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RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO 

 

Andressa Silva de Lima1 
 

RESUMO: O presente artigo aborda um assunto polêmico nos tribunais, por ensejar 

possibilidade de indenização por danos morais aos filhos rejeitados afetivamente durante o 

seu desenvolvimento educacional, por um ou por ambos genitores, frente aos deveres 

familiares. O descumprimento antojadiço e unilateral desses deveres, que são juridicamente 

tutelados, caracteriza o abandono afetivo. Será exposta uma breviloquente pesquisa 

doutrinária e jurisprudencial, a fim de evidenciar princípios e artigos que englobam nosso 

ordenamento jurídico e regem o Direito de Família e a proteção da criança e do adolescente.  

 

Palavras chave: Responsabilidade Civil. Direito de Família. Abandono afetivo. 

 

ABSTRACT: This article brings up a controversial issue in the courts, as it gives rise to the 

possibility of indemnification for children who are emotionally rejected during their 

educational development, by one or both parents, in view of family duties. Non-compliant and 

unilateral non-compliance with these duties, which are legally protected, characterizes 

emotional abandonment. A brief, doctrinal and jurisprudential research will be exposed in 

order to highlight principles and articles that encompass our legal system and govern family 

law and the protection of children and adolescents. 

Key words: Civil responsibility. Family. Affective abandonment. 

 

Sumário: Introdução; 1 Noções gerais sobre a responsabilidade da família; 2 Abandono 

afetivo e os princípios fundamentais; 3 Responsabilidade civil e o poder familiar; 4 Análise 

jurisprudencial; Conclusão; Referências. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

 É cada vez mais comum a inconstância das relações conjugais, evidenciando um fato 

relevante e crescente: o abandono afetivo. Partindo deste ponto, a presente pesquisa busca 

investigar as consequências jurídicas do abandono afetivo e a possibilidade de responsabilizar 

civilmente aqueles que violam os deveres familiares relacionados ao poder familiar.  

 Nos últimos anos aconteceram profundas transformações nos costumes sociais e nas 

relações familiares, uma dessas é a substituição da família patriarcal por um núcleo familiar 

com base nas relações de afeto. A partir dessa mudança, o Direito de Família passou a 

descortinar uma nova realidade, onde dá extrema importância aos valores extrapatrimoniais.  

 Nossa Carta Magna, em seu artigo 227, dispõe que:  

 
1 10º período. Estagiária do Décio Freire Advogados. 
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

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

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Partindo desta disposição constitucional, é notório que o dever de cuidar está 

legalmente imposto, e uma das consequências jurídicas cabíveis de não o fazer é a 

indenização. 

 Este estudo tem como objetivo demonstrar como o Direito de Família tem sido 

imposto na esfera do abandono afetivo; estudar a possibilidade de responsabilidade civil por 

ato de omissão do dever de cuidar; e apresentar o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

quanto ao cabimento ou não de indenização por abandono afetivo.  

 Quais os fundamentos legais do dever de cuidar? A fixação de indenização por 

abandono afetivo supre, substitui ou reconstrói a falta do afeto? A perda do poder familiar aos 

pais que abandonam afetivamente seus filhos suprimiria a possibilidade de indenização? 

 Estudar o tema proposto é crucial pelo fato de a responsabilização pelo abandono 

afetivo ser um assunto recorrente nos tribunais e que causa inúmeras controvérsias tanto na 

jurisprudência, quanto na doutrina. 

 O Recurso Especial nº 1.159.242-SP (2009/0193701-9), no qual a relatora Ministra 

Nancy Andrighi decidiu pela viabilidade da responsabilização civil por abandono afetivo foi a 

motivação e a referência teórica para o presente trabalho, onde sua temática foi dividida em 

quatro seções.  

 A primeira seção aborda as noções gerais sobre a responsabilidade que advêm da 

família em relação à criação e amparo aos filhos. A segunda seção evidencia a relevância de 

tratar o tema do abandono afetivo e de conceituar os principais princípios do Direito de 

Família como fundamentação legal do dever de cuidar. A terceira seção trata-se da 

responsabilidade civil e da perda do poder familiar. Por fim, a quarta seção demonstra como o 

tema vem sendo tratado na doutrina e na jurisprudência quanto ao cabimento ou não da 

responsabilização civil por parte dos genitores, dando destaque à decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, cujo julgamento ocorreu no ano 2012. 
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1 NOÇÕES GERAIS SOBRE A RESPONSABIIDADE DA FAMÍLIA 

 

Desde os primórdios, dilemas familiares existem em todos os tipos de sociedade, mas 

como tudo se modifica, os métodos de resolução de tais impasses deixaram de permanecer no 

seio dos lares e têm se tornado matéria comum nos tribunais.  

A família tem o dever legal de cuidar da criança e do adolescente ao longo de todo seu 

processo de desenvolvimento, isso porque, além de nossa Carta Magna, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente preconizam nos artigos destacados a seguir: 

 

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. 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 

 

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. 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral.   

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 

fazer cumprir as determinações judiciais. 

Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e 

deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da 

criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas 

crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 
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E a Constituição Federal de 1988 também enfatiza em seu Artigo 229: 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 

e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 

 

Partindo deste ponto, vemos claramente que tanto a família, quanto a sociedade e o 

Estado, em conjunto, deverão principalmente se atentar na execução dos direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, dentre eles, a convivência familiar. 

Adaptando-se às transformações, as novas configurações de família possibilitam maior 

abertura para que se imponha igualdade nas divisões de tarefas e responsabilidades entre os 

membros da família. Todavia, essas mesmas alterações trazem a possibilidade de maior 

ocorrência de desentendimentos no núcleo familiar, principalmente em relação aos filhos. 

O abandono afetivo tem tendência a ser mais presente, em especial, nas famílias em 

que houve a dissolução da sociedade conjugal ou o divórcio dos genitores. Nessa situação, em 

que o pai ou a mãe fica mais afastado do filho, tendo em vista que a guarda permanecerá 

apenas com um deles, caso não seja compartilhada, resta evidenciada de forma mais intensa a 

ocorrência do abandono. Em muitos desses casos, os filhos ficam desamparados, uma vez que 

um dos genitores não se mantém presente no desenvolvimento daqueles, deixando de fornecer 

o carinho, o amor e o afeto necessários. 

Vemos claramente que o papel da família no desenvolvimento do indivíduo como 

pessoa é de suma importância. É no seio familiar que a criança cresce e com moldes desta 

instrução, construirá sua família no futuro. O ideal é que no sentido amplo, pertencer a uma 

família deve-se remeter a um ambiente harmônico, afetivo e protegido, onde serão ensinados 

valores éticos e morais que servirão como base no processo de desenvolvimento para vida 

adulta. 

O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 preconiza: “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”. Entretanto, o dever do Estado não é somente 

garantir o direito de família, mas também, de instituir normas de proteção ao patrimônio 

desta. 

A partir daí, o ordenamento jurídico brasileiro e os direitos fundamentais por ele 

garantidos foram criados para proteção igualitária do indivíduo e da comunidade, onde será 

evidenciado nas teias a seguir. 
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2 ABANDONO AFETIVO E OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

A questão do abandono afetivo tem gerado inúmeros debates, inclusive nos tribunais, e 

quando se trata de resolver judicialmente questões familiares, os princípios são de suma 

importância. Rolf Madaleno (2018, p. 95) ressalta que: 

 

(...) no Direito de Família é de substancial importância a efetividade dos 

princípios que difundem o respeito e a promoção da dignidade humana e da 

solidariedade, considerando que a família contemporânea é construída e 

valorizada pelo respeito à plena liberdade e felicidade de cada um de seus 

membros, não podendo ser concebida qualquer restrição ou vacilo a este 

espaço constitucional da realização do homem em sua relação sóciofamiliar. 

 

 O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que é direito da criança 

e do adolescente ser criado e educado no seio da família, bem como ter convivência saudável 

como membro desta. Confira, in verbis: 

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. 

 

O que precisamos entender é que o abandono afetivo causa sérios transtornos. Muitas 

das vezes, estes se perpetuam por toda a vida. Logo, é possível falar em danos morais por 

conta do abandono afetivo. 

Flávio Tartuce (2018, p. 1160) tem uma opinião esclarecedora, quando diz: 

 

(...) é perfeitamente possível a indenização, eis que o pai tem o dever de gerir 

a educação do filho, conforme o art. 229 da CF/1988 e o art. 1.634 do 

CC/2002. A violação desse dever pode gerar um ato ilícito, nos termos do art. 

186 do CC, se provado o dano à integridade psíquica. 

 

A instalação dos princípios fundamentais inicialmente previstos em nossa Carta 

Magna, associada à evolução, instigou e impulsionou o aparecimento de novas legislações no 

âmbito familiar, pois a legislação em vigor já não atendia mais a necessidades desse novo 

tempo. Mediante esse novo enfoque constitucional-familiar, deu-se início à valorização do 

vínculo de afetividade. 

O afeto passou ao status de elemento jurídico, sendo indispensável no seio familiar. A 

família se tornou instrumento de felicidade e de promoção da dignidade de cada um de seus 

membros. Nehemias Rodrigues de Melo (2014, p. 04), destacou que: 
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Família é o conjunto formado pelas pessoas que descendem de um mesmo 

tronco ancestral comum, isto é, aquelas unidas por vínculo  de sangue (pais, 

filhos, irmãos, avós, tios, primos etc.), bem como as que se incorporam ao 

núcleo familiar por vínculo de afinidade (parentes do cônjuge ou 

companheiro) e por vinculo jurídico (casamento, união estável e adoção) 

além daquelas que se ligam ao núcleo central por afetividade (adoção a 

brasileira). 

 

Tartuce (2018, p. 1167) afirma: 

 

O afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal fundamento das 

relações familiares. Mesmo não constando a expressão afeto do Texto Maior 

como sendo um direito fundamental, pode-se afirmar que ele decorre da 

valorização constante da dignidade humana e da solidariedade. 

 

 

Ricardo Lucas Calderon (2017, p. 401), em sua dissertação de mestrado defendida na 

UFPR, desenvolve:  

Parece possível sustentar que o Direito deve laborar com a afetividade e que 

sua atual consistência indica que se constitui em princípio no sistema jurídico 

brasileiro. A solidificação da afetividade nas relações sociais é forte 

indicativo de que a análise jurídica não pode restar alheia a este relevante 

aspecto dos relacionamentos. A afetividade é um dos princípios do direito de 

família brasileiro, implícito na Constituição, explícito e implícito no Código 

Civil e nas diversas outras regras do ordenamento. Oriundo da força 

construtiva dos fatos sociais, o princípio possui densidade legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial que permite a sua atual sustentação de lege lata. 

 

Logo, podemos compreender que atualmente entende-se por família grupos ligados 

por vínculo sanguíneo e ou afetivo. Com tais mudanças no Direito de Família, os textos 

legislativos não conseguem acompanhar a realidade e a evolução social da família. Neste 

contexto, somente com bases principiológicas é que encontramos viabilização para a 

adequação da justiça. 

São vários os princípios que regem as relações de família, dentre eles está o princípio 

de proteção da dignidade da pessoa humana, sobre o qual a Constituição Federal de 1988 

preleciona em seu artigo 1º: 

 

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:  

I - A soberania;  

II - A cidadania;  

III - A dignidade da pessoa humana;  

IV - Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  

V - O pluralismo político. 
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Na proporção em que o Estado confere direitos aos cidadãos, também impõe deveres, 

e somente quando estes são violados e é desrespeitada a dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade é que existe intervenção estatal.  

Dentre tantas interpretações, é interessante a desenvolvida por Flávio Tartuce (2018, p. 

1158): 

Ora, não há ramo do Direito Privado em que a dignidade da pessoa humana 

tem maior ingerência ou atuação do que o Direito de Família. Por certo que é 

difícil a conceituação exata do que seja o princípio da dignidade da pessoa 

humana, por tratar-se de uma cláusula geral, de um conceito legal 

indeterminado, com variantes de interpretações. 

 

Embora tal princípio tenha se tornado expresso somente com a Constituição da 

República de 1988, a sua conceituação já havia sido dada no século XVIII por Kant, que em 

sua obra Fundamentação da Metafisica dos Costumes utilizou o termo “dignidade da natureza 

humana” e afirmou de forma inovadora que o homem não deve jamais ser transformado num 

instrumento para a ação de outrem. É que o homem, sendo dotado de consciência racional e 

moral, tem um valor que o torna sem preço, que o põe acima de qualquer especulação 

material, e esse valor intrínseco é a dignidade. Assim, as coisas têm preço, as pessoas, 

dignidade. (PEREIRA, 2012). 

Neste sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana significa para o Direito de 

Família o princípio máximo, a consideração e o respeito à autonomia dos sujeitos e à sua 

liberdade, uma igual dignidade para todas as entidades familiares. 

Com a valorização de cada membro no ambiente familiar, o menor ganhou destaque 

como um ser que necessita do carinho e afeto de seus genitores, traduzidos em cuidado, por 

não possuir condições de se autogovernar e ser um momento de formação da personalidade, 

surgindo assim o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado hoje 

na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual se traduz, em suma, 

na prioridade da infância e da juventude, impondo aos pais e responsáveis o dever de garantir 

o bom desenvolvimento dos filhos. 

Vale, aqui, citar novamente o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

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

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Ainda sobre tal princípio, a Lei n. 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre 

as políticas públicas para a primeira infância, assegura em seus artigos 3 e 4: 

 

Art. 3º. A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do 

adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e 

do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 , implica o dever do Estado 

de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância 

que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu 

desenvolvimento integral. 

Art. 4º As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança 

na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a: 

I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de 

direitos e de cidadã; 

II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam 

respeito, em conformidade com suas características etárias e de 

desenvolvimento; 

III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e 

valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre 

as crianças em seus contextos sociais e culturais; 

IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos 

direitos da criança na primeira infância, priorizando o investimento público 

na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação 

da criança; 

V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com 

as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira 

infância; 

VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de 

suas organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no 

aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços; 

VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e 

integrado; 

VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação; 

IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança, com 

apoio dos meios de comunicação social. 

 

Flávio Tartuce (2018, p. 1166) finaliza ressaltando que: 

 

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

melhor ou maior interesse da criança, ou best interest of the child, conforme 

reconhecido pela Convenção Internacional de Haia, que trata da proteção dos 

interesses das crianças. 
 

Darei ênfase também ao princípio da paternidade responsável, que vem 

fundamentando as ações que envolvem o Direito de Família e, principalmente, as causas que 

versam sobre abandono afetivo. Tal princípio ganha destaque no artigo 229 da Constituição 

Federal de 1988: 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 

os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência 

ou enfermidade. 
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Logo, pressupõe-se que os genitores serão responsáveis por suprir toda e qualquer 

necessidade do menor, seja física, econômica, afetiva ou mental.  

Para Rodrigo da Cunha Pereira (2012, p. 120): 

 

Independente da convivência ou relacionamento dos pais, a eles cabe a 

responsabilidade pela criação e educação dos filhos, pois é inconcebível a 

ideia de que o divórcio ou término da relação dos genitores acarrete o fim da 

convivência entre os filhos e seus pais. 
 

No Direito de Família, o princípio da responsabilidade está preponderantemente 

presente nas relações entre pais e filhos, pois os pais são responsáveis pela criação, educação 

e sustento material e afetivo da criança e do adolescente. Tal ponto interessa tanto às relações 

privadas no seio da família, quanto ao Estado, visto que a irresponsabilidade paterna ou 

materna, ligada às questões econômicas, tem gerado várias crianças na rua e de rua, tornando-

se um problema social e político. 

Dentre inúmeros princípios que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro, e os 

supramencionados, encerro esta seção com o princípio da afetividade, que atua de forma 

camuflada na legislação vigente através de adjetivos como a proteção e o cuidado, que 

indiretamente são designados pelo afeto.  

Para Maria Berenice Dias, o princípio da afetividade é o que rege o Direito de Família. 

Ela diz que: 

O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma família. 

Também tem um viés externo, entre as famílias, pondo humanidade em cada 

família, compondo, no dizer de Sérgio Resende de Barros, a família humana 

universal, cujo lar é a aldeia global, cuja base é o globo terrestre, mas cuja 

origem sempre será, como sempre foi, a família (DIAS, 2009, p.33). 
 

Tal princípio merece destaque especial, pois conforme mencionado, o afeto tornou-se 

essencial em todo e qualquer núcleo familiar, sendo o fundamento e finalidade da família, de 

modo que, na nova ordem jurídica, o afeto passou a ter valor jurídico de suma relevância para 

o Direito de Família, elevado ao nível de princípio e orientando diversas decisões judiciais 

neste âmbito jurídico. 

Flávio Tartuce (2018, p. 1167) diz que “mesmo não constando a expressão afeto do 

Texto Maior como sendo um direito fundamental, pode-se afirmar que ele decorre da 

valorização constante da dignidade humana e da solidariedade”.  

Não resta a menor dúvida de que a afetividade constitui um princípio jurídico aplicado 

ao âmbito familiar e com repercussões sucessórias. 
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O pai ou a mãe que não cumpre com a obrigação de dar suporte para o 

desenvolvimento psicossocial da criança deve saber que isso poderá lhe acarretar futuramente 

danos psicológicos causados pelo arrependimento e frustração. 

Já para o filho, a ruptura das relações pessoais e da ligação de afeto, assim como a 

ausência de familiaridade com seus pais, podem provocar sequelas psicológicas e 

comprometer o desenvolvimento saudável da criança. O sofrimento da criança abandonada 

pode ocasionar deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida, pois a 

criança pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, 

depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. 

Desta feita, é de suma importância que essa discussão seja feita, tanto nas escolas, nos 

lares, como nos tribunais, porque as sequelas são sérias, e mesmo havendo possibilidade da 

indenização em pecúnia para atenuar tal sofrimento, os danos morais sofridos, nestes casos, 

não possuem valor em espécie, e talvez não sejam reparados nunca.  

O dever de indenizar o abandono não está monetizando a moral e o afeto, pois além de 

tais sentimentos serem personalíssimos, seus valores seriam imensuráveis. Tal consequência 

jurídica busca amenizar os danos já perpetuados na vida daquele menor. 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL E O PODER FAMILIAR 

 

Adentrando nesta seção, deixaremos claro que responsabilidade civil vem a ser a 

reparação do dano causado a outrem, ou seja, aquele que violar um dever jurídico através de 

ato ilícito tem o dever de reparar.  

Trazendo tal responsabilidade para o direito de família, quando os pais ou responsável 

legal de um menor o negligenciam, automaticamente estão submetidos às sanções impostas 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, onde uma delas é a perda do poder familiar.  

O artigo 1.638, do Código Civil dispõe de situações que ocasionam tal perda: 

 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

I - castigar imoderadamente o filho; 

II - deixar o filho em abandono; 

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. 

(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017) 

Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 

que: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: 

(Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 
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a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 

morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 

familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído 

pela Lei nº 13.715, de 2018) 

b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de 

reclusão; (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei nº 

13.715, de 2018) 

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 

morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 

familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído 

pela Lei nº 13.715, de 2018) 

b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual 

sujeito à pena de reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

 

O poder familiar nada mais é que deveres e direitos conferidos aos pais sobre os filhos. 

Rolf Madaleno (2018, p. 904) ressalta:  

 

A origem do poder familiar está na razão natural de os filhos necessitarem da 

proteção e dos cuidados de seus pais, com absoluta dependência com o seu 

nascimento e reduzindo essa intensidade na medida de seu crescimento, 

desligando-se os filhos da potestade dos pais quando atingem a capacidade 

cronológica com a maioridade civil (...). 

 

 

Flávio Tartuce (2018, p. 1364) enfatiza: 

 
 

O poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe, não sendo mais o caso de 

se utilizar, em hipótese alguma, a expressão pátrio poder, totalmente superada 

pela despatriarcalização do Direito de Família, ou seja, pela perda do domínio 

exercido pela figura paterna no passado. Eventualmente, em casos de família 

homoafetiva, o poder familiar pode ser exercido por dois homens ou por duas 

mulheres, sem qualquer ressalva no tratamento da matéria. 

 

Venosa (2016, p.340-341) lembra de detalhes igualmente importantes acerca do tema:  

 

O poder familiar é indisponível. Decorrente da paternidade natural ou legal, 

não pode ser transferido por iniciativa dos titulares, para terceiros. O poder 

familiar é indivisível, porém não seu exercício. O poder familiar é 

imprescritível. Ainda que por qualquer circunstância, não possa ser exercido 

pelos titulares, trata-se de estado imprescritível, não se extingue pelo desuso. 

Somente a extinção, dentro das hipóteses legais poderá determina-lo.  

 

 

Além do mais, o poder familiar também é irrenunciável, conforme conclui Venosa: 

“De qualquer modo, contudo, por exclusivo ato de vontade, os pais não podem renunciar ao 

pátrio poder.” (2016, p.341). 

Logo, sendo indisponível, imprescritível, indivisível e irrenunciável, concluímos que, 

mesmo com a dissolução do casamento o poder familiar dos pais é mantido, ou seja, mesmo 



17 
 

separados judicialmente, divorciados ou sem vida, mantem-se o poder familiar de ambos, e 

com ele, obrigações e deveres juridicamente tutelados. Rolf Madaleno (2018, p. 905) ressalta: 

 

Com o divórcio dos pais, o exercício conjunto do poder familiar se torna mais 

problemático em relação à lida diária da prole, quando, sabidamente, a 

coabitação dos genitores conjugais é dever inerente ao casamento, e não se 

faz diferente na união estável, como forma mais apropriada para bem criar os 

filhos comuns. Com a separação dos pais termina o ascendente guardião 

chamando para si as decisões mais imediatas da vida dos filhos sob a sua 

custódia fática ou legal, e ficando para os pais decidirem em conjunto as 

questões de maior porte e relevância, mas só sendo isso possível se houver 

efetivo diálogo entre o casal separado. 

 

E mesmo sabendo da dificuldade que casais enfrentam ao tomar decisões separados, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Artigo 21, iguala tal poder aos pais: 

Art. 21. O poder familiar 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 da divergência. 

 

Logo, caso um dos genitores falte com tal responsabilidade por abandono afetivo, o 

outro genitor poderá ficar com o exclusivo exercício do poder familiar. 

Vemos então, que além de um direito e dever, o poder familiar também se trata do bem 

estar do menor, ou seja, cuidados e obrigações que ambos os genitores devem ter com a 

criança, portanto, ressalto que incorrendo os pais em abandono, deve sim, ocasionar a perda 

do poder familiar para restaurar o equilíbrio jurídico, assegurando o direito dos filhos 

menores. 

A manutenção saudável das relações familiares é direito das crianças e deveres dos 

pais, que devem ter com seu filho o dever de cuidar, proteger e prepara-lo para a vida adulta. 

Assim, descumprindo preceitos tão basilares, deve haver a reparação civil mesmo 

quando não haja culpa, mas pelo simples fato de ter ocorrido uma conduta, que é um dos 

elementos da responsabilidade civil, junto ao dano e ao nexo de causalidade, levando o 

responsável a reparar o que causou aquela criança. 

 

4 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Nas seções anteriores, pudemos analisar parte da doutrina e os principais princípios do 

Direito de Família como fundamentação legal do dever de cuidar. Nota-se que é cada vez 

mais comum nas cortes brasileiras as demandas propostas com o objetivo de atribuir um valor 

à negligência do afeto, buscando amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa 
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humana, aliado aos também constitucionais princípios de proteção do melhor interesse do 

menor, paternidade responsável e princípio da afetividade, principalmente levando em 

consideração o dever imposto à família, à sociedade e ao Estado na Carta Constitucional de 

1988 de resguardar o infante de qualquer tipo de negligência, crueldade ou opressão.  

A omissão de qualquer dos genitores no tocante ao suprimento das necessidades dos 

filhos, principalmente as emocionais, tem invocado nos debates doutrinários e na 

jurisprudência pátria o sentimento de necessidade de reparação ao dano moral, decorrente da 

afetação psicológica, em razão do abandono afetivo experimentado.  

Mas essa temática ainda é cercada de controvérsias e de posições contraditórias. Essas 

posições diversas, trazem ao cidadão uma certa insegurança acerca do tema em tese. 

Vamos analisar então o caso que deu ensejo aos estudos neste projeto, a fim de 

identificar o comportamento de nossos tribunais. O referido caso foi originariamente ajuizado 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e encerrou com decisão inédita do 

Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2012. 

O caso versa sobre ação indenizatória ajuizada pela filha em face do pai, sob o 

argumento de existência de abandono afetivo que ensejaria a responsabilidade civil do 

genitor, pela prática de ato de negligência, e, consequentemente, o dever de indenizar. 

Em sede de primeira instância, o juízo a quo indeferiu o pleito da autora da ação, 

fundamentando que o distanciamento entre genitor e filha teria ocorrido após a ruptura do 

relacionamento entre os pais e ao comportamento agressivo que a genitora passou a adotar em 

relação ao pai. Assim, teria restado inviabilizada a possibilidade de convivência paterno-filial 

pacífica e harmoniosa, inexistindo negligência e o dever de reparação. 

Insatisfeita com o resultado da demanda, a autora da ação apresentou recurso de 

apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual deu provimento para reconhecer a 

caracterização do abandono afetivo por parte do genitor, ensejando a condenação ao 

pagamento pelos danos morais causados, que foram arbitrados na quantia de R$ 415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil reais), tendo sido ementado do seguinte modo: 

 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHA HAVIDA DE 

RELAÇÃO AMOROSA ANTERIOR. ABANDONO MORAL E 

MATERIAL. PATERNIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. 

PAGAMENTO DA PENSÃO ARBITRADA EM DOIS SALÁRIOS 

MÍNIMOS ATÉ A MAIORIDADE. ALIMENTANTE ABASTADO E 

PRÓSPERO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 
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O genitor, diante desse resultado, apresentou recurso especial perante o Superior 

Tribunal de Justiça, mas ao fim deste caso, o relatório de 13 páginas da Ministra Nancy 

Andrighi foi vencedor, e um dos pontos fortes de sua sustentação foi:  

 

Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de 

cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou 

adotarem filhos.  

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

situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa 

materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da 

religião.  

O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se 

do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu 

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

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

comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existirem –, 

entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador, 

pelas partes.  

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 

 

Após esse voto, é inegável concluir que amar é subjetivo, não há valor estimado para 

tal sentimento, porém, a Ministra se mantém firme quando diz que “Amar é faculdade, cuidar 

é dever”, ou seja, o cuidado e o afeto estão ligados à assistência moral que tanto 

mencionamos, e esta sim, gera dano quando descumprida ou negligenciada.  

Assim, da análise desse caso, que tem uma relevância jurídica indiscutível por ter sido 

o primeiro julgado em sentido favorável à condenação por danos morais por abandono afetivo 

pelo Superior Tribunal de Justiça, percebe-se, desta feita, a possibilidade de que novas ações 

sobre a temática fossem ajuizadas e ganhassem destaque na discussão jurisprudencial. 

 

CONCLUSÃO 

 

É inegável que o afeto se tornou um princípio jurídico norteador de todas as relações 

jurídicas do Direito de Família, elevado ao status de norma. A família passou a ser o local que 

se busca a felicidade e a realização pessoal. Portanto, quando um princípio é violado, ou 

ocorre um fato antijurídico, provocamos o Judiciário em busca de amparo legal e reparação do 

dano sofrido. 

A família tornou-se pilar para a construção de uma vida e convivência saudável, 

principalmente quando falamos das crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento. 

Muitos fatores contribuem com a negligência de pais com relação a seus filhos, e para que a 

família possa exercer seu papel na criação dos filhos, é necessário que se alcance uma 
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estrutura familiar capaz de garantir os direitos da criança e do adolescente, para isso, o Estado 

deve garantir o cumprimento dos direitos fundamentais e a proteção especial que confere aos 

menores.  

Desta feita, uma criança que é negligenciada por um de seus genitores, ao buscar 

através da justiça indenização por abandono afetivo já não existe a possibilidade, nem de 

longe, de uma construção ou reconstrução do vínculo afetivo. O que se espera da condenação 

não é a restauração do sentimento, mas sim um mínimo para compensar os transtornos 

psicológicos sofridos.  

Outro ponto a ser observado é que tal indenização não está a monetizar as relações 

familiares ou o sentimento. A responsabilidade no caso do abandono afetivo decorre da 

inobservância de preceitos legais, e, por fim, não existem restrições ao dever de indenizar no 

Direito de Família. Deve haver em caráter urgente uma reforma na consciência da família, da 

sociedade e do Estado diante da extrema importância da devida efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Portanto, conforme fundamentado na extensão da presente pesquisa, o abandono 

afetivo gera a obrigação de indenizar, pois se trata de uma conduta ilícita que causa danos de 

ordem extrapatrimonial, pois é de conhecimento de todos que aquele que por ação ou 

omissão, dolosa ou culposamente, causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito e está obrigado a repará-lo, mesmo que ainda seja controverso o 

entendimento de alguns tribunais.  
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