mostrado mais eficiente para se fixar o dano moral é o 

arbitramento. Pelo arbitramento, o juiz analisará as proporções do dano causado e 

as condições econômicas do agente causador do dano, fixando um valor a ser pago. 

Fábio Ulhoa (2012, pág.803) afirma que, para estimar o valor da 

indenização, deve-se levar em conta também o grau de culpa do agente: 

 

                                                 

 
18

 Ainda que grande parte de nossos doutrinadores – e aqui citaremos como exemplo, Sergio 
Cavalieri, Eduardo Sodré, Carlos Alberto Bittar, Rui Stoco, dentre outros – considere que o prejuízo 
moral é tido como presumível, nossa jurisprudência não considera este um caráter absoluto. Assim, 
em determinadas situações o dano moral será considerado in re ipsa, porém, em outros, far-se-á 
necessária a comprovação do dano. A exemplo disto tem-se a decisão da Primeira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, que em 2008, ao decidir sobre a responsabilidade do estado por 
suposto dano moral a uma pessoa denunciada por um crime e posteriormente inocentada, entendeu 
que, para que “se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado 
mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, 
despropositada, e de má-fé” (REsp 969.097). 
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cabe a redução equitativa em qualquer hipótese de responsabilização em 
que tenha havido baixo grau de culpa do devedor. [...] Especialmente na 
fixação do valor dos danos morais, deve o juiz fazer a ponderação 
equitativa, quando tiver sido de menor gravidade a culpa do devedor. 
 
 

De fato, não existe um critério objetivo para se estabelecer valores para os 

danos morais, mas, segundo Fábio Ulhoa (2012, pág.857) 

 
 

o padrão geral é o da intensidade da dor. Quanto maior o pesar 
experimentado pelo sujeito ativo, maior o valor da indenização. Não há e é 
provável que nunca haja instrumentos de medição da dor. Assim, em 
termos objetivos, não se consegue estabelecer relações quantitativas entre 
o sofrimento das pessoas. Mas o julgador pode extremar ou hierarquizar 
duas ou mais situações dolorosas, pela sua própria experiência de vida. 
 
 

Importante destacar também que, como até aqui analisado, a função da 

indenização por danos morais é a reparação do sofrimento pelo qual passou a 

vítima. Porém, nossa doutrina e jurisprudência têm aceitado o caráter punitivo da 

indenização por danos morais. 

Conforme Sérgio Cavalieri Filho (2008, pág.94), “a indenização punitiva do 

dano moral surge como reflexo da mudança de paradigma da responsabilidade civil 

e atende a dois objetivos bem definidos: a prevenção (através da dissuasão) e a 

punição (no sentido de redistribuição)”. 

Em todo o caso, novamente afirmamos que o julgador deverá agir com 

cautela durante o arbitramento, ponderando fatos e circunstâncias, utilizando-se de 

seu bom senso, de proporcionalidade e razoabilidade, baseando-se nos princípios 

da dignidade humana, da afetividade e da solidariedade, para que não haja 

banalização nem do sofrimento da vítima, nem do dano moral. 

 
 

3.3. Aplicação da Responsabilidade Civil no Direito de Família 

 
 
A aplicação das regras referentes à responsabilidade civil ao direito de família 

é uma questão, ainda, muito polêmica, principalmente no que se refere à 

possibilidade de indenização por danos morais nos casos de abandono afetivo. 

Isto porque, o direito de família é um ramo do direito civil composto por 

diversas particularidades. Porém, como visto no tópico anterior, o Código Civil de 



46 

 

2002 tratou o tema da responsabilidade civil de maneira geral, não impedindo sua 

aplicação no direito de família. 

Neste sentido foi o voto da ministra Nancy Andrighi19, no Recurso Especial nº 

1.159.242, julgado em 24 de abril de 2012, cuja parte do voto destacamos a seguir: 

 
 

Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência de singularidades 
na relação familiar – sentimentos e emoções – negam a possibilidade de se 
indenizar ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das 
obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores.Contudo, não 
existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade 
civil e o conseqüente dever de indenizar/compensar, no Direito de 
Família.Ao revés, os textos legais que regulam a matéria (art. 5º, V e X da 
CF e arts. 186 e 927 do CC-02) tratam do tema de maneira ampla e 
irrestrita, de onde é possível se inferir que regulam, inclusive, as relações 
nascidas dentro de um núcleo familiar, em suas diversas formas. 
Assim, a questão – que em nada contribui para uma correta aplicação da 
disciplina relativa ao dano moral – deve ser superada com uma 
interpretação técnica e sistemática do Direito aplicado à espécie, que não 
pode deixar de ocorrer, mesmo ante os intrincados meandros das relações 
familiares. 
 
 

Desta forma, podemos estabelecer que a responsabilidade civil aplicada ao 

direito de família, será a extracontratual, uma vez que não há relação de contrato 

entre pais e filhos, mas vínculos de afetividade e solidariedade, que geram relações 

de direitos e deveres, e a violação destes direitos e o descumprimento destas 

obrigações poderão gerar a responsabilidade civil. 

Ademais, importante ressaltar que ao analisarmos a responsabilidade civil por 

abandono afetivo, não estamos falando de uma condenação por falta de amor entre 

pais e filhos, posto que não se pode obrigar ninguém a amar outrem. 

Trata-se, na verdade, de uma condenação por descumprimento de uma 

obrigação legal, qual seja, o dever de cuidar que é atribuído a todos os pais, 

intrinsecamente ligado ao poder familiar. Assim, pais que não cumprem com sua 

obrigação legal, deverão ser responsabilizados, estando sujeitos a condenação.  

E para que se possa chegar a esta conclusão deverão ser levados em conta 

durante a configuração da responsabilidade civil, os princípios norteadores do direito 

de família – dignidade humana, solidariedade e afetividade.  

                                                 

 
19

 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.159.242/SP, Terceira Turma. Relatora: Ministra 
Nancy Andrighi. Brasília, 24 de abril de 2012. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200901937019&pv=01000000000
0&tp=51>; Acesso em: 25/07/2013. 
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Ademais, mais especificamente, é possível ressaltar que a responsabilidade 

civil extracontratual aplicável ao direito de família, especialmente aos casos de 

abandono afetivo, é a responsabilidade subjetiva, uma vez que, faz-se necessária a 

prova da conduta culposa do genitor que agiu em abandono, como veremos a 

seguir. 

 
 
3.4. Caracterização da Responsabilidade Civil por Abandono Afetivo 

 
 
Partindo dos elementos básicos que compõem a responsabilidade civil, 

podemos estabelecer os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil 

por abandono afetivo. 

Neste momento, optamos por realizar, em paralelo ao estudo teórico, uma 

análise jurisprudencial sobre os casos de abandono afetivo e, em especial, do 

Recurso Especial nº 1.159.242, julgado em 24 de abril de 2012, o que possibilitará 

uma verificação prática, a respeito da repercussão que o tema tem gerado. 

Assim, primeiramente, se faz necessário analisar a existência de um ato. No 

caso, conforme Aline Biasuz Suarez Karow (2012, pág.219) este seria 

 
 

a conduta omissiva de um os genitores, a ponto de privar o filho da 
convivência, aleijando-se voluntariamente de forma física e emocional, ou 
ainda, a conduta comissiva através de reiteradas atitudes de desprezo, 
rejeição, indiferença e humilhação, em ambas, gerando desamparo afetivo, 
moral e psíquico. 
 
 

Ademais, ainda de acordo com Aline Karow (2012, pág.219), o ato deve ser 

antijurídico, ou seja, deve nascer “da não observância dos dispositivos do 

ordenamento jurídico brasileiro que evidenciam a existência do direito-dever paterno 

ou materno de cuidar e proteger o filho, não apenas em seu aspecto físico, mas 

também no psíquico e afetivo”. 

Desta forma, assim como na responsabilidade civil genérica, o fato que 

caracterizará o abandono afetivo poderá ser tanto uma omissão como uma ação 

praticada pelos pais que causem danos aos filhos e que correspondam a uma 

violação do dever legal de cuidado. 

Importante destacar, portanto, o que seria este dever de cuidado que advém 

da relação paterno-filial. Consideraremos o entendimento de Griselda Hironaka 
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(2006, pág.135-136), segundo o qual, este corresponderia os deveres de sustento, 

guarda e educação.  

A respeito do dever de sustento, destaca a autora que este “tem cariz 

notadamente patrimonial e se cumpre com a colação de meios condizentes com a 

necessidade dos filhos à disposição destes, por parte dos pais”, ou seja, é através 

deste sustento que os pais atenderão as necessidades básicas dos filhos, como 

alimentação, vestuário, cuidados médicos, etc. 

Já o dever de guarda é por ela descrito como “a manutenção dos filhos em 

companhia os pais, ou de pelo menos um deles, salvo se algum fato indicar que, no 

melhor interesse da criança, devam ser elas afastadas da convivência diuturna com 

seus congenitores [...]”. 

A guarda é vista como uma decorrência natural do poder familiar, porém, não 

pode se limitar a uma simples convivência entre pais e filhos no mesmo ambiente, é 

preciso que os pais participem ativamente da vida de seus filhos, estando atentos e 

interessados aos acontecimentos de suas vidas. 

Por sua vez, o dever de educação é definido como a “forma de se garantir aos 

filhos uma perfeita conformação moral e intelectual. Os pais devem, assim, 

desempenhar a funções de educadores e de autoridades familiares para que a 

criança possa se formar enquanto pessoa humana”. 

Assim, o dever de educação não se limita a educação escolar, abrangendo 

também as regras de disciplina e boas maneiras, bem como a educação moral, 

social e religiosa. 

Sobre o assunto, acrescenta Rodrigo Pereira (201220) que 

 
 

os pais são responsáveis pela educação de seus filhos, conforme ditames 
dos artigos 1º, III; 3º, I; 226; 227 e 229 da Constituição Federal, além do 
disposto no Código civil, artigos 1.634, II e 1.566, IV, e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, artigos 3º, 4º, 22 e 33. Assim, pressupõe-se que 
conviver, dar afeto, apoio moral e atenção é um dever, não uma faculdade 
do genitor. 
 
 

                                                 

 
20

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Filhos do pai, filhos da mãe e o abandono afetivo – a 
responsabilidade parental.  Disponível em: <http://www.rodrigodacunha.adv.br/index.php/filhos-do-
pai-filhos-da-mae-e-o-abandono-afetivo-a-responsabilidade-parental-22062012/#.UfIrUZMsc6Z> 
Acessado em: 25/07/2013 
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Desta forma, sendo esta participação dos pais na vida dos filhos não uma 

escolha, mas um dever que, além de moral e social, advém da lei, poderíamos 

caracterizar o abandono afetivo como “a omissão dos pais, ou de um deles, pelo 

menos relativamente ao dever de educação, entendido este na sua acepção mais 

ampla, permeada de afeto, carinho, atenção, desvelo” (HIRONAKA, 2006, pág.136). 

Neste sentido, entendeu a Ministra Nancy Andrighi21, no Recurso Especial nº 

1.159.242, julgado em 24 de abril de 2012: 

 

Indiscutível o vínculo não apenas afetivo, mas também legal que une pais e 
filhos, sendo monótono o entendimento doutrinário de que, entre os deveres 
inerentes ao poder familiar, destacam-se o dever de convívio, de cuidado, 
de criação e educação dos filhos, vetores que, por óbvio, envolvem a 
necessária transmissão de atenção e o acompanhamento do 
desenvolvimento sócio-psicológico da criança. E é esse vínculo que deve 
ser buscado e mensurado, para garantir a proteção do filho quando o 
sentimento for tão tênue a ponto de não sustentarem, por si só, a 
manutenção física e psíquica do filho, por seus pais – biológicos ou não. 
 
 

Mais uma vez destacamos que o ato ilícito que causa a condenação por 

abandono afetivo é o descumprimento do dever legal de cuidado. Não estamos 

tratando aqui de um dever de amar. Porém, este ainda é o pensamento de muitos 

juristas brasileiros, que vem negando a possibilidade de aplicação da 

responsabilidade no âmbito do direito de família, sob a alegação de que o Judiciário 

não pode obrigar os pais a amarem seus filhos. 

Como exemplo, elencamos o entendimento do Desembargador do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, Mário dos Santos Paulo22, que na Apelação Cível nº 

2004.001.13664, publicado em 14/09/2004, assim votou: 

 
 

Por óbvio, ninguém está obrigado a conceder amor ou afeto a outrem, 
mesmo que seja filho. Da mesma forma, ninguém está obrigado a odiar seu 
semelhante. 
Não há norma jurídica cogente que ampare entendimento diverso, situando-
se a questão no campo exclusivo da moral, sendo certo, outrossim, que 
sobre o tema, o direito positivo impõe ao pai o dever de assistência material, 
na forma de pensionamento e outras necessidades palpáveis, observada a 
lei. 

                                                 

 
21

Ibidem. 
22

 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2004.001.13664, Quarta Câmara Cível. 
Relator: Desembargador Mario dos Santos Paulo. Publicada em 14/09/2004. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200400113664>; Acesso em: 25/07/2013. 
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Não há amparo legal, por mais criativo que possa ser o julgador, que 
assegure ao filho indenização por falta de amor e carinho. Muito menos já 
passados mais de quarenta anos de ausência e descaso. 
 
 

No mesmo sentido, entendeu o desembargador do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, José Joaquim dos Santos23, relator da Apelação Cível nº 9251443-

72.2008.8.26.0000, julgada em 03/04/2012: 

 
Com efeito, ainda que a autora apresente transtorno ansioso-depressivo em 
razão da ausência da figura paterna e por se considerar preterida em 
relação aos demais irmãos, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito na 
atitude do réu, porquanto não há previsão em nosso ordenamento jurídico 
quanto à obrigatoriedade do genitor amar seu filho ou de lhe proporcionar 
afeto. 
 
 

Como se pode ver, no primeiro voto citado, o Des. Mário Paulo entendeu que 

apenas o descumprimento da obrigação material, ou seja, do dever de sustento, 

poderia ser objeto de uma ação cível. Já em seu relatório, o Des. José Joaquim dos 

Santos, apesar de nitidamente reconhecer que a autora apresenta danos 

psicológicos causados pelo abandono de seu pai, entendeu que este abandono não 

configuraria um ato ilícito. 

Acertadamente, na já citada Apelação Cível nº 2004.001.1366424, a Ministra 

Nancy Andrighi buscou afastar esta confusão entre dever de amor e dever de cuidar: 

 
 

[...] o desvelo e atenção à prole não podem mais ser tratadas como 
acessórios no processo de criação, porque, há muito, deixou de ser intuitivo 
que o cuidado, vislumbrado em suas diversas manifestações psicológicas, 
não é apenas uma fator importante, mas essencial à criação e formação de 
um adulto que tenha integridade  física  e  psicológica  e  seja  capaz  de  
conviver,  em  sociedade, respeitando  seus  limites,  buscando  seus  
direitos,  exercendo  plenamente  sua cidadania. 
[...] Vê-se hoje nas normas constitucionais a máxima amplitude possível e, 
em paralelo, a cristalização do entendimento, no âmbito científico, do que já 
era empiricamente percebido: o cuidado é fundamental para a formação do 
menor e do adolescente; ganha o debate contornos mais técnicos, pois não 
se discute mais a mensuração do intangível – o amor – mas, sim, a 
verificação do cumprimento, descumprimento, ou parcial cumprimento, de 
uma obrigação legal: cuidar. 
[...] Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria de obrigação legal 
supera-se o grande empeço sempre declinado quando se discute o 
abandono afetivo – a impossibilidade de se obrigar a amar. 

                                                 

 
23

 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 9251443-72.2008.8.26.0000, Segunda 
Câmara de Direito Privado. Desembargador Relator José Joaquim dos Santos. Julgada em 
03/04/2012. Disponível em: http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1; Acessado em: 
25/07/2013 
24

Ibidem. 
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Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal 
de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de 
gerarem ou adotarem filhos. 
O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, 
situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa 
materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da 
religião. 
O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se 
do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu 
cumprimento, que exsurge da avaliação de ações concretas: presença; 
contatos, mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da prole; 
comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existirem 
–, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do 
julgador, pelas partes. 
Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 

 
 
Assim, estabelecidos os fatos que gerariam o abandono afetivo e superada a 

confusão gerada entre dever de cuidado e imposição de amor, mister analisar a 

existência do requisito dano.  

Como já analisado em tópicos anteriores, os pais desempenham um papel 

fundamental na vida de seus filhos e sua ausência poderá gerar diversos danos no 

desenvolvimento dos filhos, atingindo sua dignidade e personalidade. 

Notamos, porém, uma grande dificuldade em se obterem provas do dano nos 

casos de abandono afetivo. Isto porque, como discutimos em capítulo próprio, a 

comprovação do dano extrapatrimonial não se dá da mesma forma que a 

comprovação do dano patrimonial.  

Sua demonstração é deveras complicada, o que faz com que parte de nossa 

doutrina entenda que o dano moral será considerado in re ipsa, ou seja, será 

presumível, não se exigindo qualquer tipo de prova do dano. Assim, provada a 

ofensa, demonstrado está o dano moral. 

Tal posicionamento se dá no sentido de evitar que a vítima do dano moral ao 

buscar comprovar este dano seja submetida a constrangimentos. Esta, porém, não é 

a realidade de nossos tribunais, que buscam obter provas do dano a fim de evitar 

uma banalização do dano moral. 

Entendemos que o ideal é buscar um equilíbrio neste tipo de comprovação. 

Assim, em relação aos casos de abandono afetivo algumas provas poderão ser 

obtidas. É o caso, por exemplo, da prova pericial. Isto porque, estamos diante de um 

abandono afetivo que causa distúrbios emocionais, psicopatias e problemas no 

desenvolvimento da personalidade do filho abandonado que podem ser visualizados 
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por profissionais especializados, e não apenas diante de uma dor ou sofrimento em 

sentido geral. 

Além disso, Aline Karow (2006, pág.226) elenca outros meios de prova que 

poderiam ser utilizados, como a prova testemunhal e a prova documental, além do 

depoimento sem dano. A respeito deste tipo de depoimento, ressalta a autora que, 

 
 

o menor poderá, através de um ambiente seguro e aconchegante, sem 
hostilidade, contar a uma pessoa de sua confiança como se sente em 
relação a tal fato e/ou à figura ausente, externando de forma natural e 
verídica a sua vivência. Através desta técnica, se há danos, a demonstração 
é cabal. 

 
Entendemos, assim, que pelos meios de prova aqui elencados seria possível 

comprovar se de fato houve um dano causado pelo abandono afetivo do genitor 

ausente, analisar a gravidade deste dano, bem como o grau de culpa do agente e, 

ao mesmo tempo, respeitar e garantir a dignidade do filho depoente. 

Ademais, além da existência de um ato ilícito e de um dano, para que possa 

haver condenação por abandono afetivo, é preciso haver nexo causal entre o ato e o 

dano, ou seja, é necessário que o filho tenha sofrido um dano em sua personalidade 

e este dano decorra da ausência ou negligência de um de seus pais. 

Por conseguinte, acrescenta Aline Karow (2012, pág.225) que 

 
 

para que a ausência da figura materna ou paterna venha a ser indenizável, 
é necessário que não haja na vida da criança outra pessoa que assuma a 
função da figura paterna ou materna. Justamente o dano se configura em 
função da ausência paradigma, da direção, do acompanhamento do 
desenvolvimento da personalidade, psíquico e emocional. Portanto, é 
necessário que o encargo não seja assumido por outra pessoa, podendo 
ser uma causa de exclusão da responsabilidade civil.  
 

 
No mesmo sentido, Maria Celina Bodin de Moraes (2006, pág.196) afirma que 

 
 

para a configuração do dano moral à integridade psíquica do filho menor, é 
preciso que tenha havido o completo abandono por parte do pai (ou da 
mãe) e a ausência de uma figura substituta. Se alguém “faz as vezes” de 
pai (ou de mãe), desempenhando suas funções, não haverá dano a ser 
indenizado, não obstante o comportamento moralmente condenável do 
genitor biológico. 
 
 

Logo, existindo terceiros (avós, tios, pais socioafetivos) que supram a 

ausência dos genitores e evitem que o dano ocorra, não haverá que se falar em 
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condenação dos pais, uma vez que, onde não há dano, não há necessidade de 

reparação.  

Antes de adentrarmos a análise da culpa nos casos de abandono afetivo, 

achamos por bem elencar algumas particularidades a respeito da imputação do ato 

causador de danos que, em geral, será imputado a um dos genitores, seja ele 

biológico ou adotivo, porém, como veremos, existirão exceções. 

Primeiramente, cabe salientar que para que o genitor ausente possa sofrer 

condenação é preciso que este esteja ciente de sua condição de pai ou mãe. 

Giselda Hironaka (2006, pág.134) afirma que “parece improvável que alguém possa 

ser civilmente responsável por uma relação paterno-filial rompida se esta pessoa 

não conhecia sua condição de ascendente”. 

Neste sentido, segue ementa de julgamento da Apelação Cível nº 

70051574481, julgada em 16/05/201325, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: 

 

 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 
IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.  
Caso de filho reconhecido judicialmente como tal, somente quando já tinha 
mais de 40 anos, e sem prova cabal e conclusiva a demonstrar que antes 
disso, o genitor sabia da paternidade. Hipótese na qual, até o 
reconhecimento da paternidade, mostra-se inviável imputar ao pai qualquer 
conduta consciente, capaz de gerar a responsabilização material ou moral 
dele. Após o reconhecimento judicial da paternidade, o pai foi condenado a 
pagar alimentos ao filho, e pagou o que devia. Situação que afasta a 
possibilidade de reconhecer qualquer dano por abandono material, do 
reconhecimento da paternidade em diante. De resto, depois do 
reconhecimento da paternidade, não consta tenha qualquer das partes feito 
esforço real e concreto para buscar aproximação ou estreitamento de laços 
afetivos. E sendo mútua a responsabilidade pela inexistência de relação 
afetiva entre pai e filha, não há como condenar um a indenizar moralmente 
o outro.  
NEGARAM PROVIMENTO. 
 
 

Comumente, a prova do conhecimento da paternidade é o reconhecimento 

desta condição na certidão de nascimento da criança. Porém, ainda que o pai não 

tenha registrado seu filho, será possível a atribuição da responsabilidade, caso este 

                                                 

 
25

 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70051574481; Desembargador 
Relator: Rui Portanova; Publicada em: 21/05/2013. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova; acessado em: 25/07/2013. 
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tenha reconhecido publicamente o filho, por meio de atos inerentes a função 

paterna. 

Em relação à maternidade, esclarece Aline Karow (2012, pág.223) que “o 

critério aferidor deve ser mais brando, posto que é sabido que nenhuma mulher 

desconhece o fato de ter gerado um filho e muito menos de ter dado a luz”. 

Quanto aos pais adotivos, entendemos que este conhecimento a respeito da 

relação de paternidade e maternidade deve ser presumido, uma vez que ao adotar 

uma criança, os adotantes estão manifestando sua vontade de tornarem-se pais 

dela e estão cientes da relação que se formará. 

Ademais, como dissemos acima, ainda que o mais comum seja a 

responsabilidade ser atribuída aos genitores – biológicos ou adotivos –, nada 

impende que o responsável seja um terceiro que detenha formalmente a guarda da 

criança. 

Em relação a este, Aline Karow (2012, pág.222) esclarece que 

 
 

tal imputação não pode ser feita de plano, deve averiguar-se, 
primeiramente, em que condições esta guarda foi expedida – por mera 
deliberalidade de quem o assiste ou por uma situação extrema que não 
havia outra pessoa para assumir o encargo? Ora, não se pode exigir 
mesmo comportamento de quem recebe tal incumbência por determinação 
judicial em face das circunstâncias, do que daquelas em que a parte quer 
exercer o poder familiar sobre o menor e o requerer judicialmente. 

 

Assim, o terceiro que escolhe obter a guarda de uma criança está ciente dos 

deveres inerentes a esta guarda e assume, deliberadamente, a responsabilidade, ao 

contrário daquele a quem a guarda lhe foi imposta. 

Perceba que não estamos dizendo que o terceiro que assumiu o encargo por 

determinação judicial fica isento de responsabilidade, porém, tal situação deve ser 

levada em conta ao se analisar uma eventual condenação por danos morais. 

Em nossas pesquisas jurisprudenciais, encontramos a Apelação Cível com 

Revisão nº 450.602-4/0-00, julgada em 25/07/2007, pela Quinta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo26, que anulou a sentença de 1º grau, 

determinando que fosse feita dilação probatória. 
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 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 450.602-4/0-00. Quinta Câmara de Direito 
Privado do TJSP. Relator: Desembargador Dimas Carneiro Julgada em 25/07/2007. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/sg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RMZ00NT6D0000>; 
Acessado em: 25/07/2013. 
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Nesta ação, figuravam no pólo passivo, não apenas a figura paterna, como 

também os avós paternos. Em seu voto, o Desembargador Relator Dimas Carneiro 

considerou que os avós possuem responsabilidade subsidiária a dos pais, 

responsabilidade esta que decorre do art.227 da Constituição de 1988 e afirmou 

ainda: 

 
 

É certo que não há lei que possa obrigar alguém a ter afeto por outrem, mas 
aos pais e avós é exigível que não tenham para com os filhos ou netos 
atitudes de gratuita hostilidade, de humilhação, a ponto de prejudicar-lhes a 
saúde psicológica através de profunda tristeza ou depressão. Negar acesso 
à casa paterna deforma humilhante (atitude atribuída a todos os réus) e 
dirigir palavras ou frases ofensivas ou deprimentes (atitude atribuída à avó 
co-ré) a descendente que se encontra em idade de formação e auto-
afirmação ao menos contribui significativamente para uma vida psicológica 
traumática, magoada, depressiva, com a auto-estima arrasada, 
especialmente em razão de frases como as que a autora afirma ter ouvido 
da sua avó paterna. É mais que desamor e desprezo, é agressão moral com 
graves efeitos psicológicos para o ofendido. 
 
 

Verificamos, assim, que em determinadas situações, também os avós 

poderão constar como réus nas ações de indenização por abandono. Porém, por se 

tratar de uma situação extremamente peculiar, requer uma análise ainda mais 

detalhada e criteriosa. 

Em relação à possibilidade de imputação da responsabilidade pelo abandono 

do pai/mãe socioafetivo, a discussão se torna um pouco mais complexa. Isto porque, 

em regra, a responsabilidade será do genitor biológico e não do pai/mãe 

socioafetivo. 

Assim, poderíamos pensar que o pai/mãe socioafetivo ao criar laços de 

afetividade com os filhos de seu cônjuge/companheiro, assumiu uma 

responsabilidade que não era sua, mas dos genitores biológicos. Logo, ao romper 

com a relação socioafetiva (geralmente, na separação do casal), a responsabilidade 

pelo abandono não recairá sobre este, mas sim, sobre o genitor biológico ausente, 

uma vez que era o responsável originário. 

Na Apelação Cível nº 70051462174, julgada em 18/04/201327, a Oitava 

Câmara Cível do Rio Grande do Sul, entendeu que a relação afetiva criada entre o 
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 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. APELAÇÃO CÍVEL Nº 70051462174; Desembargador 
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos; Publicada em: 23/04/2013. Disponível em: 
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cônjuge/companheiro da genitora com os filhos desta não seria suficiente para que 

este fosse responsabilizado por abandono moral: 

 
 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA COM O EX-COMPANHEIRO DA MÃE DOS AUTORES. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR 
REPARAÇÃO CIVIL. 
1. O demandado, na condição de companheiro da mãe dos autores, 
conviveu com os menores e deu-lhes assistência material e afetiva durante 
o período em que se manteve a união estável. No entanto, a vinculação 
afetiva que entre os litigantes tenha se formado não detêm força suficiente 
para gerar uma outra atribuição de paternidade que não seja a registral ou a 
biológica, ou mesmo para gerar qualquer dever jurídico para com os 
infantes. O simples fato de o demandado – que não é o pai biológico, nem o 
pai registral dos autores – ter bem convivido e prestado auxílio material aos 
filhos de sua ex-companheira não é suficiente para configurar uma terceira 
espécie de paternidade (socioafetiva) em relação a eles. 
2. Presumir que o companheiro de uma mãe que detém a guarda dos filhos 
gere uma terceira espécie de paternidade – socioafetiva – pelo simples fato 
de com eles conviver soa, com a devida vênia, desarrazoado. Partindo 
dessa premissa, ficaria inteiramente inviabilizados relacionamentos afetivos 
que alguém viesse a manter com mulheres que se separam e têm filhos da 
primeira união, porque o eventual companheiro, ou mesmo novo cônjuge, 
assumiria, ipso facto, deveres jurídicos para com essas crianças apenas 
pela circunstância de manter com elas uma boa convivência ! Ou seja, para 
não ser considerado pai, restariam a ele duas opções, ambas absurdas: (1) 
não conviver com as crianças e, consequentemente, não morar sob o 
mesmo teto que a companheira, ou; (2) não ter bom relacionamento e não 
prestar nenhum tipo de auxílio material a elas.  Esse seria, em suma, o 
resultado verdadeiramente teratológico a que se chegaria com o prestígio 
da pretensão recursal.  
3. Não comete ato ilícito o companheiro que rompe sua união estável e sai 
de casa em que morava com a companheira e seus filhos, deixando de dar 
assistência a estes, que já contam, para tanto, com pai biológico e registral.  
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
 
 

Entendemos, porém, que em determinadas situações os pais socioafetivos 

poderão sim, ser responsabilizados. Isto porque, ainda que não fossem os 

responsáveis primários pelo dever de cuidado com o filho socioafetivo, passaram a 

tratar o filho de seu cônjuge/companheiro como se fosse seu, mesmo sabendo que 

não o era. Dessa forma, assumiram voluntariamente a responsabilidade por ele. 

Não estamos dizendo que em todos os casos em que existam pais biológicos 

e socioafetivos, a responsabilidade recairá sobre os segundos. Trata-se de uma 

questão muito complexa e que demanda profunda análise pericial, bem como bom 

senso e cautela do julgador, para que se possa determinar qual o abandono que 

gerou o dano ou, ainda, se ambos foram responsáveis pelo ocorrido. 
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Outra questão bastante controvertida na doutrina e que achamos por bem, 

mencionar, é a imputação da responsabilidade por abandono afetivo aos pais 

presentes na vida dos filhos. 

Giselda Hironaka (2006, pág.137) posiciona-se favoravelmente a esta 

configuração, esclarecendo que 

 
 

não basta a presença física, sendo mister que a presença se consubstancie 
no bom desempenho das funções parentais. Pode se dar, assim, que o mau 
desempenho destas funções acarrete danos à formação sociopsicocultural 
da criança. Quer isto significar que há muitos casos em que os pais 
convivem com seus filhos diuturnamente, mas delegam as funções de 
educadores e de encarnação da autoridade a terceiros, desobrigados 
destas funções ipso facto, na medida em que não sejam genitores das 
crianças, mas que assumem de forma derivada uma parcela mais ou menos 
significativa desta responsabilidade em função de uma relação jurídica 
contratual, por exemplo. 
 
 

Em contrapartida, podemos citar Aline Karow (2012, pág.225) que 

entende não ser possível requerer a ação indenizatória em desfavor do genitor 

presente. Isto porque, existe “imensa dificuldade de demonstrar a omissão ou 

comissão quanto aos fatos tendentes a gerar a situação de abandono. A 

configuração é muito difícil”. 

Entendemos que ainda que existam grandes dificuldades em se provar 

o abandono afetivo por pais presentes, este argumento não seria suficiente para 

afastar essa responsabilização. Afinal, não pode o filho que sofreu um dano 

decorrente de abandono afetivo ver-se desamparado juridicamente em face das 

complicações probatórias. 

Prosseguindo, passaremos a análise da culpa. Como dissemos, por se 

tratar de responsabilidade subjetiva, além da demonstração do ato, do dano e do 

nexo causal, é preciso que se comprove a culpa. 

Assim, deve-se demonstrar que o genitor tenha, deliberadamente, se 

negado a participar do desenvolvimento da personalidade de seu filho, seja de forma 

negligente ou imprudente (HIRONAKA, 2006, pág.143). 
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Em decisão proferida pela Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, na Apelação Cível nº 511.903-4/7-0028, julgada em 

12/03/2008, entendeu o Desembargador Relator Caetano Lagrasta que 

 
 

não se trata de aferir humilhações no decorrer do tempo. Ninguém é 
obrigado a amar o outro, ainda que seja o próprio filho. Nada obstante, a 
situação é previsível, porém, no caso da família constituída, ninguém, só por 
isso, requer a separação; ocorre que, na espécie, o abandono material e 
moral é atitude consciente, desejada, ainda que obstada pela defesa do 
patrimônio, em relação aos outros filhos - o afastamento, o desamparo, com 
reflexos na constituição de abalo psíquico, é que merecem ser ressarcidos. 
 
 

Dessa forma, o comportamento do genitor ausente deve ser deliberado, ou 

seja, ele deve por sua própria vontade descumprir seu dever de cuidado, restando 

demonstrado que não houve interferência do outro genitor ou de um terceiro para 

que a relação afetiva tenha se rompido. 

Neste sentido, Giselda Hironaka (2006, pág.143) afirma que 

 
 

não há que se falar em culpa do não-guardião, sempre que se apresentar, 
por exemplo, fatores que o impedem de conviver com o filho, como será o 
caso da fixação do domicílio em distância considerável, que encareça os 
deslocamentos a fim do cumprimento do dever de educar e conviver, 
mormente em hipóteses de famílias menos abastadas, assim como na 
hipótese de doença do genitor que, a bem dos filhos, prefere se afastar para 
não os colocar em situação de risco, além ainda, da comum hipótese de  
não se saber se, realmente, ‘este suposto incumprimento é imputável à 
própria omissão do genitor não-guardião ou aos obstáculos e impedimento 
por parte do genitor guardião’. 
 
 

Acreditamos, porém, que ainda que tenha existido uma interferência por parte 

do outro genitor ou de terceiros, bem como diversos outros obstáculos, cabe ao 

genitor ausente lutar, na medida do possível, para que esta relação afetiva não seja 

rompida. 

Dessa forma, se ficar comprovado que este simplesmente permaneceu inerte, 

conformando-se com a situação e abrindo mão da manutenção do vínculo afetivo 

com o filho, poderá haver condenação. 

                                                 

 
28

 Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 511.903-4/7-00. Oitava Câmara de Direito 
Privado do TJSP. Relator: Desembargador Caetano Lagrasta. Julgada em 12/03/2008. Disponível 
em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/sg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RMZ00QET00000> 
Acessado em: 25/07/2013. 
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Analisados, portanto, os quatro elementos que compõem a responsabilidade 

civil subjetiva – ato ilícito, dano, nexo causal e culpa – e tecidas as considerações 

acerca das peculiaridades presentes nos casos de abandono afetivo, verificamos a 

possibilidade de indenização por danos morais decorrente deste abandono. 
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CONCLUSÃO 

Por todo o exposto e analisado no presente trabalho, foi possível perceber 

que a família passou por diversas transformações ao longo dos anos, principalmente 

após a promulgação da Constituição da República de 1988, que lhe conferiu status 

de base da sociedade e de instituição merecedora de proteção especial do Estado. 

Se em remotos tempos, a família era centrada na figura do homem – pai, 

marido e autoridade máxima da família –, hoje as relações familiares se baseiam na 

solidariedade, na afetividade e no respeito à dignidade de seus membros. O antigo 

pátrio poder deu lugar ao poder familiar, princípio constitucional que atribui aos pais 

o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e que deve ser exercido de igual 

forma por ambos os genitores. 

É exatamente a partir do descumprimento desta obrigação, que além de 

moral e social é também legal, que surgiu a indagação a respeito da possibilidade de 

aplicação do instituto da responsabilidade civil no âmbito do Direito de Família. Isto 

porque, constatamos que os pais, ao cumprirem com este dever legal de cuidado, 

desempenham papel fundamental no desenvolvimento da personalidade dos filhos e 

sua ausência pode lhes causar sérios danos emocionais e psíquicos. 

Assim, analisando-se o instituto da responsabilidade civil e adequando-o à 

hipótese de abandono, chegamos à conclusão de que, desde que presentes os 

requisitos específicos, é possível a aplicação da responsabilidade civil e, 

consequentemente, indenização por danos morais, aos casos de abandono afetivo. 

Tal responsabilização será possível, uma vez que o ato ilícito praticado será o 

descumprimento de um dever legal, qual seja, o dever de cuidado previsto em nossa 

Constituição da República, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Não se trata, portanto, de obrigar os pais a amarem seus filhos, nem de 

condená-los por desamor ou falta de carinho, mas de punir pais que foram omissos 

e negligentes frente a uma obrigação sua. 

Destaque-se, porém, que nem sempre esta indenização por abandono afetivo 

será possível. Por exemplo, nem toda ausência do genitor causará dano ao filho, 
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muitas vezes a figura de um terceiro suprirá essa ausência, assim como nem 

sempre a ausência será causada por vontade própria do genitor. Nesses casos não 

há que se falar em indenização.  

Desta forma, faz-se necessário que nossos julgadores estejam aptos a 

analisar com bastante critério, mas também bom senso e humanidade cada caso 

concreto, a fim de saber se o que se busca é apenas uma vingança pessoal, uma 

tentativa oportunista de obter lucro fácil ou se, de fato, o que se vê é uma situação 

de um abandono afetivo que acarretou graves danos no desenvolvimento de sua 

vítima. 
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