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“No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma 
dignidade. Quando uma coisa tem um preço, 
pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de 
todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, 
então tem ela dignidade.” 
 

(Immanoel Kant, 1986) 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho vem tratar da responsabilidade civil aplicada ao Direito de 

Família no que tange a indenização por abandono afetivo em meio à relação 

paterno-filial. A possibilidade ou não de um filho menor obter do genitor indenização 

por danos morais e psicológicos em decorrência do abandono afetivo é o tema que 

define toda a questão a ser abordada. Os princípios basilares para a compreensão 

da referida obrigação fundam-se na Constituição Federal, bem como no processo 

evolutivo sofrido pelo Direito de Família, tendo como prisma o afeto que, passou a 

ser um dos, e por que não dizer, o principal fundamento da entidade familiar. Porém, 

como é sabido, muitos pais, independentemente do fato de cumprirem suas 

obrigações alimentícias junto ao(s) filho(s), descumprem este princípio que decorre 

diretamente da relação paterno-filial, deixando-o(s) desamparados moral e 

psicologicamente. Assim, o presente trabalho tem como objeto apreciar a questão 

através de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, bem como sob a legislação 

vigente. Para tal fim, a pesquisa foi estruturada em cinco seções, compreendidas 

em: Introdução, três capítulos de desenvolvimento e conclusão. O primeiro capítulo 

destina-se ao estudo da família, com um breve histórico, seu conceito, a família 

contemporânea e, ainda, alguns princípios relacionados ao tema. No segundo 

capítulo apresenta-se resumidamente, os aspectos gerais da responsabilidade civil 

no direito brasileiro: um breve histórico, conceitos, classificação e pressupostos. Na 

sequência, o terceiro capítulo traz o tema propriamente dito deste estudo, isto é, a 

(im)possibilidade de responsabilização civil paterna em razão do abandono afetivo 

dos filhos menores, a importância dos pais no desenvolvimento e formação dos 

filhos, a proteção jurídica do afeto nas relações paterno-filiais, o abandono afetivo 

em si e a interpretação doutrinária e jurisprudencial atribuída à matéria. Por fim, 

apresenta-se a conclusão da presente pesquisa, analisando na doutrina e 

jurisprudência as correntes favoráveis e contrárias sobre o tema, demonstrando-se 

que o assunto deve ser observado caso a caso, com cautela, de forma a evitar 

demandas meramente interesseiras, ao mesmo tempo não deixando sem guarida as 

verdadeiras vítimas do abandono afetivo.. 

 

Palavras-chave: Família. Princípios. Responsabilidade Civil. Abandono Afetivo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo possui como foco a responsabilidade civil paterna 

quando do abandono afetivo e a possibilidade ou não de Ação Indenizatória para o 

ressarcimento dos danos materiais e psicológicos causados pelo abandono afetivo 

sofrido pelos filhos. 

Os princípios basilares para a compreensão da referida obrigação 

fundam-se na Constituição Federal, bem como no processo evolutivo sofrido pelo 

Direito de Família, tendo como prisma o afeto que, diante de tal evolução, passou a 

ser o principal elemento identificador da entidade familiar, indispensável à formação 

da criança e do adolescente, constituindo dever dos pais.  

 Muito embora a Constituição tenha implementado nova roupagem ao 

Direito de Família, ao analisar o tema proposto, destaca-se que não raro são os 

genitores que descumprem suas obrigações e deixam sua prole à mercê da vida, 

abandonando-os moral e materialmente, dito isso, e com o fito de buscar uma justiça 

eficaz e justa, através do instituto jurídico da responsabilidade civil, pretende-se com 

o presente trabalho monográfico, à luz do direito, analisar a proteção jurídica do 

afeto bem como o abandono afetivo propriamente dito, peculiaridades, 

interpretações doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade ou não da 

responsabilização civil do pai pelo referido abandono. 

Independente da posição que se adote, não se intentará trazer o tema 

como a “cura” de todos os males que cercam a questão. Serão apresentadas visões 

para utilizar o que é mais benéfico e efetivo  a respeito dos deveres dos genitores 

diante do atual conceito da família, talvez, até no sentido de chamar a atenção sobre 

as consequências da falta de afeto, carinho e convivência com os pais enfatizando 

que a família é a base de tudo, que ela é a mola mestra de um futuro digno, 

descente e promissor.  

Estrutura-se o presente trabalho em cinco seções, compreendendo a 

introdução, três capítulos de desenvolvimento e, por fim, a conclusão. 

O primeiro capítulo destina-se ao estudo da família, com um breve 

histórico, seu conceito, como é vista hoje e, ainda, alguns princípios que podem ser 

relacionados com o abandono afetivo. 
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No segundo capítulo apresenta-se resumidamente, os aspectos gerais da 

responsabilidade civil no direito brasileiro: um breve histórico, conceitos, 

classificação e pressupostos. 

Na sequência, o terceiro capítulo traz o enfoque propriamente dito desta 

pesquisa, isto é, a (im)possibilidade de responsabilização civil paterna em razão do 

abandono afetivo dos filhos menores, estudando-se, para tanto, a importância dos 

pais na formação dos filhos, a proteção jurídica nas relações familiares, o abandono 

afetivo em si e a interpretação doutrinária e jurisprudencial atribuída à matéria.  

O procedimento metodológico utilizado para a abordagem do tema é o do 

método dedutivo, que baseia-se no estudo de princípios e conceitos para assim, se 

examinar o abandono afetivo pois, busca-se a análise e resolução de conflitos 

através da aplicação de regras gerais especificas para o tema em tela. 

Além deste, será também utilizado o método qualitativo, o qual 

predominantemente funda-se na análise hermenêutica dos dados coletados, ou seja, 

em entendimentos jurisprudenciais e doutrinários obtidos por diversificadas fontes 

em relação ao tema específico, não importando a quantidade de dados obtidos, mas 

sim a qualidade dos mesmos. 

Outra forma de pesquisa importante para o desenvolvimento deste 

trabalho foram os métodos de procedimento, neste caso utilizado o histórico e o 

monográfico, os quais consistem em mostrar desde o principio a evolução do 

assunto em questão, de forma comparativa como era e como é atualmente o 

entendimento sobre o tema e a utilização de fontes cujos conteúdos foram 

produzidos por outros autores, todavia não menos importantes, sobre o estudo aqui 

abordado. 

 Por fim, a técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica, embasada em 

levantamentos doutrinário e jurisprudencial, bem como na legislação vigente. 

Ao final, apresenta-se a conclusão da pesquisa realizada. 
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2 A FAMÍLIA : REVISÃO DE CONCEITOS 

 

O presente capítulo versa sobre a entidade familiar e, antes de falar da 

possibilidade ou não de responsabilizar civilmente o pai pelo abandono afetivo dos 

filhos, devemos discorrer sobre família, sua história ao longo do tempo, alguns 

conceitos, bem como os princípios e direitos de seus integrantes, visando à 

compreensão do tema principal da pesquisa. 

 

2.1 FAMÍLIA: UM APANHADO HISTÓRICO 

 

Há que se salientar, que não existe um período histórico preciso que se 

possa afirmar o início da Instituição “Família”. 

Nessa esteira, o que se sabe, é que nos primórdios, já haviam 

agrupamentos de pessoas, com a finalidade de proteção, produção e reprodução, e, 

se formos analisar o sentido literal da palavra,  poderíamos assim chamá-los de 

família. 

De acordo com Gaiotto Filho: 

 

Desde os primeiros registros sobre a ocupação do homem no nosso 
planeta, verifica-se a existência de um agrupamento de pessoas visando o 
auxílio mútuo e a perpetuação da espécie. Provas sobre isso são facilmente 
encontradas através das denominadas pinturas rupestres, nas quais sempre 
é possível verificar desenhos representando homens e mulheres, adultos e 
crianças, desempenhando as mais variadas atividades juntos.1 

 

Neste sentido também afirma Coelho: 

 

Ninguém sabe com segurança como, quando e em que circunstâncias 
ocorreu, mas é certo que o Homo sapiens, em determinado momento de 
sua trajetória evolutiva, deixou de praticar relações sexuais quando o 
homem e a mulher descendiam do mesmo tronco.2 

 

Diante dessas explanações, verifica-se que a origem da família está 

envolta em grandes incertezas,3 havendo fortes indícios de que o núcleo familiar 

                                                           
1GAIOTTO FILHO, Washington Luiz.Evolução histórica envolvendo direito de família. 2013. 
Disponível em:<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10108> Acesso em: 10 jan. 2015. 
2
 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito civil, Família, sucessões, v 5. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 15. Disponível em:<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502159891/page/15> 
Acesso em: 17 abr. 2015. E-book de acesso restrito. 
3COELHO, 2012, p. 16.  
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existe desde os primórdios porém, nos vários modelos familiares que se tem 

conhecimento desde aquele tempo, a base sempre foi a mesma, assentada na 

superioridade masculina. 

Exemplificando essa superioridade, temos na família grega que o homem 

ao nascer tornava-se automaticamente membro de uma entidade familiar, e na 

família romana, com o nascimento, o filho se tornava uma propriedade do pai.4 

Para Pereira, esta superioridade vem representada nestes modelos: 

 

Na Babilônia e na Assíria, a situação da mulher e a estrutura familiar foram 
detalhadamente legisladas por meio do Código de Hamurabi (2000 a.C.), 
colocando a mulher em uma situação de inferioridade em relação ao 
homem. Era excluída do direito sucessório e gozava de certa participação 
no patrimônio do pai apenas quando esse queria. O matrimônio se efetuava 
pela compra da mulher ao seu pai. 
Na Grécia, a família ligava-se estreitamente à organização da política da 
cidade, que seria uma espécie de conglomerado de famílias agrupadas em 
fratrias e tribus. A influência ou autoridade da mulher era quase nula, ou 
diminuída de toda forma: não se justificava a mulher fora de casa. Ela 
estava destinada à inércia e à ignorância. Tinha vontade, mas era 
impotente, portanto, privada de capacidade jurídica. Consequentemente, na 
organização familiar, a chefia era indiscutivelmente do marido. Este era 
também o chefe da religião doméstica e, como tal, gozava de um poder 
absoluto, podendo inclusive vender o filho ou mesmo matá-lo.5 

 

Ainda, segundo o mesmo autor: 
 

Na Índia, a organização se fez segundo os livros sagrados dos Vedas (1500 
a 1000 a.C.), sob um severo regime patriarcal. O código de Manu (livro 
sagrado dos Sutras – 600 a 400 a.C.) estabeleceu preceitos vinculados à 
condição da mulher e o predomínio da autoridade do esposo, que privava a 
mulher de toda e qualquer independência. O matrimônio entre os hindus era 
ato essencialmente religioso e um meio para a procriação de filhos e a 
perpetuação do culto aos antepassados. A mulher, além de incapaz para os 
atos da vida civil, era considerada também um ser impuro. 
Em Roma, a inferioridade da mulher não foi diferente dos outros países aqui 
mencionados. Mas cabe destacar que foi aí o reinado e florescimento do 
patriarcado, ou melhor, o regime da família patriarcal, com as características 
que influenciaram a ainda influenciam considerável parte do mundo 
ocidental. A mulher romana era propriedade do pai, que por sua vez tinha o 
direito de casá-la, conservando sobre ela seus poderes.6 

 

Contudo, como nosso direito de família vem embasado na estrutura 

familiar do Direito Romano, seguiremos adiante tomando por base esse modelo. 

                                                           
4GAIOTTO FILHO, Washington Luiz.Evolução histórica envolvendo direito de família. 2013. 
Disponível em:<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10108> Acesso em: 10 jan. 2015. 
5
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012. p. 67-69. 
6
 PEREIRA, loc. cit. 
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Segundo entendimento de Gagliano, esse modelo aportou, para muitos, 

como sinônimo de modelo original de família, o que significa muito mais um prestígio 

do estudo do Direito Romano para o sistema jurídico ocidental do que, propriamente, 

uma verdade histórica, posto que em Roma, a família pautava-se numa unidade 

econômica, política, militar e religiosa, que era comandada sempre por uma figura 

do sexo masculino, o pater famílias.7 

Ainda neste sentido destaca, “que o prestígio exercido pelo pater famílias 

era enorme, a ponto de deter o poder sobre a vida e a morte de todos que estavam 

sob sua autoridade.”8 

Nesta mesma corrente, pode-se afirmar “que a 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.”9 

Evidentemente que esta severidade foi atenuada. 

Com o passar do tempo, após várias transformações, o Imperador 

Constantino instalou no Direito Romano a concepção de uma família cristã, gerando 

uma diminuição do pater poder sobre os demais membros da família, permitindo que 

os mesmos se tornassem menos subordinados e mais independentes.10 

De fato, a família romana durante a Idade Média, passou por duas 

importantes influências: a do Direito Canônico - este sem dúvida foi a maior 

influência no nosso ordenamento - e a do Direito Bárbaro.11 

Para o Direito Canônico, o casamento era visto como um sacramento, 

firmando a posição de que todas as uniões entre homem e mulher fora do 

matrimônio eram consideradas precárias e que o divórcio era considerado uma 

afronta aos interesses dos filhos e contrário à índole da família.12 

Com esse mesmo entendimento, Madaleno nos esclarece: 

O casamento identifica a relação formal consagrada pelo sacramento da 
Igreja, ao unir de forma indissolúvel um homem e uma mulher e cujos 
vínculos foram igualmente solenizados pelo Estado, que, durante largo 

                                                           
7
 GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, v 6 : Direito de 

família – As famílias em perspectiva constitucional – 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 50. 
8
 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, Ibid., p. 51. 

9
 COELHO, 2012,  p. 17. 

10GAIOTTO  FILHO, Washington Luiz. Evolução histórica envolvendo direito de família. 2013. 
Disponível em:<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=10108> Acesso em: 10 jan. 2015. 
11 LUZ, Valdemar P. da. Comentários ao código civil: direito de família. Florianópolis: OAB/SC, 
2004. p. 2. 
12

 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da.  Princípios constitucionais de direito de família. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 16. 
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tempo, só reconheceu no matrimônio a constituição legítima de uma 
entidade familiar, marginalizando quaisquer outros vínculos informais.13 

 

A principal contribuição do Direito Bárbaro, foi a introdução do poder 

paternal, ou seja, o pátrio poder passou a ser o poder do pai, propriamente dito, e 

não o de chefe de família, assim, reservando à mãe uma posição moralmente 

elevada.14 

Com tantas transformações, aliada a decadência do Império Romano e o 

crescimento do Cristianismo, houve uma gradativa alteração do significado da 

família.15 

Desta feita, o cristianismo passou a se intitular o legitimador da entidade 

familiar, ou seja, as únicas relações afetivas aceitáveis eram as decorrentes do 

casamento entre um homem e uma mulher, oriundas do matrimônio,16 sendo esse 

modelo adotado hegemonicamente na sociedade ocidental, marginalizando qualquer 

outra modalidade de composição familiar, desde a antiguidade até a Idade 

Moderna.17  

No dizer de Maria Berenice Dias, em uma sociedade conservadora, para 

que se merecesse aceitação social e para que os vínculos afetivos fossem 

juridicamente reconhecidos, convencionou-se chamá-lo de matrimônio. A família 

passou a ser uma verdadeira comunidade com fins de procriação e produção, assim, 

como uma entidade patrimonilizada, seus membros representavam a força de 

trabalho e seu crescimento garantiria a sobrevivência de todos, caracterizando o 

perfil da família como hierarquizada, patriarcal e heterossexual.18 

Perdurou assim, nesse formato, até meados do século XVIII quando do 

advento da Revolução Industrial.19 

Pode-se afirmar que este marco histórico influenciou significativamente a 

estrutura familiar existente até essa época pois, sobredito acontecimento levou a 

divisão do trabalho familiar e a quebra das diferenças de funções entre os seus 

integrantes. Iniciava-se a repersonalização das relações familiares. A mulher saia de 

                                                           
13

 MADALENO, Rolf .  Curso de direito de família. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 8. 
14

 WALD, Arnold. O novo direito da família. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 12. 
15 GAGLIANO; PAMPLONA  FILHO, 2014,  p. 51. 
16 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson. – Rio de Janeiro: Lumem 
Juris, 2010. p. 8. 
17 GAGLIANO; PAMPLONA  FILHO, op. cit., p. 52. 
18

 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013. p. 28. 
19

 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, loc. cit. 
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casa para cumprir jornada de trabalho e os filhos para desempenhar outras funções 

que não eram a continuidade das atividades paternas.20  

Ademais, nos esclarece Madaleno: 

 

O mundo testemunhou com o início da Revolução Industrial um súbito 
enxugamento da família, que migrou do campo para os grandes centros 
industriais,[...] No começo, a tendência foi a de concentrar a mulher nas 
atividades domésticas, no trato diário da prole conjugal e conferir ao esposo 
a chefia econômica do lar. [...] ficava fácil constatar que cada membro 
precisava alcançar sua realização pessoal, assumindo as tarefas divididas 
pela lei e pelos costumes para cara gênero sexual, num papel de 
inquestionável subserviência da mulher, em inaceitável desigualdade em 
relação ao homem.21 

 

Consequentemente, houve significativo ingresso da mulher no mercado 

de trabalho, deixando o homem de ser o único provedor do lar, logo, vários fatores 

influenciaram na mudança de função e na concepção das novas famílias como: a 

gradativa emancipação econômica da mulher, sua posição social, a redução do 

número  médio da prole, os problemas decorrentes da sua inserção profissional, as 

novas relações de consumo e  a urbanização descontrolada devido a migração das 

famílias para estes centros. 22 

Nosso Sistema Jurídico por muito tempo somente reconhecia como 

família legítima aquela unida pelo casamento civil, e os filhos originados dessa união 

por concepção genética ou através de adoção.23 

Argumenta Rizzardo, a esse respeito, que no nosso ordenamento o 

Direito de Família sofreu influência direta do Direito Canônico, principalmente no que 

tange aos impedimentos matrimoniais, porém, dadas as grandes transformações 

históricas, culturais e sociais, mais recentemente passamos a caminhar com as 

próprias pernas, adaptando-o à nossa realidade, perdendo o caráter intocável e 

dogmático canonista, com um certo equilíbrio quanto a liberdade de ser mantido ou 

desconstituído o casamento.24 

Portanto, se antes ausente, no plano Constitucional o Estado passou a 

interessar-se pelas relações de família e suas manifestações sociais, bem como sua 

progressiva tutela constitucional na ampliação dos interesses protegidos, porém, 
                                                           
20 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil, v 5. direito de família e das sucessões. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 34. 
21

 MADALENO, 2013, p. 39. 
22

 GAMA, 2008, p. 14. 
23

 MADALENO, op. cit., p. 32. 
24

 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p.7. 
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nem sempre acompanhados pela rápida evolução social, a qual sempre engedra 

novos valores.25 

Diante do exposto, abstrai-se que a entidade familiar trilhou por um longo 

e gradativo processo de evolução desde que assim foi reconhecida. Findo este 

apanhado histórico, passa-se ao estudo da família contemporânea, relevante e 

porque não dizermos, raiz da problematização desta pesquisa. 

 

2.2 FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

Para inserir o tema referente à família contemporânea, faz-se necessário 

e indispensável destacar que, com o passar dos anos, a família dentro do conceito 

jurídico, foi um dos organismos que mais sofreu alterações. 

O conceito de família contemporânea, para Rizzardo, é o conjunto de 

pessoas formado por filhos naturais, legítimos ou adotados, por pais casados ou não 

ou por só um deles, com mesma residência e domicílio, com identidade de 

interesses materiais e morais apresentando certa relação jurídica, sem no entanto 

expressar claramente uma pessoa jurídica.26 

Do ponto de vista genérico e biológico, assim classifica Caio Mário da 

Silva Pereira: 

 

Considera-se família o conjunto de pessoas que descendem de um tronco 
ancestral comum. Ainda neste plano geral, acrescenta-se o cônjuge, 
aditam-se os filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos (genros e 
noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos dos cônjuges (cunhados).27 

 

No sentido estrito, família restringe-se ao grupo formado pelos pais e 

filhos, onde se exerce a autoridade paterna e materna, se participa da criação e 

educação, se orienta para a vida profissional, se disciplina o espírito, se adquire os 

bons ou maus hábitos influentes na projeção do indivíduo na sociedade,e, também é 

                                                           
25 LÔBO, Paulo. Direito Civil,  Famílias, 4ª edição. Saraiva, 2010. p. 17. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502115224/pages/78754917> Acesso em: 04 
abr. 2015. E-book de acesso restrito. 
26

 RIZZARDO, op. cit., p.12. 
27 PEREIRA, Caio Mario da Silva; MOREIRA, Carlos Alberto Barbosa. Instituições de Direito Civil – 
v.5. Direito de Família. 19 ed. Forense, 2011 p.25. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-3785-0/page/25>Acesso em: 04 abr. 
2015. E-book de acesso restrito. 
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nela que se pratica e desenvolve em mais alto grau o princípio da solidariedade 

doméstica e cooperação recíproca.28 

Nesta mesma esteira afirma Dias que:  

 

Mesmo sendo a vida aos pares um fato natural, em que os indivíduos se 
unem por uma química biológica, a família é um agrupamento informal, de 
formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do 
direito.29 

 

Conforme já mencionado, nossa Carta Magna proporcionou profundas 

mudanças no Direito de Família, posicionando a família como base de toda a 

sociedade, responsável pelo sistema social e político do Estado, refletindo o estado 

cultural deste, por isso recebendo especial atenção, como de fato demonstra o texto 

Constitucional em seu artigo 226: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. (Regulamento) 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. Regulamento 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações.30 

 

Na definição de Coelho, “a família contemporânea é o resultado da 

mudança significativa na condição da mulher na sociedade, ocorrida na segunda 

metade do século passado.”31 

                                                           
28

 SILVA PEREIRA; MOREIRA, loc. cit.  
29 DIAS, 2013, p. 27. 
30

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constituicao-federal-de-1988> Acesso 
em 11 abr.2015. 



19 
 

 

De fato, pode-se afirmar que houve um alargamento em torno do conceito 

de família, passando esta a ser definida como um espaço de afetividade, enlaçando 

vidas, embaralhando patrimônio, emergindo assim, comprometimentos mútuos e 

responsabilidades recíprocas.32 

Nesta mesma esteira, ainda apregoa Dias, que “é indispensável 

reconhecer que o afeto é uma realidade digna de tutela, e para isso é preciso 

levantar o véu do preconceito e arrancar a venda da injustiça.”33 

Em consonância com a maior parte da doutrina, Diniz afirma que a família 

é um núcleo de convivência marcado pelo afeto e pelo amor, fundado não apenas 

no casamento, mas também no companheirismo, na adoção, na monoparentalidade, 

sendo o lugar ideal para o pleno desenvolvimento da pessoa e servindo de 

instrumento para a realização integral do ser humano.34 

Ainda, exemplifica Coelho que, podemos classificar as famílias em 

constitucionais e não constitucionais. A primeira são as mencionadas no Art. 226 da 

Constituição Federal que são as instituídas pelo casamento, pela união estável do 

homem e da mulher e a família monoparental. Já a segunda, são as demais, ou 

seja, como o próprio autor diz : “[...] as não lembradas pelo constituinte [...]”, por 

exemplo, as derivadas de parcerias entre pessoas do mesmo sexo e as famílias 

monogâmicas.35 

Por conseguinte, compreende-se que, a família vem sofrendo 

transformações, pautada nas mutações estruturais da sociedade e na medida em 

que foi dada ao sujeito a liberdade de formar ou não sua família, sem qualquer 

imposição de modelo engessado. A família hodierna se alargou para além das 

fronteiras do nosso Ordenamento Maior,36 assim, além do casamento, da família 

monoparental e da união estável, surgem as famílias denominadas “plurais”, as 

quais foram citadas por Madaleno como: 

 

                                                                                                                                                                                     
31

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, família, sucessões. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. V. 5. p. 21. 
32

 DIAS, Maria Berenice. Era uma vez. In: Pereira, Rodrigo da Cunha. Afeto, ética, família e o novo 
código civil.  Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 18. 
33

 Ibid., p. 19. 
34

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012a. v. 5. p. 27. 
35

 COELHO, 2012, p. 27. 
36

 MADALENO, 2013. p. 7. 
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Família matrimonial: O casamento identifica a relação formal consagrada 
pelo sacramento da Igreja, ao unir de forma indissolúvel um homem e uma 
mulher e cujos vínculos foram igualmente solenizados pelo Estado [...]. 
Família informal: A família informal é uma resposta concreta a essa 
evolução e ela já foi sinônimo de família marginal, muito embora figurasse 
como panaceia de todas as rupturas matrimoniais enquanto ausente o 
divórcio no Direito brasileiro, ela serviu como válvula de escape para quem, 
desquitado, não podia casar novamente porque o matrimônio era um 
vínculo vitalício e indissolúvel. 
Família monoparental: Famílias monoparentais são usualmente aquelas 
em que um progenitor convive e é exclusivamente responsável por seus 
filhos biológicos ou adotivos. Tecnicamente são mencionados os núcleos 
monoparentais formados pelo pai ou pela mãe e seus filhos, mesmo que o 
outro genitor esteja vivo, ou tenha falecido, ou que seja desconhecido [...]. 
Família anaparental: [...] a família anaparental está configurada pela 
ausência de alguém que ocupe a posição de ascendente, como na hipótese 
da convivência apenas entre irmãos. 
Família reconstituída: A família reconstituída é a estrutura familiar 
originada em um casamento ou uma união estável de um par afetivo, onde 
um deles ou ambos os integrantes têm filhos provenientes de um 
casamento ou de uma relação precedente. 
Família paralela: [...] a existência de um casamento paralelo e cujo cônjuge 
não está nem fática e nem legalmente desvinculado da relação precedente, 
mantendo uma união adulterina, vedada pelo § 1o do artigo 1.723 do 
Código Civil. 
Família eudemonista: O termo família eudemonista é usado para identificar 
aquele núcleo familiar que busca a felicidade individual e vive um processo 
de emancipação de seus membros. 
Família homoafetiva: É o reconhecimento como entidade familiar, a união 
entre pessoas do mesmo sexo, conquanto atendidos os mesmos 
pressupostos exigidos para a constituição da união entre o homem e a 
mulher, e estender com idêntica eficácia vinculante os mesmos direitos e 
deveres aos companheiros do mesmo sexo [...].37 

 

Portanto, através dos conceitos expostos e sob a ótica da atual doutrina, 

o próximo tópico abordará os princípios do Direito de Família. 

 

2.3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Para que se possa compreender melhor a família contemporânea, suas relações e 

reflexos, necessariamente precisa-se analisar os princípios que a norteiam. Os 

princípios constitucionais revelados na Constituição Federal de 1988 são 

extremamente essenciais e importantes para a interpretação e a aplicação 

específica ao Direito de Família, tendo a função de integralizar a harmonia no 

sistema jurídico.38 
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 MADALENO, 2013, p. 8-27 
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2.3.1 Princípios : Conceito 

 

Princípios são normas basilares, são juízos de valor (abstratos) que 

orientam a interpretação e a aplicação do Direito, possuindo caráter de obrigação e 

dever, bastando assim a violação de um princípio para que toda aquela conduta 

praticada esteja ilegal. Por isso que, violar um princípio é muito mais grave do que 

violar uma norma. 39 

Assim, pode-se dizer que os princípios indicam suporte fático hipotético 

necessariamente indeterminado e aberto, dependendo sua incidência da mediação 

concretizadora do intérprete.40 

Alega Dias, que nosso ordenamento jurídico positivo é composto por 

princípios e regras cuja diferença não é apenas de grau de importância, pois, acima 

das regras legais existem princípios que incorporam a exigência da justiça e de 

valores éticos, conferindo coerência interna e estrutura harmônica a todo o sistema 

jurídico.41  

Neste sentido, ainda nos afirma a Doutrinadora:  

 

Os princípios são normas jurídicas que se distinguem das regras não só 
porque têm alto grau de generalidade, mas também por serem mandatos 
de otimização. Possuem um colorido axiológico mais acentuado do que as 
regras, desvelando mais nitidamente os valores jurídicos e políticos que 
condensam. Devem ter conteúdo de validade universal. Consagram 
valores generalizantes e servem para balizar todas as regras, as quais não 
podem afrontar as diretrizes contidas nos princípios.42 

 
Acerca dos princípios, Rizzardo nos aponta os novos princípios no âmbito 

da família com a Constituição de 1988, afastando de vez antigas e injustificáveis 

discriminações: a) a igualdade de direitos entre o homem e a mulher; b) a absoluta 

paridade entre os filhos, independentemente da origem dos mesmos; c) a 

prevalência da afeição mútua nas relações de caráter pessoal; d) a aceitação da 
                                                                                                                                                                                     

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdo
codigocivil.pdf>. Acesso em: 17 maio 2015. 
39 VIEGAS, Cláudia Mara de Almeida Rabelo. A distinção entre normas e princípios. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 86, mar 2011. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9091&revista_cadern
o9>. Acesso em: 06 maio 2015. 
40 LÔBO, PAULO. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS, 4 ed. Saraiva, 2011. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502115224/page/59> Acesso em:  06 maio 2015. 
E-book de acesso restrito. 
41
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42
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união estável e do grupo formado por um dos pais e dos descendentes como 

entidade familiar.43 

Após essas considerações, passa-se ao estudo individual de alguns dos 

princípios que norteiam o Direito de Família, os quais possuem relação com a 

questão do abandono afetivo dos filhos menores. 

 

2.3.2 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Por dignidade entende-se qualidade moral que infunde respeito aos 
sentimentos e à consciência do próprio valor.44 

Na ótica de Braga, a defesa dos interesses do filho abandonado 

afetivamente tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana acolhido pela 

Constituição Federal de 1988,45 percebe-se então, que as relações familiares 

derivam deste princípio, o qual está evidenciado no artigo 1º, inciso III e no artigo 

226, § 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 

O artigo 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 estabelece: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] III – a dignidade da pessoa humana [...].46 

 

A dignidade da pessoa humana deve assegurar o desenvolvimento da 

dignidade e da personalidade das pessoas que compõem a entidade familiar. 47 

Convém acentuar que nas relações familiares reside a necessidade de 

tutelar os direitos da personalidade, visto que através do respeito a esses direitos 
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 RIZZARDO, 2011, p.13. 
44 MENDES, Anderson de Moraes. A dignidade e a tutela ao seu caráter absoluto. 14 jul. 2009. 
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pode-se alcançar a harmonia e preservar a dignidade da pessoa humana nessas 

relações48. 

O princípio da dignidade da pessoa humana trazido pelo texto 

constitucional é fundamental, tutelando a função de proteção à pessoa humana, 

defendendo-a de atos desumanos, promovendo e garantindo a existência da pessoa 

impondo um dever de respeito, proteção e condições mínimas de vida.49  

Assim, o princípio em exame é no âmbito do Direito de Família a base da 

comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os 

seus membros, tendo por parâmetro a afetividade50. 

 

2.3.3 Princípio da convivência familiar 

 

Ao adentrarmos nas fundamentações acerca do princípio da convivência 

familiar, cabe observar o disposto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual assegura tal direito nos seguintes termos: 

  

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.51 

 

Ainda sobre esta Lei, nas alterações trazidas em 2009, pode-se 

vislumbrar a ênfase quanto a convivência familiar, na qual, “o ECA passou a ter uma 

redação mais condizente com a especificação deste direito tão relevante e 

intimamente relacionado à garantia de a pessoa menor de idade conviver com os 

pais, mesmo que deles afastado fisicamente.”52  

Afirma Lôbo, que ”a convivência familiar é a relação afetiva diuturna e 

duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de 
                                                           
48 MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Reina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil - V. 2 - 
Direito da Família, 42 ed. Saraiva, 2012.Disponível em: 
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Paulo: Atlas, 2008. p. 25. 
50

 DINIZ, 2012a. p. 37. 
51

 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
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laços de parentesco ou não, no ambiente comum,”53 ainda ressalta o disposto no art. 

9.3 da Convenção dos Direitos da Criança quando estabelece que “no caso de pais 

separados, a criança tem direito de ‘manter regularmente relações pessoais e 

contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da 

criança’.”54 

Indispensável destacar que a Constituição da República em seu art. 227, 

caput, trata com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar.55 

Ainda destaca Maciel: 

 

O exercício comum da autoridade parental é o ideal desejado reservando a 
cada um dos pais o direito de participar ativamente das decisões sobre o 
filho menor. Somente o equilíbrio e a harmonia dos papéis dos genitores, 
valorizando a paternidade e a maternidade, trarão ao filho de pais 
separados um desenvolvimento físico e mental adequado, minorando os 
efeitos desastrosos da fragmentação da família.56 

 

A convivência familiar se justifica na medida em que, é nela que a pessoa 

nasce e se desenvolve, molda sua personalidade e se integra ao meio social, e, 

geralmente é nela que encontra amparo, conforto e refúgio.57 

Nesta esteira acrescenta-se que, “tal direito à convivência deve se 

estender também a outros integrantes da família, como os avós, tios e irmãos, com 

os quais a criança ou o adolescente mantém vínculos de afetividade.”58 

 

2.3.4 Princípio da Afetividade 

 

Para inserir o tema referente ao princípio da afetividade, faz-se 

necessário e indispensável destacar o Código Civil em seu artigo 1.638, inciso II, 

que considera, mesmo que por via reflexa, o princípio da afetividade, quando dispõe 
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56 MACIEL, op. cit., 164. 
57
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que: “Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que deixar o filho em 

abandono.” 59 

Embora o princípio da afetividade não esteja expresso na Constituição 

Federal, verifica-se que a presença de um vínculo familiar baseado na afetividade, 

gera uma entidade familiar merecedora de abrigo pelo Direito de Família, tornando-

se um instituto, previsto no artigo 226 da Constituição Federal, que consagra a regra 

geral de inclusão de entidades que preencham os requisitos essenciais, quais 

sejam, a afetividade, a estabilidade e a ostensividade. Sendo, portanto, uma 

entidade familiar merecedora de tutela e proteção do Estado,  tendo como regra 

basilar o vínculo afetivo, neste alicerce, Rodrigo da Cunha Pereira entende que sem 

afeto não se pode dizer que há família60 

Contemplando o entendimento acima exposto, a doutrina contemporânea, 

vem afirmando que o afeto tem valor jurídico ou, mais do que isso, foi alçado à 

condição de verdadeiro princípio geral, conforme palavras de Groeninga: 

 

O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito 
de Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade 
dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que 
possa buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente às 
relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das 
relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família é o da 
afetividade.61 

 

Sobre esse tema, Lôbo escreve: “[...] a afetividade é dever imposto aos 

pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou 

desafeição entre eles.” 62 

Em Coelho encontra-se o seguinte esclarecimento: 

 

E quanto à função afetiva? Esta a família tem conservado. Mais ainda: 
dispensada das funções econômica, religiosa e, em parte, da educacional e 
assistencial, a família tende a ser cada vez mais o espaço para aflorar a 
afetividade, contribuindo para que homens e mulheres cresçam 
psicologicamente sadios, com autoestima e identidade. É claro que 
muitas e muitas famílias não cumprem essa função a contento, gerando 
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para a sociedade pessoas perturbadas, sexualmente reprimidas, inseguras 
e infelizes.63 (grifo nosso) 

 

Diante deste quadro estrutural, o que se conclui é ser o afeto um 

elemento essencial de todo e qualquer núcleo familiar, inerente a todo e qualquer 

relacionamento conjugal ou parental. 64 

O princípio citado constitui uma das bases necessárias para a 

compreensão da polêmica proposta acerca da responsabilização civil dos pais pelo 

abandono afetivo dos filhos menores.  

 

2.3.5 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

 

O domínio pleno do varão sobre sua família foi sendo enfraquecido pelo 

advento da Constituição Federal, através do que se pode chamar de processo de 

especificação do sujeito de direito, que garante aos indivíduos, a igualdade e 

titularidade de direitos, assegurando-lhes uma vida digna. Assim, a criança e o 

adolescente deixaram de ser objeto passivo, passando a ser sujeitos de direitos, 

segundo limites impostos pela Constituição de 1988, pelo Código Civil de 2002 e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.65  

Neste exato sentido, Dias afirma que “a maior vulnerabilidade e 

fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, como pessoas em desenvolvimento, os faz 

destinatários de um tratamento especial.” Por conseguinte, todo esse leque de 

direitos e garantias que devem ser assegurados pela família, pela sociedade e pelo 

Estado, elencados no ECA (Lei 8.069/1990), incorporando a doutrina da proteção 

integral, vem na forma de um “microssistema que traz normas de conteúdo material 

e processual, de natureza civil e penal, e abriga toda a legislação que reconhece os 

menores como sujeitos de direito.”66 
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Logo, corroborando com o descrito acima, necessário transcrever alguns 

artigos do referido diploma legal:  

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais.67 

 

A proteção integral da criança e do adolescente também veio normatizada 

no o art. 227, caput, da CRFB/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 

65, de 13 de julho de 2010, que:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.68

  

 

Na ótica civil, essa proteção integral pode ser percebida pelo princípio de 

melhor interesse da criança, conforme Convenção Internacional da Haia,69 

reconhecidos de forma implícita em dois dispositivos do Código Civil de 2002, os 

arts. 1.583 e 1.584, que destacam as diretrizes quanto a guarda unilateral ou 

compartilhada.70 

Nota-se, que a proteção plena das crianças e adolescentes integrantes do 

seio familiar, neles incluídos não só os filhos, mas também netos, sobrinhos, e 
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correlatos, decorre de um intransponível fundamento do hodierno Direito de Família, 

e, em se tratando dos filhos, logicamente, quer sejam crianças ou já adolescentes, a 

incidência desse princípio se faz ainda mais presente.71 

Este princípio não é uma recomendação ética, porém, nas relações da 

criança e do adolescente com seus pais, com sua família, com a sociedade e com o 

Estado, possui diretriz determinante.72 

 

2.3.6 Princípio da paternidade responsável 

 

Cabe aqui iniciar esclarecendo que, não há distinção quanto aos direitos e 

deveres referentes a qualquer entidade familiar, ou seja, é igual, tanto cabe ao pai 

quanto a mãe, assim define o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 

art. 21, in verbis: 

 

Art. 21: O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 
pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a 
qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução de divergências.73 

 

No dizer de Madaleno, a igualdade dos cônjuges na chefia da sociedade 

conjugal, foi legalmente consagrada com a promulgação do art 226, § 5º da Carta 

Magna de 1988, sucedida pelo art 21 do ECA e, na sequência, pelo art. 1.631 do 

Código Civil, ao descrever ser dos pais o poder familiar durante a constância da 

união, exercendo um deles, com exclusividade, somente na falta ou impedimento do 

outro, assim, é comum o exercício unitário da custódia da prole quando da ruptura 

do casal, o que normalmente é destinada à mãe, portanto, esse poder familiar se 

dilui diante de uma guarda alternada, afastando o outro genitor das decisões diárias 

e das orientações no desenvolvimento da prole.74 

Ainda segundo o doutrinador: 

 

 A continuidade do convívio da criança com ambos os pais é indispensável 
para o saudável desenvolvimento psicoemocional da criança, constituindo-
se a guarda responsável em um direito fundamental dos filhos menores e 
incapazes, que não pode ficar ao livre, insano e injustificado arbítrio de pais 
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disfuncionais. A súbita e indesejada perda do convívio com os filhos 
não pode depender exclusivamente da decisão ou do conforto 
psicológico do genitor guardião, deslembrando-se que qualquer 
modalidade de guarda tem como escopo o interesse dos filhos e não o 
conforto ou a satisfação de um dos pais que fica com este poderoso 
poder de veto.75 (grifo nosso) 

 

Para Pereira, paternidade é uma função ou lugar ocupado por alguém que 

não precisa, necessariamente, ser pai biológico, quando afirma que o lugar de pai 

pode ser ocupado por outra pessoa como o irmão mais velho, o avô, o namorado 

etc. Não desconsiderando para o Direito o significando da paternidade biológica, 

pelo contrário, o laço biológico foi e continuará sendo, no campo jurídico, fonte de 

responsabilidade civil, especialmente para fins de alimentos e sucessão 

hereditária.76  

Não obstante a utilização do termo “paternidade responsável”, sabe-se 

que o alcance desta expressão deve ser a mais ampla possível, englobando não 

apenas o pai, mas também a mãe. Por isso, para a doutrina, mais correto seria o 

uso da expressão parentalidade responsável.77 

 

2.3.7 Princípio da solidariedade familiar 

 

Dissertando sobre a matéria, afirma-se que o princípio da solidariedade 

repercute, nas relações familiares, já que a solidariedade é imprescindível nesses 

relacionamentos pessoais, aplicando-se a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais.78 

O princípio da solidariedade encontra-se exposto no art. 3º, I, da 

Constituição Federal de 1988, que estabelece, entre outros fins, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária,79 devendo ser levado em conta ainda, no 

mesmo artigo em seu inciso III, que o legislador constituinte ainda cuidou de calcar o 
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Estado Democrático de Direito nos fundamentos da dignidade humana, da igualdade 

substancial e da solidariedade social.80 

Salutar acrescentar que a solidariedade no âmbito da família não é 

apenas patrimonial, mas também afetiva e psicológica, impondo, ademais, respeito e 

consideração mútuos.81 

Desta mesma forma, Dias avalia que, solidariedade é o que cada um 

deve ao outro eis que, a pessoa só existe quanto coesxiste, e ainda ressalta, este 

princípio tem origem no vínculo afetivo, possuindo acentuado conteúdo ético, “pois 

contém em suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que, 

compreende a fraternidade e a reciprocidade.”82 

Sobre esse tema Madaleno escreve que a solidariedade é “[...] princípio e 

oxigênio de todas as relações familiares e afetivas, porque esses vínculos só podem 

se sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de compreensão e 

cooperação”.83 

A respeito deste princípio, Lôbo assume o seguinte entendimento:  

 

O princípio jurídico da solidariedade resulta da superação do individualismo 
jurídico, que por sua vez é a superação do modo de pensar e viver a 
sociedade a partir do predomínio dos interesses individuais, que marcou os 
primeiros séculos da modernidade, com reflexos até a atualidade. Na 
evolução dos direitos humanos, aos direitos individuais vieram concorrer os 
direitos sociais, nos quais se enquadra o direito de família, e os direitos 
econômicos. [...] No mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os 
espaços privados e públicos e a interação necessária entre os sujeitos, 
despontando a solidariedade como elemento conformador dos direitos 
subjetivos.84 

 

A solidariedade, como categoria ética e moral que se projetou para o 

mundo jurídico, significa um vínculo de sentimento racionalmente guiado, limitado e 

autodeterminado que impõe a cada pessoa deveres de cooperação, assistência, 

amparo, ajuda e cuidado em relação às outras.85  
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Feitas as considerações dos princípios acima expostos, os quais 

embasam os fundamentos necessários para o entendimento da problemática em 

torno da responsabilidade civil dos pais quando do abandono afetivo dos filhos 

menores, passa-se ao próximo capítulo, o qual abordará a responsabilidade civil. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Dando continuidade à pesquisa desta monografia e após abordar os 

assuntos com relação às teorias e conceitos relativos ao direito de família, adentra-

se nas temáticas propostas por este trabalho quais sejam: A (im)possibilidade de 

responsabilização civil paterna em razão do abandono afetivo da prole. 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

Etimologicamente falando, o termo responsabilidade, é relativamente 

recente na história, eis que no século XVIII foi colocada em uso pelos franceses e 

posteriormente pelos ingleses, através do Iluminismo, o qual,  tinha como proposta 

ideológica a liberdade e, por consequência, atrairia a responsabilidade como 

limitadora do poder estatal.86 

Corroborando com o anteriormente disposto, historicamente, Gonçalves 

destaca que, nos primórdios da humanidade dominava a vingança coletiva, 

caracterizada pela reação do grupo contra o agressor em relação a ofensa a um dos 

seus membros.87 A reação ao dano era imediata, instintiva, brutal e ilimitada por 

conta do ofendido e dominava a vingança privada sob a forma primitiva e selvagem, 

mas humana, da reação espontânea e natural contra o mal sofrido, solução comum 

a todos os povos, para a reparação do mal pelo mal. Se a reação não pudesse 

acontecer imediatamente, sobrevinha a vindita meditada, posteriormente 

regulamentada, resultando na Pena de Talião do: olho por olho, dente por dente.88 

Nesse sentido, para coibir possíveis abusos, o poder público da época 

intervinha apenas para declarar quando e como uma vítima poderia ter o direito de 

retaliação, produzindo na pessoa do lesante dano idêntico ao que provocou.89 

Logo adiante, sucede-se este período o da composição, onde o 

prejudicado passa a perceber vantagens e conveniências em substituição da 

vingança pela compensação econômica, a qual, posteriormente também foi 
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sucedida por uma norma mais avançada, vedando a vítima de fazer justiça com as 

próprias mãos, passando a composição pecuniária de voluntária, para obrigatória.90  

Um marco na evolução histórica da responsabilidade civil se deu com a 

edição da Lex Aquilia, norma legal que de tão importante, deu nome à nova 

designação da responsabilidade civil delitual ou extracontratual, também conhecida 

como Aquiliana.91 

Neste contexto, nos revela Venosa que a Lex Aquilia (ou Aquiliana) é o 

divisor de águas da responsabilidade civil, posto que o sistema romano de 

responsabilidade interpretou no diploma legal, o princípio pelo qual se pune a culpa 

por danos injustamente provocados, independentemente de relação obrigacional 

preexistente, fundada na culpa, origina-se a responsabilidade extracontratual.92 

Ainda sobre a mesma norma, nos explica o Doutrinador: 

 

A Lex Aquilia foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do século III 
ou início do século II a.C., que possibilitou atribuir ao titular de bens o direito 
de obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse 
destruído ou deteriorado seus bens. Como os escravos eram considerados 
coisas, a lei também se aplicava na hipótese de danos ou morte deles. 
Punia-se por uma conduta que viesse a ocasionar danos. A ideia de 
culpa é centralizadora nesse intuito de reparação. Em princípio, a culpa é 
punível, traduzida pela imprudência, negligência ou imperícia, ou pelo dolo. 
Mais modernamente a noção de culpa sofre profunda transformação e 
ampliação.93(grifo nosso) 

 

A responsabilidade civil também teve sua evolução em relação ao 

fundamento, baseando-se o dever de reparação não somente fundado na culpa, 

quando é subjetiva, como também no risco, quando é objetiva, não significando que 

a culpa deixou de ser fundamento da responsabilidade civil, mas que tem ao seu 

lado um aliado, o risco, ampliando-se a indenização de danos sem obrigatoriamente 

a existência da culpa.94 

Diniz ainda posiciona-se da seguinte maneira: 
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A insuficiência da culpa para cobrir todos os prejuízos, por obrigar a 
perquirição do elemento subjetivo da ação, e a crescente tecnização dos 
tempos modernos, caracterizado pela introdução de máquinas, pela 
produção de bens em larga escala e pela circulação de pessoas por meio 
de veículos automotores, aumentando assim os perigos à vida e à saúde 
humana, levaram uma reformulação da teoria da responsabilidade civil 
dentro de um processo de humanização. Este representa uma objetivação 
da responsabilidade, sob a ideia de que todo risco deve ser garantido, 
visando à proteção jurídica à pessoa humana, em particular aos 
trabalhadores e às vítimas de acidentes, contra a insegurança material, e 
todo dano deve ter um responsável. A noção de risco prescinde da prova da 
culpa do lesante, contentando-se com a simples causação externa, 
bastando à prova de que o evento decorreu do exercício da atividade, para 
que o prejuízo por ela criado seja indenizado.95 

 

Com a aceleração histórica logo após a Segunda Grande guerra, o rápido 

desenvolvimento tecnológico, econômico e industrial protagonizou grandes reflexos 

quanto ao dever de indenizar, onde a constante luta pelo aperfeiçoamento dos 

instrumentos jurídicos permanece até hoje para que o Direito não seja alheio à 

realidade social.96 

De fato, que com o rápido desenvolvimento, houve uma expansão da 

responsabilidade civil em relação a sua área de incidência, “aumentando-se o 

número de pessoas responsáveis pelos danos, de beneficiários da indenização e de 

fatos que ensejam a responsabilidade civil”. 97 

Sendo assim, para que se cumpra essa função dinamizadora e de 

constante adaptação, impõe-se que o Direito se ofereça como um sistema aberto, 

capaz de acompanhar e orientar a evolução social.98 

 

3.2 CONCEITO – RESPONSABILIDADE X OBRIGAÇÃO 

 

Primeiramente, dada a devida importância ao tema, faz-se apropriado 

trazer, ainda que concisamente, uma diferenciação entre obrigação e 

responsabilidade. A obrigação é o cumprimento espontâneo de uma relação  

pessoal e responsabilidade é a consequência jurídica patrimonial do 

descumprimento da relação obrigacional.  
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Nas palavras de Cavalieri Filho: “obrigação é sempre um dever jurídico 

originário; responsabilidade é um dever jurídico sucessivo consequente à violação 

do primeiro”,99 bem como o Código Civil, em seu art. 389  também faz esta distinção: 

“Não cumprida a obrigação [obrigação originária], responde o devedor por perdas e 

danos[...]” – obrigação sucessiva, ou seja, a responsabilidade,100 portanto, haverá 

responsabilidade se o devedor não cumprir espontaneamente a obrigação. 

Interessante trazer, que “a estrutura da palavra responsabilidade guarda a 

mesma fundação da palavra resposta, enquanto obrigação de responder pelas 

ações próprias ou dos outros.” 101  

Denota-se, que a manifestação da atividade humana traz em si o 

problema da responsabilidade, isso talvez dificulte o problema de fixar o seu 

conceito, que varia tanto como os aspectos que pode abranger, conforme as teorias 

filosóficojurídicas.102  

Deste modo, um dos conceitos seria que, a responsabilidade decorreria 

do livre arbítrio de uma tomada de consciência e da autonomia plena de vontade, ou 

seja, a responsabilidade se inscreveria numa certa dimensão da liberdade de agir e, 

por isso mesmo, de responder pela repercussão do ato na vida de outrem.103 

Na opinião de Dias, o vocábulo responsabilidade tem sua origem no verbo 

latino respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir as 

conseqüências jurídicas de seus atos.104 

Cabe aqui frisar, que a responsabilidade civil vem prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro com o texto constitucional: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] 
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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;105 

 

Nesse contexto, observa-se que o Código Civil, trata do tema em diversos 

dispositivos, dentre os quais se destacam os seguintes: 

 

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. 
 
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo.106 

 

Verifica-se, entre as clássicas posições doutrinárias o entendimento de 

Gagliano e Pamplona Filho que:  

 

A responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma 
obrigação derivada --- um dever jurídico sucessivo --- de assumir as 
consequências jurídicas de um fato, consequências essas que podem variar 
(reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de 
acordo com os interesses lesados. 107 

 

Por tais considerações e, com base nos conceitos citados, pode-se dizer 

que responsabilidade civil é a obrigação de reparar os danos causados a terceiro em 

decorrência de ato próprio. 108 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO 

 

Para uma melhor percepção da matéria a ser tratada neste capítulo, 

torna-se pertinente levantar as principais classificações existentes, às quais 

necessariamente se integram aos casos concretos. 
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3.3.1 Responsabilidade objetiva e subjetiva 

 

Observa-se inicialmente a existência de dois tipos de responsabilidade 

civil no ordenamento jurídico pátrio: a objetiva e a subjetiva. Enquanto a 

responsabilidade civil objetiva não se interroga a ocorrência do elemento culpa, 

bastando que se dê a conexão entre o ato e o dano; na responsabilidade subjetiva, o 

sujeito que sofreu o dano deve provar a culpa daquele que lhe ocasionou o prejuízo 

moral ou material.109 

Nesta mesma linha, Gonçalves nos elucida a diferença entre as 

responsabilidades objetiva e subjetiva: diz-se da responsabilidade objetiva quando a 

lei impõe a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano 

independentemente de culpa, podendo ser chamada também de teoria do risco, e, a 

responsabilidade é subjetiva quando se esteia na ideia de culpa, ou seja, a prova da 

culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável.110 

Alerta-se, deste logo, que o termo culpa aqui empregado está em sentido 

amplo, lato sensu, para indicar não só a culpa stricto sensu, como também o dolo.111 

A teoria da responsabilidade objetiva independe da culpa se satisfazendo 

apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria assegura que todo dano é 

indenizável e deve ser reparado por quem a ele se vincula por um nexo de 

causalidade, independente de culpa.112 

No que tange à responsabilidade objetiva Gagliano e Pamplona Filho 

citam as seguintes palavras: 

 

Segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa na conduta do 
agente causador do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que 
somente será necessária a existência do elo de causalidade entre o dano e 
a conduta do agente responsável para que surja o dever de indenizar. As 
teorias objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la como mera 
questão de reparação de danos, fundada diretamente no risco da atividade 
exercida pelo agente.113 

 

Não há espaço para apurar de quem é a culpa, fazendo-se necessário o 

nexo de causalidade do ato e o dano causado. 
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Diniz, por sua vez, entende: 

 

Na responsabilidade objetiva, a atividade que gerou o dano é lícita, mas 
causou perigo a outrem, de modo que aquele que a exerce, por ter a 
obrigação de velar para que dela não resulte prejuízo, terá o dever 
ressarcitório, pelo simples implemento do nexo causal. A vítima deverá pura 
e simplesmente demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a ação 
que o produziu. Nela não se cogita de responsabilidade indireta, de sorte 
que reparará o dano do agente ou a empresa exploradora, havendo 
tendência de solicitação dos riscos, nem do fortuito como excludente de 
responsabilidade.114 

 

Nos casos de responsabilidade objetiva, em suma, não se faz necessária 

a comprovação da culpa do agente causador do dano para que este tenha a 

obrigação de reparar o dano. Em casos específicos a culpa se faz presumida por 

força de lei, ou simplesmente se dispensa sua comprovação.115 

Convém acentuar que na teoria clássica, a culpa seria o fundamento da 

responsabilidade subjetiva, pois, segundo esta teoria em ato onde não se determina 

culpa não há como responsabilizar alguém por dano.116 

Cabe esclarecer que, a partir do momento que alguém viola direito de 

outrem causando-lhe dano, mediante conduta culposa, está diante de ato ilícito e 

deste deriva o inevitável dever de indenizar, entendendo-se não somente os direitos 

relativos, mais presentes na responsabilidade contratual, mas também e 

principalmente os direitos absolutos, reais e personalíssimos, incluindo-se nestes o 

direito à vida, à saúde, à honra, à intimidade, ao nome e a imagem.117 

Nesse sentido, preleciona Rizzardo: 

 

Pela teoria da responsabilidade subjetiva, só é imputável, a título de culpa, 
aquele que praticou o fato culposo possível de ser evitado. Não há 
responsabilidade quando o agente não pretendeu e nem podia prever, 
tendo agido com necessária cautela. Não se pode, de maneira alguma, ir 
além do ato ilícito para firmar a responsabilidade subjetiva, contrariamente 
ao que alguns pretendem, com superficialidade, a ponto de ver em tudo o 
que acontece obrigação de indenizar, sustentando que, verificado o dano, 
nasce tal obrigação, sem indagar da culpa do lesado, e impondo, como 
único pressuposto, o nexo causal entre o fato e o dano.118 
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Sublinha-se que, a responsabilidade diz ser subjetiva quando se baseia 

na ideia de culpa, sendo que a prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 

necessário do dano indenizável. Assim, neste entendimento, a responsabilidade do 

causador do dano apenas se configura se agiu com dolo ou culpa.119 

Desse modo, caberá à vítima, para que tenha direito à indenização, 

provar o fato constitutivo do seu direito lesado, e ao réu os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, recaindo assim sobre ambas as 

partes de provar suas alegações.120 

Ressalta-se nas palavras de Tartuce: 

 

[...] a responsabilidade subjetiva constitui regra geral em nosso 
ordenamento jurídico, baseada na teoria da culpa. Dessa forma, para que o 
agente indenize, para que responda civilmente é necessária a comprovação 
da sua culpa genérica, que inclui o dolo (intenção de prejudicar) e a culpa 
em sentido restrito (imprudência, negligência ou imperícia).121 

 

Segundo a doutrina, a responsabilidade subjetiva é fundada na teoria da 

culpa latu senso, como meio de provar que o agente causador do dano deverá 

ressarcir a vítima em consequência da sua ação ou omissão.122 

Do exposto, conclui-se que, “conforme o fundamento que se dê à 

responsabilidade, a culpa será ou não considerada elemento da obrigação de 

reparar o dano.”123 

 

3.3.2 Responsabilidade civil e penal 

 

Embora já citado anteriormente, cabe aqui confirmar que não havia entre 

os romanos, nenhuma diferenciação entre responsabilidade civil e responsabilidade 

penal, as quais não passavam somente de uma compensação pecuniária imposta 

ao causador do dano. A Lex Aquilia foi quem começou, levemente, a distingui-la: 

                                                           
119

 GONÇALVES, 2014, p. 59. 
120

 RIZZARDO, 2013, p. 780. 
121 TARTUCE., Flávio. Direito Civil - v. 2 - Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil, 8 ed. 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : Método, 2013b. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4578-7/page/463-464> Acesso em: 26 
maio 2015. 
122 Ibid., p. 359. 
123

 GONÇALVES, loc. cit. 



40 
 

 

muito embora a responsabilidade continuasse sendo penal, a indenização pecuniária 

passou a ser a única forma de sanção nos casos de atos lesivos não criminosos.124 

Demonstra-se então, que a ilicitude hoje não é uma peculiaridade do 

Direito Penal. “Sendo ela, essencialmente, contrariedade entre a conduta e a norma 

jurídica, pode ter lugar em qualquer ramo do Direito.” Assim entende-se que: ilícito 

penal é quando o agente infringe uma norma de Direito Público, e no ilícito civil viola 

norma de Direito Privado.125  

Pode-se portanto evidenciar, que a ilicitude tanto pode gerar 

responsabilidade civil como penal, porém, “como a descrição da conduta penal é 

sempre uma tipificação restrita, em princípio, a responsabilidade penal ocasiona o 

dever de indenizar”, por isso que a sentença penal condenatória faz coisa julgada no 

cível quanto ao dever de indenizar o dano decorrente da conduta criminal.126 

Consoante Cavalieri Filho, “a única diferença entre ilicitude penal e civil é 

somente de quantidade ou grau; está na maior ou menor gravidade ou imoralidade 

de uma em cotejo com outra.”127 

Ressalte-se, também, que um mesmo fato pode justificar as duas 

responsabilidades, não havendo bis in idem em tal circunstância, justamente por 

conta do fundamento jurídico tutelado por cada uma delas.128 

 

3.3.3 Responsabilidade contratual e extracontratual ou aquiliana 

 

Ao adentrarmos neste tópico, vale registrar o que sintetizam Gagliano e 

Pamplona Filho quando nos dizem que “na responsabilidade extracontratual, o 

agente infringe um dever legal, e, na contratual, descumpre o avençado, tornando-se 

inadimplente,”129 ou seja, na primeira, a violação deriva da desobediência a um 

dever legal, enquanto na segunda, dá-se a infração de um dever contratual.130 

Nesta esteira, constata-se que a responsabilidade contratual origina-se da 

inexecução de acordo que pode ocorrer em um negócio jurídico bilateral ou 
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unilateral, ocorrendo um ilícito contratual, portanto, a violação de uma norma 

anteriormente fixada pelas partes.131 

Do mesmo entendimento, compartilha Rizzardo: 

 

Havendo convenção das partes, ou um contrato, com a discriminação de 
direitos e deveres, decorre a obrigatoriedade no cumprimento. Se verificada 
a falta de cumpri- mento do dever, trazendo prejuízos à outra parte, advém 
a decorrência da reparação.132 

 

Relevante destacar, que o Código Civil disciplina a responsabilidade 

contratual nos arts. 389 e seguintes e 395 e seguintes, e a extracontratual nos arts. 

186 a 188 e 927 e seguintes.133 

A doutrina usualmente dispõe ser a responsabilidade contratual a violação 

de um contrato ou uma obrigação unilateral de vontade, um vínculo previamente 

estabelecido, no qual poderá ser expresso ou tácito, onde as partes celebram uma 

relação em torno de um bem, com a especificação de obrigações e direitos.134 

A esse respeito assevera Gonçalves: 

 

Uma pessoa pode causar prejuízo a outrem por descumprir uma obrigação 
contratual. Por exemplo: quem toma um ônibus tacitamente celebra um 
contrato, chamado contrato de adesão, com a empresa de transporte. Esta, 
implicitamente, assume a obrigação de conduzir o passageiro ao seu 
destino, são e salvo. Se, no trajeto, ocorre um acidente e o passageiro fica 
ferido, dá-se o inadimplemento contratual, que acarreta a responsabilidade 
de indenizar as perdas e danos, nos termos do art. 389 do Código Civil.135 

 

Por conseguinte, tem-se a responsabilidade extracontratual ou aquiliana 

se o dever jurídico violado não estiver previsto no contrato, mas sim em lei ou na 

ordem jurídica.136 

Conforme disposto no art. 186 e art. 927 do Código Civil, assim aplica-se 

a responsabilidade extracontratual: 

 

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. 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 137 

 

Nas palavras de Diniz, 

 

Responsabilidade extracontratual, delitual ou aquiliana decorre de violação 
legal, ou seja, de lesão a um direito subjetivo ou da prática de um ato ilícito, 
sem que haja nenhum vínculo contratual entre lesado e lesante. Resulta, 
portanto, da inobservância da norma jurídica ou de infração ao dever 
jurídico geral de abstenção atinente aos direitos reais ou de personalidade, 
ou melhor, de violação à obrigação negativa de não prejudicar ninguém. 138 

 

Examinadas as responsabilidades contratual e extracontratual, diz-se que 

na primeira, a culpa em regra é presumida, invertendo-se o ônus da prova, cabendo 

a vítima comprovar apenas, que a obrigação não foi cumprida, restando ao devedor 

comprovar que ocorreu alguma excludente de causalidade e que não agiu com 

culpa. Já na segunda, a culpa deve sempre ser provada pela vítima.139 

 

3.4 PRESSUPOSTOS 

 

Bastante divergente é a classificação dos pressupostos da 

responsabilidade civil, não pacificada entre os juristas e teorias imprecisas entre os 

doutrinadores. Alguns juristas apresentam a culpa e a imputabilidade, outros o fato 

danoso, o dano e a culpabilidade, e ainda, há os que apontam o fato danoso, o 

prejuízo e a ligação entre eles como seus pressupostos.140 

No entanto, como referência, iremos prosseguir na análise dos 

pressupostos da responsabilidade civil, conforme a maioria  dos doutrinadores 

interpreta o que preceitua nosso ordenamento.  

Assim, inevitável citar mais uma vez o art. 186 do Código Civil: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito,”141o qual 
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pontua como pressupostos gerais: ação ou omissão, nexo de causalidade e dano, e, 

nas hipóteses da responsabilidade civil subjetiva além destes, tem-se ainda como 

pressuposto a culpa.142 

 

 

3.4.1 Ação ou Omissão  

 

Entende-se por ação ou omissão o aspecto físico, objetivo, da conduta, e 

a vontade o aspecto subjetivo, psicológico, logo, “entende-se por conduta o 

comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou 

omissão, produzindo consequências jurídicas.”143 

Gagliano e Pamplona Filho examinam com clareza:  

 

Em outras palavras, a voluntariedade, que é pedra de toque da noção de 
conduta humana ou ação voluntária, primeiro elemento da responsabilidade 
civil, não traduz necessariamente a intenção de causar o dano, mas sim, e 
tão somente, a consciência daquilo que se está fazendo. E tal ocorre não 
apenas quando estamos diante de uma situação de responsabilidade 
subjetiva (calcada na noção de culpa), mas também de responsabilidade 
objetiva (calcada na ideia de risco), porque em ambas as hipóteses o 
agente causador do dano deve agir voluntariamente, ou seja, de acordo 
com a sua livre capacidade de autodeterminação. Nessa consciência, 
entenda-se o conhecimento dos atos materiais que se está praticando, não 
se exigindo, necessariamente, a consciência subjetiva da ilicitude do ato.144 

 

Dessa mesma forma entende Diniz, que configura-se ação como ato 

humano, omissivo ou comissivo, lícito ou ilícito, podendo derivar de ato próprio do 

agente ou de terceiro que esteja sob sua guarda, tais como coisas inanimadas ou 

animais que lhe pertençam, que vindo a causar dano a outrem, gera o dever 

satisfazer os direitos do lesado.145 

Já a responsabilidade que um terceiro deu causa, positiva-se, mesmo 

sem ter provocado pessoalmente o dano, e ficará sujeito a responder pelo mesmo, 

sendo, o causador efetivo do dano alguém que está sob sua subordinação.146 

Gonçalves define esse pressuposto do seguinte modo: 
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É a responsabilidade por fato próprio, que deflui do art. 186 do 
Código Civil. A lei, entretanto, estabelece alguns casos em que o agente 
deve suportar as consequências do fato de terceiro. Neste particular, 
estabelece o art. 932 do Código Civil: 

“São também responsáveis pela reparação civil: 
I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e 

em sua companhia;  
II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 

nas mesmas condições; 
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos 

onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus 
hóspedes, moradores e educandos; 

V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia. 

Em complementação, prescreve o art. 933: 
“As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que 
não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos 
terceiros ali referidos”.147 

 

A respeito da importância jurídica da omissão para responsabilidade civil, 

Cavalieri Filho insttrui: 

A omissão, todavia, como pura atividade negativa, a rigor não pode gerar, 
física ou materialmente, o dano sofrido pelo lesado, porquanto do nada 
provém. Mas tem-se entendido que a omissão adquire relevância jurídica, e 
torna o omitente responsável, quando este tem o dever jurídico de agir, para 
praticar um ato para impedir o resultado, dever esse que pode advir da lei, 
do negócio jurídico ou de uma conduta anterior do próprio omitente, criando 
risco da ocorrência do resultado, devendo, por isso, agir para impedi-lo.148 
 

Compreende-se e exemplifica-se assim: que os pais respondem civil e 

penalmente pela omissão em relação aos filhos quando deixam de alimentá-los 

porque a eles cabe este dever legal, assim como o médico responde pela falta de 

atendimento quando este assumiu a posição de garantidor da “não ocorrência” do 

resultado. Em suma, só poderá ser responsabilizado pela omissão quem estiver em 

situação jurídica de agir, que o obrigue a impedir a ocorrência do resultado.149 

Em outras palavras, a conduta humana, seja ela positiva (ação) ou 

negativa (omissão), conduzida pelo livre arbítrio e praticada objetiva ou 

subjetivamente, é que desemboca no dano ou prejuízo causado a outrem.150 
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3.4.2 Nexo de Causalidade 

 

Acerca do pressuposto em questão, Venosa assevera que para existir a 

obrigação de indenizar, faz-se necessário que o prejuízo sofrido pela vítima  

advenha do comportamento (ação ou omissão) do agente. Portanto, necessita-se 

deste elo para que ocorra uma relação perfeita entre causa e efeito, e, sendo a 

conexão de causa e efeito inexistente, não haverá a obrigação de ressarcir o ato 

danoso.151 

Sobre o assunto, discorre Maria Helena Diniz:  

 

Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da 
responsabilidade), pois a responsabilidade civil não poderá existir sem o 
vínculo entre ação e dano. Se o lesado experimentar um dano, mas este 
não resultou da conduta do réu, o pedido de indenização será 
improcedente. Será necessária a inexistência de causa de excludente de 
responsabilidade, como p. ex., a ausência de força maior, de caso fortuito 
ou de culpa exclusiva da vítima. Realmente não haverá relação de 
causalidade se o evento se deu p. ex., por culpa exclusiva da vítima; por 
culpa concorrente da vítima, caso em que a indenização é devida por 
metade ou diminuída proporcionalmente; por culpa comum da vítima e do 
agente; por força maior ou caso fortuito, cessando, então, a 
responsabilidade, porque esses fatos eliminam a culpabilidade ante sua 
inevitabilidade.152 

 

No mesmo sentido, entende Gonçalves: 

  

Relação de causalidade é a relação de causa e efeito entre a ação ou 
omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo “causar”, 
utilizado no art. 186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Se 
houve o dano mas sua causa não esta relacionada com o comportamento 
do agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de 
indenizar.153 

 

Logo, compreende-se que, havendo dano, é preciso que este seja 

decorrente da conduta ilícita do agente, em suma, uma relação de causa e efeito, 

onde o prejuízo da vítima seja o resultado da conduta do agente.154 

Denota-se que, aparentemente seja simples, mas que na prática 

predispõe alguns embaraços, como muito bem exposto pelo doutrinador quando 

questiona “[...] qual o critério que poderemos utilizar para chegar à conclusão de 
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que, no concurso de várias circunstâncias, uma dentre elas é que foi o fator 

determinante do prejuízo?” e, o que se deve entender por nexo causal determinador 

da responsabilidade civil no sentido jurídico? As respostas dessas perguntas 

constituem alguns dos problemas mais debatidos em Direito.155 

 Para tanto, é absolutamente necessário tornar certo que, sem esse fato, 

não haveria lugar para o prejuízo, o que nem sempre é fácil de investigar em razão 

do aparecimento de concausas que podem por muitas vezes estabelecer uma 

cadeia de causas e efeitos.156  

Surgiram teorias no mundo jurídico que visam a solução de problemas de 

tal ordem: a teoria da equivalência das condições, a da causalidade adequada e a 

da causalidade direta ou imediata,157esta última também conhecida como a teoria da 

interrupção do nexo causal ou ainda, como teoria da causalidade necessária, as 

quais serão abordadas a seguir de forma abreviada. 

Na teoria da equivalência das condições, ou condictio sine qua non, não 

se “diferencia os antecedentes do resultado danoso, de forma que tudo aquilo que 

concorra para o evento será considerado causa”, todos os fatores se equivalem, 

todos tem a mesma relevância desde que tenham relação com o resultado,158em 

suma, responde o agente por tudo o que provocou o evento, sejam quais forem os 

danos. 

De acordo com a teoria da causalidade adequada, “há um certo 

subjetivismo na determinação da causa. Por meio dela, deve-se buscar a causa que 

seria apta para produzir o dano. A causa adequada é a que se mostra capaz de 

originar o evento.”159Infere-se que, nem todos os antecedentes constituem a causa 

do evento danoso, mas sim aquele que predominantemente gerou a 

consequência.160  

Por fim, a teoria da causalidade direta ou imediata, como já exposto, 

também conhecida como a teoria da interrupção do nexo causal ou ainda, como 

teoria da causalidade necessária, “[...] busca justificar a responsabilidade na causa 

mais apropriada ou causa eficiente, na causa primeira, encontrada naquele evento 
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que importou no surgimento do dano.”161 Assim, entende-se que, por mais que 

hajam antecedentes, somente o antecedente fático seria o vínculo necessário ao 

resultado danoso.162 

Doutrinadores como Aguiar Dias, Caio Mario e Sergio Cavalieri 

entendem que a teoria da causalidade adequada é a adotada pelo Código Civil 

brasileiro, por outro lado, há doutrinadores como Agostinho Alvim e Carlos 

Roberto Gonçalves, que sustentam que a teoria da causalidade direta e imediata 

seria a teoria adotada pelo Código Civil163 reproduzida no art. 403: “Ainda que a 

inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.”164 

Em consonância com o exposto, Venosa acrescenta:  

 

Enfim, independentemente da teoria que se adote, como a questão só se 
apresenta ao juiz, caberá a este, na análise do caso concreto, sopesar as 
provas, interpretá-las como conjunto e estabelecer se houve violação do 
direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se existe um nexo causal entre 
esse comportamento do agente e o dano verificado”. Palavras apropriadas 
porque nossos tribunais têm posição eclética, não havendo uma corrente 
definida preponderante a respeito da teoria mais adotada a respeito do nexo 
causal.165 

  

Por derradeiro, igualmente de forma breve, cabe analisar as situações em 

que a doutrina costuma denominar como rompimento do nexo causal, também 

conhecidas como as excludentes da responsabilidade, que são: a culpa exclusiva da 

vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior.166 

No que tange a culpa exclusiva da vítima, cita-se como exemplo: se 

alguém, desejando suicidar-se, atira-se sob as rodas de um veículo, o seu motorista, 

que o dirigia de forma normal e prudente, não pode ser considerado o causador do 

atropelamento. Foi ele um mero instrumento da vontade da vítima, esta, sim, a única 

culpada pelo evento.167 
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Quanto ao fato de terceiro, tem-se que “terceiro” é qualquer pessoa além 

da vítima e do responsável, “alguém que não tem nenhuma ligação com o causador 

aparente do dano e o lesado”, destaca-se, que o fato de terceiro só irá excluir a  

responsabilidade, quando destruir a relação causal entre a vítima e o aparente 

agente causador do dano.168 

Por fim, no que respeita ao caso fortuito ou força maior, diz-se quando a 

conduta devida for impedida em razão de um acontecimento que não possa ser 

controlado pelo agente, ou seja, estranho à vontade deste.169Tal dispositivo vem 

disciplinado no art. 393 do Código Civil na parte relativa ao inadimplemento das 

obrigações – disposições gerais: “O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles 

responsabilizado.”170 

 

3.4.3 Dano  

 

Dano é o efeito de danificar. Provém do latim damnum e está relacionado 

com o verbo que significa causar prejuízo(s), estragar, [...] e, correlacionando-o com 

o Direito, o dano é o prejuízo que sofre uma pessoa ou o seu patrimônio por culpa 

de outro sujeito. Por conseguinte, supõe um detrimento nos direitos, bens ou 

interesses de um indivíduo como consequência da ação ou omissão de outro.171 

Deve-se frisar que ao contrário do que ocorre no Direito Penal, no âmbito 

civil o resultado é indispensável e se apresenta como condição, o que não acontece 

naquele, pois nem sempre na área penal se exige um resultado para estabelecer a 

punibilidade do agente.172 

Desse modo, não há o que se falar em indenização nem em 

ressarcimento se não houver dano,173 pois o ato ilícito repercute apenas no âmbito 

do direito civil se causar prejuízo a alguém.174  
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Gonçalves assevera que não há a quem responsabilizar civilmente sem a 

prova do dano, isso porque o dano pode ser material ou moral, ou seja, sem 

repercussão financeira da vítima, ainda pondera que, “mesmo que haja violação de 

um dever jurídico e que tenha havido culpa, e até mesmo dolo, por parte do infrator, 

nenhuma indenização será devida, uma vez que não se tenha verificado prejuízo.”175 

A obrigação de indenizar deriva da existência de um direito violado e do 

dano, respectivamente, posto que, a indenização sem dano preceitua 

enriquecimento sem causa. Uma resposta lógica para Cavalieri seria a de que: 

 

Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento 
sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto 
o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o dano sofrido pela 
vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato 
ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum dano, a toda evidência não haverá 
o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, 
de que o dano é não somente o fato constitutivo, mas, também, 
determinante do dever de indenizar.176 

 

Diniz pontua que dano é lesão que uma pessoa sofre devido a  um certo 

evento, ensejando reparação. Para tanto, destaca alguns requisitos mínimos que se 

fazem necessários para que seja configurado o dano: diminuição ou destruição de 

um bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral pertencente a uma pessoa; 

efetividade ou certeza do dano; causalidade, subsistência do dano no momento da 

reclamação do lesado; legitimidade; ausência das causas excludentes de 

responsabilidade.177 

Tradicionalmente, a doutrina costuma classificar o dano em patrimonial e 

moral. 

Na excelente e sucinta lição de Gagliano, quanto ao dano patrimonial 

tem-se que: 

 

O dano patrimonial traduz lesão aos bens e direitos economicamente 
apreciáveis do seu titular. Assim ocorre quando sofremos um dano em 
nossa casa ou em nosso veículo. 
Já advertimos, outrossim, seguindo a moderna tendência de despatrimo- 
nialização do direito civil, que outros bens, personalíssimos, também podem 
ser atingidos, gerando, assim, a responsabilidade civil do infrator 
Ainda, porém, no que tange especificamente ao dano patrimonial ou 
material, convém o analisarmos sob dois aspectos: 
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a) o dano emergente — correspondente ao efetivo prejuízo experimenta- 
do pela vítima, ou seja, “o que ela perdeu”; 
b) os lucros cessantes — correspondente àquilo que a vítima deixou ra- 
zoavelmente de lucrar por força do dano, ou seja, “o que ela não 
ganhou”.178(grifo nosso) 
 

Já o dano moral “é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade,” diz-se daí 

que o prejuízo transita pelo incalculável, aumentando as dificuldades de se 

estabelecer a justa compensação pelo dano.179 

O doutrinador ainda aduz que: 

 

Danos não patrimoniais, que nem todos admitem como sinônimo de danos 
morais, são, portanto, aqueles cuja valoração não tem uma base de 
equivalência que caracteriza os danos patrimoniais. Por isso mesmo, são 
danos de difícil avaliação pecuniária. Por sua própria natureza, os danos 
psíquicos, da alma, de afeição, da personalidade são heterogêneos e não 
podem ser generalizados. Em princípio, o dano moral só atinge direitos da 
personalidade.180 

 

A caracterização do dano extrapatrimonial tem sido deduzida na doutrina 

sob a forma negativa, na sua contraposição ao dano patrimonial, assim, quando ao 

dano não correspondem as características de dano patrimonial, dizemos que 

estamos em presença do dano moral. Em suma, o dano moral é aquele que atinge 

valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a dignidade, a paz, a 

liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação.181 

Quanto aos critérios da quantificação do dano moral, o montante da 

indenização não pode nem ser caracterizado como esmola ou donativo, nem como 

premiação.182 

Para aferir a lógica da decisão, é necessário que a conclusão nela 

estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios 

escolhidos sejam compatíveis com os fins visados e que a sanção seja proporcional 

ao dano. Importa dizer que:  

 

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 
com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 
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vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais 
do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.183 

 

Segundo Diniz, “a reparação pecuniária do dano, moral não pretende 

refazer o patrimônio, [...] mas de dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, 

pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonializado.”184 

 

3.4.4 Culpa 

 

A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque o agente 

causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele tenha agido com 

culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, como 

expressamente se exige no artigo 186 do Código Civil.185 

Ressalta-se que, conforme mencionado anteriormente, a culpa não é 

elemento da responsabilidade objetiva. Razão essa, cabe prová-la tão somente nos 

casos que envolvam a responsabilidade subjetiva. 

Para Cavalieri Filho, a culpa adquire relevância jurídica quando integra a 

conduta humana. É a conduta humana culposa, vale dizer, com as características da 

culpa, que causa dano a outrem, ensejando o dever de repará-lo.186 

A culpa estricto sensu pode ser conceituada como sendo o desrespeito a 

um dever preexistente, não havendo propriamente uma intenção de violar o dever 

jurídico, que acaba sendo violado por outro tipo de conduta, qual seja, por conta de 

um comportamento negligente, imprudente ou imperito.187 

Partindo desse pressuposto, Cavalieri Filho apresenta três elementos na 

caracterização da culpa: a) a conduta voluntária com resultado involuntário; b) a 

previsão ou previsibilidade; e c) a falta de cuidado, cautela, diligência e atenção. Em 

concordância com os seus ensinamentos, “[...] enquanto no dolo o agente quer a 

conduta e o resultado, a causa e a consequência, na culpa a vontade não vai além 

da ação ou omissão. O agente quer a conduta, não, porém, o resultado; quer a 

causa, mas não quer o efeito”188 
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De acordo com um dos elementos citados acima, podemos correlacioná-

los com uma das formas de manifestação da culpa em sentido estrito, quais sejam, a 

negligência a imprudência e a imperícia, brevemente explicadas por Diniz como 

sendo: 

 

 [...] a imperícia é a falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato; a 
negligência é a inobservância de normas que nos ordenam agir com 
atenção, capacidade, solicitude e discernimento; a imprudência é a 
precipitação ou o ao de proceder sem cautela.189 
 

Agir com culpa significa que o agente atuou pessoalmente, e em termos 

de merecer a reprovação do direito. O agente só pode ser reprovado pessoalmente 

por sua conduta, quando em meio as circunstâncias da situação cabe afirmar que 

ele podia e deveria ter agido de outro modo.190 

De acordo com Diniz191, a culpa pode se apresentar sob diferentes 

enfoques: 

a) Em função da natureza do dever violado: culpa contratual (fundar em 

contrato) e extracontratual ou aquiliana (violação de preceito geral de direito); 

b) Quanto à sua graduação: grave (dolosamente, negligência extrema); 

leve (quando poderia ser evitada se feita com atenção), e levíssima (quando poderia 

ser evitada por uma atenção extraordinária); 

c) Relativamente aos modos de sua aplicação: in concreto (examina-se a 

imprudência e a negligência do agente)  e in abstracto (se analisa a conduta do 

agente com a de um homem médio normal); 

d) Quanto ao conteúdo da conduta culposa: in comittendo ou in faciendo 

(imprudência); in omittendo (negligência); in eligendo (imperícia); in vigilando (falta 

de atenção de terceiro), e in custodiendo (falta de atenção ou cautela em relação a 

um animal ou objeto). 

Pode-se, portanto, entender que a culpa é a falta de diligência na 

observância de normas de conduta. Mais resumidamente, nas palavras de Cavalieri 

Filho: “pode-se conceituar a culpa como conduta voluntária contrária ao dever de 
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cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, 

porém previsto ou previsível”192 

Concluído o estudo sobre os principais aspectos da entidade familiar e da 

responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro, refere-se o capítulo 

seguinte sobre a problematização deste trabalho monográfico. 
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4 A (IM)POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PATERNA PELO 

ABANDONO AFETIVO DOS FILHOS MENORES 

 

Não se pode negar a repercussão que vem causando a obrigatoriedade 

ou não de se indenizar o dano moral causado pelo abandono afetivo. A matéria é 

complexa e exige especial cautela e habilidade por parte de quem tem o poder e o 

dever de decidir em qual direção seguir. Afinal, há ilicitude o fato de alguém não 

sentir afeto? Seria mensurável em termos pecuniários o dano causado em tal 

situação?193 

Examinando o diversificado elenco doutrinário e jurisprudencial que 

contornam a família hodierna e tendo o afeto seu principal elemento identificador, 

faz-se necessário e apropriado articular algumas considerações indispensáveis 

sobre os pais no desenvolvimento saudável a na formação dos filhos antes de 

ingressar na discussão proposta. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DOS 

FILHOS 

 

Desde o nascimento, todo indivíduo necessita ser cuidado, e isso 

geralmente acontece dentro de uma família. É nela que ele se sentirá, amado e 

querido.194Por mais que hajam divergências, é ali, no seio da família, que iniciará seu 

desenvolvimento. 

A família é a responsável pela formação da personalidade, ou seja, na 

estruturação de cada indivíduo. É neste núcleo, onde ele nasce, cresce e se 

desenvolve psíquica e emocionalmente, que se observa, no transcorrer da 

convivência, o quanto o meio pode influenciar e definir a identidade de cada um 

enquanto ser humano, pois, à medida em que aprende a  respeitar, amar e a ser 

solidário, por outro lado também aprende a lidar com os sentimentos ruins como a 
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raiva, a inveja, a rivalidade e o ciúme, próprios dos conflitos humanos desde a tenra 

idade.195 

Dessa forma, pode-se constatar a importância que tem o relacionamento 

dos filhos menores com as figuras do “pai e da mãe”, por se entender que a 

ausência, a indiferença ou o desprezo, tanto de um quanto de outro, poderá afetar, 

nocivamente, e não raras as vezes irreversivelmente, na formação destes.196 

Cada progenitor desempenha uma gama específica de necessidades da 

prole. Exemplificando, a mãe no que diz respeito principalmente aos cuidados mais 

primários, do afeto aconchegante ao acompanhamento diário, já o pai, embora não 

se dispensando tal competência, a sua parte tem mais expressividade no que tange 

à segurança e a firmeza da personalidade. Ambos são imprescindíveis para um 

sadio desenvolvimento, sem carências, traumas e inseguranças.197 

Ainda afirma o doutrinador que, “é direito dos filhos, e impõe-se por 

reclamo da natureza humana, a convivência com o pai e a mãe. Não interessa a 

separação destes últimos, ou a completa incompatibilidade de um em relação ao 

outro.”198 

Muitos pais, por insegurança, ressentem-se de entrosarem seus filhos na 

nova família por eles constituída, muitas vezes até já formada por outros filhos, e/ou  

meio-irmãos, mas mantendo atitudes de contraste e de discriminação 

incompreensíveis, rejeitando-os sem disfarces, demonstrando que selecionam os 

filhos pelas mães.199 

Se a saída de um dos genitores for traumatizante, os filhos podem sentir-

se abandonados, o que no futuro poderá levar à perda de confiança nas pessoas e 

dificultar futuros relacionamentos afetivos.200 

Ademais, vale transcrever o ensinamento de Pereira sobre o termo ”pais-

sociais”, trazido pelo ECA em relação as famílias naturais ou substitutas:  
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É na compreensão desse papel social do pai e da mãe, desprendendo-se 
do fator meramente biológico, que esse Estatuto vem ampliar o conceito de 
pai, realçando sua função social.201 Em outras palavras, o direito ao pai é 
condição básica para que alguém possa existir como sujeito. Portanto, é 
mais que um DIREITO FUNDAMENTAL, é o DIREITO FUNDANTE DO SER 
HUMANO COMO SUJEITO. Assim, podemos dizer que o ECA, além de ser 
um texto normativo, constitui-se também em uma esperança de 
preenchimento e resposta às várias formas de abandono social e psíquico 
de milhares de crianças.202 

 

Segundo Muza, crianças que não convivem com os pais acabam tendo 

problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites e de aprender 

regras de convivência social. Isso mostraria a dificuldade de internalização de um 

pai simbólico, capaz de representar a instância moral do indivíduo. Tal falta pode se 

manifestar de diversas maneiras, entre elas uma maior propensão para o 

envolvimento com a delinquência.203 

No que toca a formação do ser, Pereira escreveu:  

 
O essencial para a constituição e a formação do ser, para torná-lo sujeito e 
capaz de estabelecer laço social, é que alguém ocupe, em seu imaginário, o 
lugar simbólico de pai e de mãe. O importante é que tenha um adulto que 
possa ser a referência e que simbolize para a criança este lugar de pai e de 
mãe, que é dado pelas funções exercidas em suas vidas.204 
 

Após salientarmos a incalculável importância que tem os pais na 

formação e desenvolvimento dos filhos menores, passa-se a expor a proteção 

jurídica do afeto nessas relações. 

 

4.2 A PROTEÇÃO JURÍDICA DO AFETO NAS RELAÇÕES PATERNO-FILIAIS 

 

A conduta dos pais que simplesmente desprezam seus filhos 

afetivamente ainda que, amparando-os materialmente, não está expressamente 

disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro. Por muitas vezes, os julgadores se 

vem socorridos pela análise simultânea dos princípios constitucionais como o da 
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<http://www.apase.org.br/81004-paiporque.htm>  Acesso em: 09 maio 2015.  
203 Muza, GM. Da proteção generosa à vítima do vazio. In: Silveira P. Exercício da paternidade. Porto 
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proporcionalidade e da razoabilidade e dos dispositivos legais, para resguardar os 

direitos e interesses afetos à família. 

Neste contexto, tem-se por base o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei n. 8.069/90), e ainda o art. 227 da Constituição Federal em seu caput, os quais 

protegem integralmente crianças e adolescentes, colocando-os a salvo de toda 

forma de negligência e garantindo-lhes o respeito e a proteção em seus direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, (art. 3º e 5º), não somente através da 

família, mas também através da sociedade e do Estado (art. 4º e parágrafo único), 

sob pena de responderem pelos danos causados.205 

Com o mesmo entendimento, Amim ressalta que a prioridade em favor da 

criança e do adolescente é constitucionalmente assegurada, a qual “[...] tem um 

objetivo bem claro: realizar a proteção integral, assegurando primazia que facilitará a 

concretização dos direitos fundamentais [...]”, elencados na Constituição da 

República e no ECA.206 

Vale referenciar o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

dispõe que, à elas, devem ser dispostas todas as oportunidades de acesso para  um 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com liberdade e 

dignidade.207 

Sob este ângulo, dispõe o art. 19 do mesmo dispositivo legal, 

que “é a partir da família que a criança estabelece ligações emocionais 

próximas, intensas e duradouras sendo cruciais para o estabelecimento 

de protótipos de liames subsequentes para uma socialização 

adequada”.208 

O papel dos pais não se limita ao aspecto patrimonial da 

relação paterno-filial. “A assistência emocional também é uma obrigação 

legal dos genitores, sob o aspecto existencial, de acordo com a norma 
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constitucional do art. 229, interpretada extensivamente.”209Subentende-se 

então, que, além do sustento, tal norma engloba a assistência imaterial, 

ou seja, o afeto, o cuidado e o amor assim como a participação na vida 

dos filhos, no respeito quanto aos direitos  da personalidade bem como a 

convivência familiar.210 

Nos termos da legislação vigente, dispõe o art. 1634 em seu inciso I, do 

Código Civil: 

 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação;211 

 

Urge ressaltar que educar tem conotação bem mais ampla do que 

simplesmente a inclusão nos bancos escolares. Nesse dispositivo legal, excede a 

esfera educacional stricto sensu, englobando questões psicológicas, sociais, e 

afetivas, acarretando na formação integral do indivíduo como um ser crítico, 

participativo e valorizado nas suas potencialidades.212 

Em resumida lição, Madaleno reflete: 

 
Compete aos pais ter os filhos em sua companhia e custódia, e não 
meramente em uma companhia física, mas uma relação de comunicação 
que englobe não apenas o espaço físico do filho em interação com seu 
genitor, mas que nesse ambiente também impere uma relação de afeto e de 
carinho unindo ascendente e filho com laços de verdadeira e ilimitada 
comunhão de um fraterno amor. Os adultos estão naturalmente 
encarregados de velar por seus filhos no sentido mais amplo da expressão. 
Os pais têm o dever, e não a mera faculdade de ter seus filhos menores em 
sua companhia. Os filhos menores e incapazes são naturalmente frágeis, 
indefesos e vulneráveis, carecendo, portanto, de uma especial proteção que 
passa pela presença física, psicológica e afetiva dos pais, sendo esses os 
principais pressupostos da responsabilidade parental.213 
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Ainda complementa que, os pais tem o direito da companhia dos filhos, 

para cuidá-los e vigiá-los, e, em compensação, os filhos tem a obrigação de viver em 

casa com seus pais, sendo dever destes dirigir a formação de seus filhos, 

orientando-os  para a futura vida adulta e em sociedade.214 

A convivência familiar também perpassa o exercício do poder familiar. 

Ainda quando os pais estejam separados, o filho menor tem direito à convivência 

familiar com cada um, não podendo o guardião impedir o acesso ao outro, com 

restrições indevidas.215 

Como descrito por Maciel: 

 

O objetivo das visitas é a manutenção natural da comunicação do filho para 
com o(a) genitor(a) com quem não convive diariamente, incentivando e 
consolidando o vínculo paterno e materno-filial. Quer isso dizer que, se para 
os pais a visitação é um direito e um dever, dever esse que se insere no 
dever de assistência ao filho, para o filho configura um direito irrenunciável, 
o qual deve ser coativamente imposto aos pais, quando espontaneamente 
não quiserem cumpri-lo, inclusive por meio de advertência (art. 129, VIII, do 
ECA), representação por infração administrativa, imposição de multa diária 
com valor expressivo (astreintes) ou, ainda, mediante ação de indenização 
por dano moral, se for o caso.216 

 

Observa-se que a legislação é expressa quanto a obrigação material e o 

suporte intelectual moral na relação paterno-filial.”Porém, cabe saber se o abandono 

ou inexistência de afeto na relação parental constitui em obrigação jurídica, cujo 

descumprimento acarreta um ato ilícito,” partindo-se do princípio constitucional, 

disposto no 5º, inciso II, da nossa Carta Magna de que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”.217 

 

4.3 ABANDONO AFETIVO PATERNO 

 

Como já mencionado no presente trabalho, com o passar dos anos, a 

família dentro do conceito jurídico, foi um dos organismos que mais sofreu 

alterações, e, em meio a esse processo histórico, o masculino parece estar sofrendo 

um declínio em sua vinculação com a paternidade. A função de “pai” vem passando 
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por um momento de transição, “onde os varões não assumem ou reconhecem para 

si o direito/dever de participar da formação, convivência afetiva e desenvolvimento 

de seus filhos.”218 

Por abandono afetivo compreende-se o distanciamento ou a ausência 

afetiva dos pais no convívio com seus filhos. O termo abandono afetivo, tão em voga 

na cena contemporânea do judiciário brasileiro, a bem pouco tempo era conhecido 

como abandono afetivoparental, sofrendo uma redução ao longo de seu uso, 

passando a ser conhecido tão somente  por abandono afetivo. Apesar de referir-se 

à possibilidade de o abandono advir de qualquer um dos entes parentais (tanto o pai 

quanto a mãe), a prática revela até o presente momento, que o abandono afetivo é 

comumente protagonizado pelo pai.219 

Este fato se confirma nas decisões judiciais acerca das rupturas 

conjugais, onde os filhos em 90% das decisões ficam com a mãe, mesmo podendo, 

e o ordenamento jurídico sendo claro na questão, de que os mesmos deverão ficar 

sob a custódia daquele que tiver melhores condições de educá-los, raramente o pai 

reivindica a guarda, e acabam ficando com a mãe que, muitas vezes trabalha o dia 

inteiro e cria-os às custas de um esgotamento físico e psíquico.220 

Consequentemente, todo este abandono repercute não só na 

estruturação psíquica, mas também nas relações sociais conforme ainda nos ensina 

Pereira: 

 

O mais grave é mesmo o abandono psíquico e afetivo, a não-presença do 
pai no exercício de suas funções paternas, como aquele que representa a 
lei, o limite, segurança e proteção.  A ausência das funções paternas  já se 
apresenta hoje, inclusive, como um fenômeno social alarmante, e 
provavelmente é o que tem gerado as péssimas consequências conhecidas 
por todos nós, como o aumento da delinquência juvenil,  menores de rua e 
na rua etc.(grifo nosso)221 

 

Interessante notar, como ainda exemplifica Braga, que na contramão do 

desinteresse afetivo nas relações consanguíneas, cresce, nas novas composições 

familiares, a filiação socioafetiva em famílias estendidas e compostas onde casados 

e solteiros convivem com parentes próximos, com filhos do outro parceiro, 
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assumindo-os integralmente quanto ao cuidado parental, ou seja, tanto material 

como afetivamente.222 

Hironaka esclarece que:  

 

A ausência injustificada do pai origina – em situações corriqueiras – 
evidente dor psíquica e conseqüente prejuízo à formação da criança, 
decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção (função 
psicopedagógica) que a presença paterna representa na vida do filho, 
mormente quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade.223 

 

Por derradeiro, tem-se a notável avaliação de Pereira: “[...] paternidade só 

existe se for exercida. É uma função. E é o ‘lugar do pai’, isto é, a função paterna, 

para além do genitor e do nome, que poderá oferecer, e que dará ao filho, biológico 

ou não, um lugar de sujeito.”224 

 

4.4 INTERPRETAÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL 

 

Como já citado anteriormente, em se tratando de responsabilização por 

abandono afetivo dos filhos menores, não há por parte do legislador nenhuma 

menção expressa quanto ao dever do amor, do afeto, do carinho. Assim, nessa 

imprecisão, como também em outros aspectos do Direito de Família, a norma, não 

acompanhando o mesmo ritmo das mudanças, e dividindo opiniões, assim segue. 

Com posicionamentos antagônicos e com uma infinidade de fundamentos 

à ampará-los, utilizam-se os doutrinadores e juristas da hermenêutica na tentativa 

conjunta de prestar a tutela jurisdicional nas demandas envolvendo o direito de 

família, principalmente na busca de garantir ao filho este tipo de reparação. 

Sobre o tema, explica o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, em 

matéria veiculada no Jornal O Tempo, na coluna do jornalista Leonardo Girundi: 

 

A matéria (abandono afetivo) é polêmica e alcançar-se uma solução não 
prescinde do enfrentamento de um dos problemas mais instigantes da 
responsabilidade civil, qual seja, determinar quais danos extrapatrimoniais, 
dentre aqueles que ocorrem ordinariamente, são passíveis de reparação 
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pecuniária. Isso porque a noção do que seja dano se altera com a dinâmica 
social, sendo ampliado a cada dia o conjunto dos eventos cuja repercussão 
é tirada daquilo que se considera inerente à existência humana e transferida 
ao autor do fato. Assim, situações anteriormente tidas como ‘fatos da vida’, 
hoje são tratadas como danos que merecem a atenção do Poder Judiciário, 
a exemplo do dano à imagem e à intimidade da pessoa.225 

 

Conforme exposto anteriormente neste trabalho, por abandono afetivo 

compreende-se o distanciamento ou a ausência afetiva dos pais no convívio com 

seus filhos e está relacionado com uma obrigação decorrente do direito social.226 

É sabido que a responsabilidade incidente sobre o abandono afetivo é a 

subjetiva, porém, cabe trazer à baila, a tendência cada vez maior de se “objetivar” o 

caráter subjetivo das relações familiares, conforme interpretação dos artigos 186 e 

187 do Código Civil. Constata-se que tais dispositivos classificaram a ilicitude como: 

no primeiro, como ilícita toda ação ou omissão que cause danos a terceiros, 

passiveis de indenização, especialmente aos danos de natureza moral, no segundo, 

além de ratificar o primeiro, acrescenta ainda que, passa a ser considerado ilícito e 

atrairá para si o ônus indenizatório, o autor que extrapole os limites impostos pelos 

fins sociais e econômicos, dos bons costumes e da boa fé.227 

Ainda, de forma mais elucidativa Braga nos trás: 

 

A responsabilidade civil advinda do abandono afetivo se circunscreve no 
campo da subjetividade, mostrando-se imperiosa a evidência da culpa do 
agente na produção dos danos materiais e morais. Dano moral aqui 
considerado em sua ampla acepção como todo sofrimento impingido pelo 
autor: dor, humilhação, frustração, tristeza, abalos emocionais e 
psíquicos.228 

 

Tem-se que o abandono material não é o pior, pois para remediar essa 

falta, o Direito disponibiliza mecanismos de cobrança e sanção para os pais 

abandônicos, como o Código Penal, por exemplo, tipifica como crime o abandono 

material e intelectual em seus artigos 244 e 246 e o Código de Processo Civil em 

seus artigos 732 e 733 os quais estabelecem pena de penhora e/ou prisão para os 

devedores de pensão alimentícia. “O mais grave é mesmo o abandono psíquico e 
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afetivo, a não-presença do pai no exercício de suas funções paternas, como aquele 

que representa a lei, o limite, segurança e proteção.” 229 

Muitas são as controvérsias acerca do assunto em tela, diante disso, há 

duas correntes que merecem destaque. 

A primeira corrente entende ser possível a reparação pecuniária pelo fato 

do abandono afetivo ensejar danos morais, fundadas nos princípio da dignidade da 

pessoa humana, da afetividade e da proteção integral da criança e do adolescente, 

dentre as quais podemos destacar abaixo. 

Madaleno é um dos que defende a possibilidade da responsabilização, 

financeira para reparo do dano, expressando que é aplicável ao direito de família, 

tendo por fundamento o abuso de direito que prevê o artigo 187 do Código Civil e 

não o ato ilícito.230 

Para Dias, o dever da companhia dos filhos é encargo que compete a 

ambos os genitores, e que a convivência dos mesmos não é um direito, e sim um 

dever.231Que o distanciamento entre eles produz sequelas psicológicas que podem 

comprometer o desenvolvimento saudável dos filhos, assim gerando danos 

passíveis a reparação e que, mesmo os pais estando separados, a necessidade 

afetiva passou a ser reconhecida como bem juridicamente tutelado.232 

No dizer de Pereira, o abandono parental deve ser entendido como uma 

lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por omissão do pai 

ou da mãe no cumprimento do exercício do poder familiar, o que configura um ilícito, 

sendo, portanto, fato gerador de obrigação indenizatória.233 

No mesmo sentido, tem-se o ensinamento de Stoco: 

 

[...] o que se põe em relevo e exsurge como causa de responsabilização por 
dano moral é o abandono afetivo, decorrente do distanciamento físico e da 
omissão sentimental, ou seja a negação de carinho, de atenção, de amor e 
de consideração, através do afastamento, do desinteresse, do desprezo e 
falta de apoio e, às vezes, da completa ausência de relacionamento entre 
pai (ou mãe) e filho.234 
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Para Rizzardo, é da natureza humana dos filhos, reclamar a convivência 

com os pais, não interessa se os mesmos são separados ou se incompatíveis um 

com o outro. O que importa é que ao impedir esse convívio, trás-se irreparáveis 

efeitos negativos que levarão para a vida toda, e, em face da sensação de ausência, 

enseja o direito à reparação por dano moral.235  

Ainda, para Hironaka:  

 

O abandono afetivo se configura, desta forma, pela 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. 
Esta a fundamentação jurídica para que os pedidos sejam levados ao Poder 
Judiciário, na medida em que a Constituição Federal exige um tratamento 
primordial à criança e ao adolescente e atribui o correlato dever aos pais, à 
família, à comunidade e à sociedade.236 

 

Portanto, como a questão é vulnerável, devem os juízes ser cautelosos, 

analisando caso à caso minuciosa e exaustivamente, para que se evite que o Poder 

Judiciário seja utilizado como instrumento de vingança, mágoa ou outro sentimento 

ruim contra pais ausentes ou negligentes com seus filhos. Somente o desamor e a 

falta de afeto não bastam. As provas devem ser cabais da influência e da 

consequência levada para a vida, pelo descaso dos pais no desenvolvimento e na 

formação dos filhos, justificando aí o pedido de indenização por danos morais.237 

A outra parte, por sua vez, entende não ser possível a reparação 

pecuniária nos casos de abandono afetivo, sob pena de se quantificar o amor, sem 

se esquecer do fato de que ninguém pode ser obrigado a amar.238 

Inicialmente, faz-se necessário expor o entendimento de Cavalieri Filho 

que diz que tal conduta (abandono afetivo-parental) configuraria apenas uma 

omissão. Assim sobre esta questão ensina: 

 

[...] que a omissão adquire relevância causal porque a norma lhe empresta 
esse sopro vital, impondo ao sujeito um determinado comportamento. 
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Quando não houver esse dever jurídico de agir, a omissão não terá 
relevância causal e, consequentemente, nem jurídica.239 

 

O entendimento de Rodrigues à matéria, é de que “parece claro que não 

se pode recompensar amor, carinho e afeto com dinheiro, pois são sentimentos que 

devem surgir normalmente e espontaneamente entre os pais e os filhos.”240 

Nessa mesma corrente preconiza Alheiros que o afeto não pode ser um 

sentimento imposto pelas pessoas, e sim, um sentimento natural, que não pode ser 

cobrado de ninguém. Se é o afeto o princípio norteador das relações de famílias, 

não se pode impor um sentimento apenas por se ter um vínculo consanguíneo. 

“Dessa forma, como podem agora querer que a afetividade seja imposta a pais e 

filhos (ou quem sabe num futuro próximo queiram impô-la também a irmãos) 

fundando-se apenas no vínculo sanguíneo que os ligam?”241  

Afirma ainda que se o laço sanguíneo já não é tão importante, por que 

tentar sobrepô-lo ao afeto? “Se não existe afeto entre parentes ligados pela 

genética, sejam eles pais e filhos ou não, como poderá o direito impô-lo? Parece 

uma missão um tanto impossível até para o melhor legislador ou aplicador do 

direito.242 

Contudo, ao revés do que fora dito, Hironaka sustenta que: 
 

[...] a indenização por abandono afetivo, se for utilizada com parcimônia e 
bom senso, sem ser transformada em verdadeiro altar de vaidades e 
vinganças ou em fonte de lucro fácil, poderá converter-se em instrumento 
de extrema importância para um direito de família mais consentâneo com a 
contemporaneidade, podendo desempenhar, inclusive, um importante papel 
pedagógico no seio das relações familiares.243 

 

O marco inicial do pedido de reparação por danos morais decorrentes do 

abandono afetivo, deu-se no ano de 2003 em sentença proferida pelo Juízo de 

Direito de primeiro grau do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que condenou o 
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pai a uma indenização de 200 salários mínimos. Como o réu não ofereceu 

resistência, incorrendo assim em sua revelia, o processo não ultrapassou o primeiro 

grau, assim, não teve repercussão nacional.244 A decisão considerou que a dor 

sofrida pelo filho em virtude do abandono paterno deveria ser indenizada por fundar-

se nos princípios da dignidade e da afetividade. Entendeu o magistrado que 

 

A função paterna abrange amar os filhos. Portanto, não basta ser pai 
biológico ou prestar alimentos ao filho. O sustento é apenas uma das 
parcelas da paternidade. É preciso ser pai na amplitude legal (sustento, 
guarda e educação). Quando o legislador atribuiu aos pais a função de 
educar os filhos, resta evidente que aos pais incumbe amar os filhos. Pai 
que não ama filho está não apenas desrespeitando função de ordem moral, 
mas principalmente de ordem legal, pois não está bem educando seu 
filho.245 

 

Adiante, veio à público e com repercussão nacional, o caso julgado no 

extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, que, em sede de apelação 

cível, decidiu ser indenizável o abandono afetivo para condenar o pai ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 

reais), 200 salários mínimos à época, sob o argumento de que restou configurado o 

dano contra à dignidade do menor, provocado pela conduta ilícita do pai que não 

cumpriu o dever que a lei lhe impõe de manter o convívio familiar com o filho.246 

Assim encontra-se a ementa do acórdão: 

 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL- 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA 
AFETIVIDADE. 
A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do 
direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser 
indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana. 
(TAMG, AC 4085505-54.2000.8.13.0000, 7ª C. Cível, Rel. Juiz Unias Silva, 
julg. 01.04.2004, pub. 29.04.04).247 
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Convém ressaltar, que a posição acima defendida não é isolada, sendo 

consagrada também pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual já se 

pronunciou neste sentido:  

 

[...] É inquestionável que, no campo do direito de família, a lei obriga e 
responsabiliza os pais no que concerne aos cuidados que devem ter eles 
com os filhos, criando-os, educando-os e dispensando-lhes o afeto 
necessário à formação da personalidade dos mesmos, com o direito à 
convivência familiar não sendo um direito dos pais, mas sim um direito dos 
filhos. A falta desses cuidados, o abandono material e moral, além de violar 
a integridade psicofísica dos filhos, implica em agressão ao princípio da 
solidariedade familiar, valores esses que gozam de proteção constitucional. 
E a violação contínua desses valores faz nascer o dano moral passível de 
indenização.[...] (TJSC, Apelação Cível n. 2012.029067-5, de Guaramirim, 
rel. Des. Trindade dos Santos, j. 11-04-2013).248 

 

Contudo, na mesma Corte, com decisão oposta, tem-se que: 

 

Os sentimentos compreendem a esfera mais íntima do ser humano e, para 
existirem, dependem de uma série de circunstâncias subjetivas. Portanto, o 
filho não pode obrigar o pai a nutrir amor e carinho por ele, e por este 
mesmo motivo, não há fundamento para reparação pecuniária 
por abandono afetivo. (AC n. 2010.029238-1, deste relator, com votos dos 
Desembargadores Fernando Carioni e Maria do Rocio Luz Santa Ritta).249 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recentemente acolheu a tese 

de responsabilização por abandono afetivo: 

 

A responsabilidade civil no Direito de Família é subjetiva, de modo que o 
dever de indenizar pressupõe o ato ilícito e nexo de causalidade. Nesse 
passo, o absoluto e voluntário abandono material e afetivo da filha - 
portadora de deficiência mental - por ambos os genitores em instituições 
públicas por dezenove anos, além de ser relegada aos cuidados de 
terceiros por outros dezenove anos, constitui dano moral passível de 
indenização. (Apelação Cível Nº 70061225074, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 
09/04/2015)250 
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Em contrapartida, aquele mesmo Tribunal decidiu contrário a indenização: 

 

[...] O pedido de reparação civil por dano moral, em razão 
do abandono afetivo, nada tem a ver com direito de personalidade, com 
direitos fundamentais ou com qualquer garantia constitucional, constituindo 
mera pretensão indenizatória, com caráter econômico, estando sujeita ao 
lapso prescricional RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70061971735, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 18/11/2014)251 

 

Deve-se frisar que não há previsão legal da possibilidade de 

responsabilização civil pelo abandono afetivo dos filhos menores. Apoiada nessa 

premissa vem a ementa: 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ABANDONO AFETIVO - 
ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. A 
omissão do pai quanto à assistência afetiva pretendida pelo filho não se 
reveste de ato ilícito por absoluta falta de previsão legal, porquanto ninguém 
é obrigado a amar ou a dedicar amor. Inexistindo a possibilidade de 
reparação a que alude o art. 186 do Código Civil, eis que ausente o ato 
ilícito, não há como reconhecer o abandono afetivo como passível de 
indenização (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.790961-2/001 - COMARCA 
DE BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALVIMAR DE 
ÁVILA). 

 

Como os processos da Vara de Família correm em segredo de justiça, 

não será possível divulgar o número dos processos que tiveram o pedido de 

responsabilização civil pelo abandono afetivo dos filhos menores aceitos em primeira 

instância na Comarca de Palhoça, porém, cabe aqui destacar a recente Sentença do 

Juiz de Direito da Vara da Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude, Dr. 

André Augusto Messias Fonseca confirmada em sede de apelação cível pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme ementa do Relator Desembargador 

Raulino Jacó Brüning: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA 
COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUTOR QUE REGISTRA FILHO 
ALHEIO COMO PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO 
DO DEMANDANTE. 1.1. RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO MEDIANTE 
CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. ALEGADOS 
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO DO TIPO COAÇÃO E ERRO ESSENCIAL.  
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AUSÊNCIA DE PROVAS. EXEGESE DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. 1.2. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA VERIFICADA. 
RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O RECORRENTE E A 
GENITORA INICIADO AINDA ANTES DA GESTAÇÃO E ENCERRADO 
APROXIMADAMENTE NO QUINTO ANO DE VIDA DA CRIANÇA. 
MANUTENÇÃO DE CONTATO POSTERIOR COM A INFANTE. GENITOR 
QUE, APÓS A SEPARAÇÃO DO CASAL, MANTEVE A GUARDA 
EXCLUSIVA DA CRIANÇA POR MAIS SETE ANOS. PREPONDERÂNCIA 
DA VERDADE AFETIVA. SOLUÇÃO QUE MELHOR REFLETE OS 
INTERESSES DA CRIANÇA. 2. DEMONSTRAÇÃO DO DESCASO E 
ABANDONO AFETIVO POR PARTE DO GENITOR EM RELAÇÃO À 
FILHA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA 
VOLUNTÁRIA. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. MANUTENÇÃO DO 
DECISUM. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  (TJSC, Apelação 
Cível n. 2014.028033-3, de Palhoça, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, j. 16-
04-2015).252 

 

Cabe evidenciar que, princípios como a igualdade, a solidariedade e a 

dignidade da pessoa humana tornaram-se parâmetros axiológicos da jurisprudência 

e de todo o aparato jurídico conceitual. Tais princípios constitucionais projetam-se 

sobre o tecido normativo e costuram as relações judiciais. A nova hermenêutica 

busca construir um ordenamento menos individualista, mais humanitário, sistêmico, 

orgânico e coeso.253 

Diante do exposto, observa-se que o tema ainda é nebuloso. Não 

havendo posição dominante nos casos da possibilidade ou não de responsabilização 

civil pelo abandono afetivo dos filhos menores. 

Por fim, espera-se que este estudo auxilie os operadores do direito no 

estudo de tema ainda tão árido no Direito Brasileiro, eis que trata-se de mais uma 

ferramenta de proteção colocada a disposição da criança e do adolescente, 

esclarecendo-se, obviamente, que a pretensão da pesquisa não visa a esgotar o 

assunto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os princípios basilares para a compreensão da responsabilização civil 

quanto ao abandono afetivo dos filhos menores, fundam-se na CRFB/88, no Código 

Civil de 2002,no Estatuto da Criança e do Adolescente bem como no processo 

evolutivo sofrido pelo Direito de Família, tendo como prisma o afeto que, diante de 

tal evolução, passou a ser o principal elemento identificador da entidade familiar, 

indispensável à formação da criança e do adolescente, constituindo dever dos pais.  

Após um longo período sendo a família considerada como a unidade da 

antiga sociedade, individualista, passou a família moderna a buscar sua identificação 

na solidariedade, tendo o afeto como um dos principais fundamentos, convertendo-

se em espaço de realização da afetividade humana e da dignidade de cada um de 

seus membros, a família perdeu a função econômica-política-religiosa para essa 

nova função, a da valorização do interesse da pessoa humana,. 

A prática do alterismo faz com que a família se torne um núcleo de 

realização da dignidade de seus membros como pessoas humanas, do humanismo 

que só se constrói na solidariedade, com o outro e se colocando no lugar do outro. 

Assim, com esse novo aspecto conferido à família hodierna, restou, entre 

outros, o enfrentamento sobre a possibilidade ou não de se responsabilizar 

civilmente o pai pelo abandono afetivo dos filhos menores. Como trata-se de um 

tema ainda confuso por não haver expressamente no ordenamento jurídico sua 

definição, segue-se com posicionamentos antagônicos e com uma infinidade de 

fundamentos à ampará-los, assim, inevitavelmente defronta-se com embates 

doutrinários e jurisprudenciais.  

Há os que defendam a possibilidade da reparação pecuniária pelo fato do 

abandono afetivo ensejar danos morais, fundadas nos princípio da dignidade da 

pessoa humana, da afetividade e da proteção integral da criança e do adolescente; 

do abuso de direito que prevê o artigo 187 do Código Civil e não o ato ilícito; que a 

convivência dos mesmos não é um direito, e sim um dever; que o distanciamento 

entre eles produz sequelas psicológicas que podem comprometer o 

desenvolvimento saudável dos filhos; que deve ser entendido como uma lesão 

extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por omissão do pai ou da 

mãe no cumprimento do exercício do poder familiar e que, se utilizada com 
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parcimônia e bom senso, pode desempenhar um importante papel pedagógico no 

seio das relações familiares. 

Como prova deste embate, existe a corrente contrária à responsabilização 

civil decorrente de tal conduta, sob os argumentos de que não se pode obrigar 

ninguém a amar; que tal conduta configuraria apenas uma omissão; que não se 

pode recompensar amor, carinho e afeto com dinheiro; afeto não pode ser um 

sentimento imposto pelas pessoas, e sim, um sentimento natural, que não pode ser 

cobrado de ninguém; que filho não pode obrigar o pai a nutrir amor e carinho por ele, 

e, por fim, que se constitui em mera pretensão indenizatória, com caráter 

econômico. 

O fato é, que existe absoluta primazia quando se trata da concretização 

dos direitos fundamentais para se realizar a proteção integral dos direitos das 

crianças e dos adolescentes.  

Neste contexto, tem-se por base o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e ainda o art. 227 da Constituição Federal em seu caput, os quais protegem 

integralmente crianças e adolescentes, colocando-os a salvo de toda forma de 

negligência e garantindo-lhes o respeito e a proteção em seus direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, o art. 229 também da CFRB/88 e o art. 1634 do Código 

Civil que impõem aos genitores o dever de assistir, educar e criar os filhos além do 

art. 19 do ECA que assegura o direito à convivência familiar. 

Sabe-se que responsabilidade civil advinda do abandono afetivo se 

enquadra no campo da subjetividade, onde a evidência da culpa deverá ser provada 

pelo “abandonado”, porém, cabe trazer à baila, a tendência cada vez maior de se 

“objetivar” o caráter subjetivo das relações familiares, conforme interpretação dos 

artigos 186 e 187 do Código Civil. 

A propósito, esclarece-se que a simples ausência do convívio familiar não 

enseja a responsabilização civil e consequentemente a indenização pecuniária. 

Como em qualquer outro pleito acerca da responsabilidade civil, tem-se que 

preencher e comprovar todos os seus pressupostos.  

Portanto, como a questão é vulnerável, deve o Judiciário ser cauteloso, 

analisando exaustivamente caso à caso, para que não seja motivo de banalização 

da responsabilidade aplicada ao direito de família, mais especificamente nas 

relações paterno-filiais, e que não se torne o amor “moeda de troca”, e nem 



72 
 

 

obrigação. É justamente o contrário. Tem-se que partir do princípio de que é uma 

violação de direitos passíveis de reparação. 

Nesse sentido, é importante que fique claro de que o dano decorrente do 

abandono afetivo quando se tratar de indenização deve ser considerado espécie e o 

dano moral gênero e que a falta de convivência familiar terá conotação diferente 

para cada ser, assim, podendo para uns gerar dano e para outros não, por 

conseguinte, nem todas as ações propostas com o propósito indenizatório recairão 

sobre o abandono afetivo. Frisa-se ainda, que a indenização deve ser encarada 

como um meio pedagógico, com o intuito de não incentivar  outros pais a terem uma 

postura semelhante, embasada no princípio da paternidade responsável. 
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