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RESUMO 

 

 

Pode-se dizer que a família contemporânea é fruto de todas muitas transformações 

sociais vivenciadas ao longo dos tempos, pois sua característica principal tem sido, 

ao longo da história, a de ser reinventada a cada momento. As mudanças 

decorrentes de inúmeras transformações na sociedade refletiram diretamente no 

texto constitucional, onde os papéis de homem e mulher foram reavaliados, 

principalmente no que diz respeito a guarda e aos cuidados com os filhos. A família 

moderna é constituída principalmente pelo afeto. Diante deste cenário, o presente 

estudo tem como objetivo principal refletir sobre a responsabilidade civil no 

abandono afetivo. A pesquisa bibliográfica revelou-se de suma importância em 

relação ao tema proposto, construindo a partir de referências teóricas publicadas em 

documentos, um conhecimento significativo para o trabalho. A conclusão nos aponta 

que, o abandono afetivo possa ter influências e implicações na esfera da 

responsabilidade civil, sendo possivelmente cabível pleitear-se indenização em face 

dos danos que os pais possam acarretar aos filhos, principalmente quando a eles 

são renunciados direitos e garantias fundamentais ao seu desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Abandono. Afetividade. Família. Pais. Responsabilidade Civil.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

It can be said that contemporary family is the result of all many social changes 

experienced over time because its main feature has been, throughout history, to be 

reinvented each time. Changes resulting from countless transformations in society 

reflected directly in the Constitution, where the man and woman roles were 

reassessed, especially as regards the custody and care of children. The modern 

family is formed mainly by affection. In this scenario, the present study aims to reflect 

on Third Party Liability in emotional abandonment. The literature has proved of great 

importance in relation to the proposed theme, building from theoretical references 

published in documents, significant knowledge to work. The conclusion points out 

that the affective abandonment may have influences and implications on the liability 

sphere, possibly being applicable to plead-compensation in the face of the damage 

that parents can lead their children, especially when they are relinquished rights and 

guarantees to development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sabemos que, as relações familiares devem ser garantidoras de um ambiente 

de convivência harmoniosa entre seus membros. O elemento fundamental da 

constituição familiar atualmente é o afeto, e é nesse sentido que cabe aos seus 

membros garantir que principalmente seus filhos, desenvolvam-se com amor, ajuda 

mútua e o reconhecimento do indivíduo enquanto pessoa humana detentora de 

direitos.  

Importante salientarmos que, a filiação é um vínculo que se constitui entre 

pais e filhos, o rompimento ou a dissolução da sociedade conjugal, ou do 

relacionamento, não deve ser motivo para que os filhos sofram as consequências do 

desenlace.  

Os pais devem ser capazes, mesmo que separados, de promover igualmente 

que seus filhos cresçam e se desenvolvam como cidadãos plenos e felizes, em suas 

necessidades materiais, sociais, morais ou afetivas.  

Importante se faz entender que, a condição de filho, não termina com a 

desunião do casal, e muito menos com a possibilidade de surgir outro 

relacionamento e outros filhos, pois, cada ser é único, devendo ser respeitado e 

amparado, dotado de direitos e deveres. 

A justificativa em relação ao tema proposto relaciona-se com a atualidade, 

pois, muitos acham que ao pagarem a pensão alimentícia já estão cumprindo com 

todos os seus deveres em relação a vida dos filhos, esquecendo-se que a 

convivência, o interesse, a participação e o afeto são primordiais para a formação de 

qualquer pessoa.  

Diante deste cenário, podemos verificar o surgimento de novas indagações ao 

operador do direito em se posicionar frente a estas situações, do abandono afetivo 

por parte dos pais ou de um deles em relação ao seu descendente. 

A problemática em relação ao tema proposto baseia-se em: A configuração 

do abandono afetivo é capaz de motivar uma indenização dos pais frente aos seus 

filhos?  

O presente estudo tem como objetivo principal refletir sobre a 

responsabilidade civil no abandono afetivo.  
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Destaca-se que, a atual Constituição Federal do Brasil (1988) consoante 

previsão do artigo 227, estabelece que “é dever da família da sociedade e do 

Estado, assegurar à criança e ao adolescente, 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” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  

O instituto da responsabilidade civil, inserido no artigo 186 do Código Civil 

Brasileiro (2002) pressupõe como requisitos para sua aplicabilidade a ação ou 

omissão voluntária capaz de violar direito, assim como descrito, “aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (ARTIGO 186, 

CÓDIGO CIVIL, 2002). 

A pesquisa bibliográfica revelou-se de suma importância em relação ao tema 

proposto, construindo a partir de referências teóricas publicadas em documentos, 

um conhecimento significativo para o trabalho. 

Com o propósito aqui descrito, o primeiro capítulo faz relevância as breves 

considerações de responsabilidade civil.  

No segundo capítulo, estuda-se as observações jurídicas sobre a família. 

O capitulo terceiro descreve a responsabilidade civil por abandono afetivo. 

A conclusão nos aponta as considerações finais sobre o tema abordado. 
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1 BREVES CONSIDERAÇÕES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

A palavra “responsabilidade” origina-se do latim respondere, ser garantidor de 

algo, contendo a raiz spondeo, a qual significa a vinculação solene do devedor, nos 

contratos verbais do direito romano. Pela doutrina, o termo recebe significados 

diferenciados, porém, a responsabilidade civil pode ser traduzida como um prejuízo 

causado a outrem, direta ou indiretamente, ficando no dever de repará-lo, ou seja, 

reparar o dano ou de ressarci-lo, quando injustamente causado a outrem. 

 

1.1 CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Regulamentada no artigo 186 do Código Civil brasileiro (2002), a 

responsabilidade civil, compreende “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Ainda no artigo 927 do Código Civil 

brasileiro (2002) “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, responsabilidade civil nada mais é que 

uma obrigação de reparação que a lei impõe ao sujeito que por culpa ou omissão 

tenha causado dano a terceiro. 

Conforme Diniz (2011, p.59) a responsabilidade civil: 

 

[...] é aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral 

ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma 

praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa à ela 

pertencente ou por simples imposição legal. 

 

Entende-se assim que, a responsabilidade civil consiste em uma obrigação de 

ressarcir o dano, quando possível. 

Segundo Cavalieri Filho (2008, p.27) preceitua que “a responsabilidade civil 

indica um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da 

violação de um dever jurídico originário”. 

Em colaboração Lopes (2003, p.39) esclarece que:  
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A responsabilidade civil significa a obrigação de reparar um prejuízo, seja 

por decorrer de uma culpa ou de uma outra circunstância legal que a 

justifique, como a culpa presumida, ou por uma circunstância meramente 

objetiva. Na forma tripartida, compõem a estrutura da responsabilidade os 

seguintes elementos: ação ou omissão, o nexo de causalidade e o dano 

(moral ou patrimonial). 

 

Gonçalves (2003, p.43) preleciona que: 

 

Quem pratica um ato, ou incorre numa omissão que resulte dano, deve 

suportar as consequências do seu procedimento. Trata-se de uma regra 

elementar de equilíbrio social, na qual se resume, em verdade, o problema 

da responsabilidade. 

 

Para Hironaka et al. (2008, p.31) a responsabilidade civil: 

 

Relaciona-se pela noção de que somos responsáveis pelos fatos 

decorrentes de nossa conduta, isto é, que devemos nos conduzir na vida 

sem causar prejuízos às outras pessoas, pois se isso acontecer ficamos 

sujeitos a reparar os danos. 

 

Entende-se assim que, a responsabilidade civil é considerada uma sanção, 

que pode assumir um caráter compensatório, indenizatório ou de reparação. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Tomando como base o artigo 186 do Código Civil (2002) “aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Os pressupostos da responsabilidade civil conforme Pinheiro (2015, p.19) são 

“ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano 

experimentado pela vítima”. 

A ação ou omissão referida na lei corresponde a qualquer pessoa que venha 

causar dano a outrem, pois os atos ilícitos nascem das ações ou omissões do 

indivíduo, que violam direitos e causam dano. 
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Conforme preceitua Venosa (2005, p.78) “o dano é o prejuízo sofrido pelo 

agente. Pode ser individual ou coletivo, moral ou material, ou melhor, econômico e 

não econômico. Na noção de dano está sempre presente a noção de prejuízo”. 

Na culpa ou dolo, apresenta-se o dolo como sendo a vontade de cometer a 

violação do direito e a culpa pela falta ou negligência que causa a violação 

deliberada. 

Segundo Gonçalves (2010, p.63): 

 

A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, 

preceitua o artigo 186 do Código Civil que a ação ou omissão do agente 

seja “voluntária” ou que ocorra, pelos menos, “negligência” ou 

“imprudência”. Para que haja a obrigação de indenizar, não basta que o 

autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando direito 

(subjetivo) de outrem. 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. Agir com culpa significa atuar o 

agente nos termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do 

direito – o que só pode ocorrer quando, em face das circunstâncias concreta 

da situação, caiba afirmar que ele podia e deveria ter agido de outro modo. 

 

A relação de causalidade é o efeito entre a ação e a omissão do agente e o 

dano resultante. Enquanto o dano poderá ser material ou simplesmente moral, 

ressaltando-se que, sem a prova do dano, ninguém poderá ser responsabilizado 

civilmente. 

De acordo com Pereira (1999, p.259): 

 

(...) este é o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o mais 

difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na 

indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. 

Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar se entre 

ambos não se estabelecer relação causal (...). 

 

Para configurá-lo, é necessário demonstrar que o dano não ocorreria caso o 

fato não houvesse sido produzido pelo agente causador do dano. 

 

 



  14 

1.2.1 RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

A responsabilidade objetiva e subjetiva tem-se pela sua distinção o elemento 

subjetivo da culpa. 

Na responsabilidade civil subjetiva, a culpa ou o dolo é requisito necessário 

para configurar o dever da responsabilidade, na objetiva dispensa-se a culpa e o 

dolo, ou seja, estes não serão requisitos para se responsabilizar o agente, sua 

presença é indiferente. 

 

1.3 DANO MATERIAL E MORAL 

 

Para a imputação da responsabilidade civil, existe a necessidade da 

existência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. 

Os danos podem ser considerados como patrimoniais e não patrimoniais. Os 

danos patrimoniais são aqueles que se referem ao prejuízo de natureza econômica, 

suscetíveis de avaliação pecuniária e que atingem o patrimônio da vítima, 

englobando os danos emergentes e os lucros cessantes. 

Quanto os danos não patrimoniais são os que não atingem o patrimônio 

material da pessoa, ou seja, são aqueles que se referem aos valores de caráter 

espiritual e moral. 

De acordo com Martins-Costa (2003, p.128): 

 

Distinguem entre danos patrimoniais e não patrimoniais, consoantes sejam 

ou não susceptíveis de avaliação pecuniária. Quer dizer, os primeiros 

porque incidem sobre interesses de natureza materiais ou econômicas, 

refletem-se no patrimônio do lesado, ao contrário dos últimos, que se 

reportam aos valores de ordem espiritual, ideal ou moral. 

 

Em colaboração Varela (2001) preceitua que: 

 

O dano é a perda in natura que o lesado sofreu, em consequência de certos 

fatos, nos interesses (materiais, espirituais ou morais) que o direito violado 

ou a norma infringida visam tutelar. É a lesão causada no interesse 

juridicamente tutelado, que reveste as mais das vezes a forma de uma 
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destruição, subtração ou deterioração de certa coisa, material ou 

incorpórea. 

 

Importante ressaltar que, não há responsabilidade civil sem dano e que existe 

a necessidade de sua comprovação do dano, seja ele na esfera patrimonial ou 

moral. 

Destaca-se que, no dano patrimonial, este poderá ser ressarcido o prejuízo, 

enquanto o dano moral, por envolver a esfera psíquica, irá visar a recomposição da 

pessoa afetada. 

O dano moral está previsto no artigo 5º, V e X (Título II) da Constituição 

Federal (1988) elevando a matéria ao status dos Direitos e Garantias Fundamentais 

e no artigo 186 do Código Civil (2002), sendo decorrente da lesão psíquica, pois 

afere o íntimo do indivíduo, causando um transtorno mental para aquele ser, 

atingindo seus direitos de personalidade. 

 

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 seguintes termos: 

(...) 

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. 

 

Segundo Gonçalves (2003, p.85): 

 

O dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou 

melhor, a consequência do dano. O direito não repara qualquer 

padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da 

privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse 

reconhecido juridicamente. 
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Portanto, o que se repara não é o padecimento, a dor ou aflição, mas sim, o 

que foi privado em decorrência desses pressupostos. O dano moral atinge a pessoa 

do ofendido, como indivíduo, não atingindo o seu patrimônio. 
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2 OBSERVAÇÕES JURÍDICAS SOBRE A FAMÍLIA 

 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES DA FAMÍLIA E DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Sendo uma das instituições mais antigas, a família é considerada pela Bíblia, 

a união de um homem com uma mulher com o fim da procriação. 

Verifica-se no livro Gênesis o fundamento dado para o casamento: “Criou, 

pois, Deus, o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou. Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos”. (Cap. 

1, versículos 27 e 28). 

Ao estudar a família, sendo ela judaica, grega, romana ou de qualquer outro 

povo, fica claro que a base sempre está na religião e na crença de cada povo. 

Conforme Virgílio apud Fustel Coulanges (2006, p.49)  

 

Sem dúvida, não foi a religião que criou a família, mas seguramente foi a 

religião que lhe deu as regras, daí resultando receber a família antiga uma 

constituição muito diferente da que teria tido se os sentimentos naturais dos 

homens tivessem sido os seus únicos causadores. 

 

A família tem passado por profundas transformações nos últimos anos, 

sofrendo influências diretas devido a mudanças econômicas e socioculturais, 

levando à formação de novos arranjos familiares. Na verdade, ela evoluiu junto com 

o homem adaptando-se aos momentos econômicos, históricos, éticos, culturais, 

religiosos e morais, dependendo da época, tanto no segmento público como no 

privado. 

A família contemporânea é fruto de todas estas transformações, pois sua 

característica principal tem sido, ao longo da história, a de ser reinventada a cada 

momento. Além do modelo tradicional constituído pelo casamento, constatou-se uma 

evolução do conceito de família, que passou a compreender outras modalidades. A 

união estável e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

por exemplo, passou a ser considerada como entidade familiar com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. 
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São muitas as causas para tais mudanças que vêm ocorrendo ao longo da 

história brasileira que desencadearam a estruturação de novas relações familiares, 

como a aprovação da Lei do Divórcio (Lei n. 6.615/77), a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, o controle feminino da procriação e a alteração de costumes e 

valores. Assim, as entidades sociais masculinas e femininas se constroem no interior 

da família. 

Segundo Nalini (2003, p.76): 

 

Com o advento do divórcio, os papéis muitas vezes se invertem. Em muitos 

casos, o pai fica com a guarda do filho e exerce assim funções antes 

consideradas da mãe. Esta é só uma das situações que exemplificam as 

mudanças ocorridas na sociedade. 

 

As relações conjugais desempenharam papel fundamental em nossa 

sociedade para estruturação do poder dominante confiado ao homem, legitimado 

pelo Código Civil de 1916, como chefe de família. Com o advento da Constituição 

Federal de 1988, foram consagrados princípios que ocasionaram em discussões 

acerca das novas formas de conjugalidade, das famílias monoparentais, a união de 

pessoas do mesmo sexo, e consequentemente, a adoção por homossexuais. 

Esta revolução da sociedade confronta diretamente com o conceito tradicional 

de família, fazendo com que juridicamente se busque um enquadramento legal para 

esta nova realidade, levando-se em consideração de que atualmente a família se 

apresenta de forma plural, unida pela realização plena de seus membros.  

Sobre esta situação, pondera com propriedade Pereira (2002, p.32) “como 

organismo natural, a família não acaba. Como organismo jurídico, elabora-se a sua 

nova organização”. 

Conforme Nalini (2003, p.78): 

 

As mudanças decorrentes de inúmeras transformações na sociedade 

refletiram diretamente no texto constitucional, onde os papéis de homem e 

mulher foram reavaliados. Com a quebra do modelo patriarcal, ocorreu uma 

expansão de funções, e em virtude das dificuldades financeiras tornou-se 

inevitável a participação da mulher no sustento do lar.  
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Não só as tarefas domésticas foram redistribuídas, mas também o cuidado e 

a educação dos filhos, onde as mulheres têm arcado com um ônus maior, exercendo 

múltiplos papéis.  

Segundo Carvalho (2009, p.62): 

Atualmente, o poder familiar é encarado como complexo de deveres, ou 

melhor, como direito concedido aos pais para cumprirem um dever. Deixou 

de ser, assim, direito estabelecido em favor dos genitores e no interesse de 

quem o exerce, para transformar-se em dever de proteção e direção, um 

meio que tem o pai e mãe para cumprir seus deveres. 

 

É um dever de todos os genitores garantir a esse novo ser os direitos 

essenciais à sua formação e desenvolvimento, é uma obrigação dos pais atender as 

necessidades dos filhos, educá-los, garantir sua subsistência, ampará-lo, dar 

carinho, afeto, ou seja, garantir-lhe o cuidado. 

Conforme explana Dias et al (2001, p.19): 

 

O que identifica a família, não é nem a celebração do casamento, nem a 

diferença de sexo do par ou o envolvimento de caráter sexual. O elemento 

distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a 

identificação de um vínculo afetivo, a unir as pessoas, gerando 

comprometimento mútuo, solidariedade, identidade de projetos de vida e 

propósitos comuns. 

 

O marco característico da família é hoje, sem dúvida, a existência do vínculo 

afetivo. Não se reconhece o núcleo familiar mais pelo casamento, tampouco pela 

diversidade de sexos ou a consanguinidade. O afeto é o elemento fundamental para 

o reconhecimento da entidade familiar. 

 

2.2 PRÍNCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Nas últimas décadas, a família vem sofrendo profundas mudanças de função, 

natureza, composição e concepção, sobretudo após o advento do Estado social. 

A família foi reconhecida como base da sociedade e recebe proteção do 

Estado, segundo os preceitos da Constituição Federal (1988) nos termos dos artigos 

226 “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” e seguintes. 
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De acordo com Perlingieri (2002, p.185) “a família como formação social, é 

garantida pela Constituição não por ser portadora de um direito superior ou 

superindividual, mas por ser o local ou instituição onde se forma a pessoa humana”. 

Os princípios Constitucionais do Direito de Família, eleitos pela Constituição 

Federal (1988) estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, da 

afetividade, igualdade jurídica dos filhos, paternidade/maternidade responsável e da 

proteção integral da criança e do adolescente. 

Tartuce (2015, p.19) esclarece que: 

 

Prevê o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 que o Estado 

Democrático de Direito tem como fundamento a dignidade da pessoa 

humana, o qual é conhecido na doutrina como princípio máximo, sendo 

colocado no ápice do ordenamento jurídico. Diante desse regramento de 

proteção da pessoa humana é que está em moda, atualmente falar em 

personalização e despatrimonialização do Direito Privado, uma vez que o 

patrimônio perde importância e a pessoa humana é supervalorizada. 

 

De acordo com Dias (2001, p.25): 

 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa 

humana a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela 

pessoa, ligando todos os institutos a realização de sua personalidade. Tal 

fenômeno provocou a despatrimonialização e a personalização dos 

institutos, de modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. 

 

Em colaboração Carvalho (2009, p.72) preleciona que “não há ramo do Direito 

Privado em que a dignidade da pessoa humana tenha mais ingerência ou atuação 

do que no Direito de Família”. 

A família após a Constituição Federal (1988) passou a ser instrumento de 

realização pessoal de cada indivíduo que a compõe, independentemente do modelo 

que assumiu, com amparo legal para seus membros com o como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, e pela Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. 

De acordo com Costa (2008, p. 59) “o princípio da afetividade apresenta 

grande valorização nos contornos familiares, pois, graças à nova ordem 
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constitucional, que apesar de não utilizar a vocábulo afeto, traz fundamentos para o 

reconhecimento de tal princípio”. 

Segundo Lôbo (2008, p.63): 

 

É possível identificá-lo, na igualdade de todos os filhos independentemente 

da origem (art. 227, § 6º); a adoção como escolha afetiva com igualdade de 

direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); a comunidade afetiva formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes, com a mesma dignidade de entidade familiar 

(art. 226, § 4º) e o direito à convivência familiar como direito absoluto da 

criança e do adolescente (art. 227). 

 

O princípio da igualdade dos filhos, consubstanciado no parágrafo § 6º, do art. 

227 da Constituição Federal (1988), onde o legislador coibiu qualquer designação 

discriminatória, impondo que os filhos advindos do casamento, assim como os tidos 

por adoção e das relações extraconjugais, possuem direitos iguais. 

No que diz respeito ao princípio da paternidade/maternidade responsável, 

assegura o §7º do art. 226 da Constituição Federal (1988), em destaque: 

 

Art. 226 (...) § 7º Fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. 

 

O princípio da proteção integral a criança e ao adolescente, está esculpido 

tanto na Constituição Federal (art. 227) quanto na Lei nº. 8.069/90, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, visando a garantia de um desenvolvimento pleno e feliz. 

Assim sendo, possuem proteção constitucional as entidades familiares que 

preencham os requisitos de afetividade, estabilidade, com tutela dos efeitos jurídicos 

do Direito de Família fundamentados nos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da concretização constitucional.  

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais já constitui, por 

certo, um dos postulados nos quais se assenta o direito constitucional moderno. 
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2.3 PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

De acordo com Silva (1999, p.72) “derivado do latim dignitas (virtude, honra, 

consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma 

pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida”. Compreende-se também 

como próprio procedimento da pessoa, pelo qual se faz merecedor do conceito 

público.  

Originária do século XIII, é conceituada segundo Ferreira (2011, p.284) como 

“qualidade de digno, que merece respeito; ou que mostra correção, integridade”.  

Segundo define Gomes (2002, p.101) “a dignidade humana compreende a 

liberdade, igualdade e a fraternidade1, as quais foram definidas pela Declaração dos 

Direitos dos Homens e princípios basilares que devem nortear as relações da 

sociedade”. 

A dignidade humana segundo Ledur (1998, p.85) “é considerada núcleo dos 

direitos fundamentais do cidadão”. 

No pensamento filosófico de Kant (apud Abbangamo, 1998, p.276) “a 

dignidade humana exalta a autonomia individual, fazendo da vontade do indivíduo 

uma lei universal, onde a pessoa deve ser considerada com fim e não meio”, 

entretanto isso se é possível quando existe a valorização e o respeito à dignidade da 

pessoa humana, respeitando ainda sua liberdade individual e pública, seguindo os 

preceitos da Declaração dos Direitos Humanos.  

O ordenamento jurídico constitucional brasileiro, estabelece que a dignidade 

da pessoa humana segundo Araújo (1999, p.264) “é o elemento central do Direito” 

destacando a dignidade humana como um dos pilares do Estado Democrático de 

Direito (Constituição Federal de 1988, artigo 1º, inciso III e IV). 

A Carta Magna de 1988 designou a dignidade da pessoa humana “a categoria 

de princípio fundamental, instituindo os chamados direitos e garantias fundamentais 

que preservam a dignidade humana, protegendo os atributos inerentes a pessoa, 

como a vida, liberdade, igualdade, intimidade, privacidade, trabalho, saúde, 

educação dentre outros”. 

Conforme preceitua Silva (1999, p.109): 

                                                           
1
 Artigo 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 

razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM). 
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[...] Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida, dado 

sua referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais. 

O conceito de dignidade da pessoa humana obriga um aumento valorativo 

que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional, não 

podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 

pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 

invocá-la para construir teoria do núcleo da personalidade individual, 

ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. 

Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos 

existência digna [...], a ordem social visará à realização da justiça social [...], 

a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício 

da cidadania [...], não meros enunciados formais, mas como indicadores do 

conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse sentido que, a dignidade, como a condição humana do ser humano, 

cuida de assunto de perene relevância e atual, como a própria existência humana. 

Todavia, pelo fato, de que a dignidade vem sendo considerada qualidade intrínseca 

e indissociável de todo e qualquer ser humano e certos de que a destruição de um 

implicaria a destruição do outro, é que o respeito e a proteção da dignidade da 

pessoa constituem-se em meta permanente da humanidade, do Estado e do Direito. 

 

2.3.1 A Dignidade como Princípio Fundamental 

 

Foi no decorrer do século XX e, após a Segunda Guerra Mundial, que a 

dignidade da pessoa humana passou a ser consagrada pela Declaração Universal 

da ONU de 1948. 

Importante salientar que, a qualificação da dignidade da pessoa humana 

como princípio fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal (1988) não contém apenas uma declaração de conteúdo ético 

e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de 

status constitucional formal e material carregado de eficácia, alcançando a condição 

de valor jurídico fundamental da comunidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser realizado em diversos 

graus, isto sem falar na necessidade de se resolver eventuais tensões entre a 
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dignidade de diversas pessoas, ou mesmo da possível existência de um conflito 

entre o direito à vida e à dignidade, envolvendo um mesmo sujeito de direitos. 

O respeito à dignidade humana constitui um princípio fundamental. Portanto, 

segundo Maistro Junior (2010, p.01) “a pessoa humana é o elemento maior da 

existência do Direito, a existência da pessoa humana enquanto ser único e 

individualizado precede à do agrupamento humano organizado”. 

Segundo comenta Sarlet (2001, p.157): 

 

A doutrina, fazer referência à mesma categoria de direitos, empregando 

outras expressões, tais como “direitos humanos”, “direitos do homem”, 

“direitos públicos subjetivos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, 

“liberdades fundamentais”, “direitos humanos fundamentais”, “direitos 

fundamentais do homem” e “direitos naturais”. 

 

A Constituição Federal de 1988 generaliza essa pluralidade terminológica, 

aludindo a “direitos humanos” (artigo 4º, II, e 7º), “direitos e garantias fundamentais” 

(Título II e artigo 5º, § 1º), “direitos e liberdades constitucionais” (artigo 5º, LXXI), 

“direitos e garantias individuais” (artigo 60, § 4º, IV), “direitos e liberdades 

fundamentais” (art. 5º, XLI) e “direitos fundamentais da pessoa humana” (artigo 17). 

Embora essas expressões sejam comumente empregadas como sinônimas, é 

importante distinguirmos os sentidos das expressões direitos fundamentais e direitos 

humanos.  

Segundo Silva (1999, p.56): 

 

A expressão (direitos fundamentais) deveria ser reservada para aqueles 

direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado, enquanto que a segunda 

(direitos humanos) deveria ser empregada para fazer referência àquelas 

posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os 

povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 

supranacional (internacional). 

 

Essa distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais não separa 

substancialmente as duas categorias, apenas indica se os respectivos direitos são 
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objeto de análise no âmbito do direito internacional (direitos humanos) ou do direito 

constitucional de um determinado Estado (direitos fundamentais) (SARLET, 2001). 

Assim sendo, é promissora a consagração do princípio da dignidade da 

pessoa humana no artigo 1º, III como símbolo do compromisso assumido pela 

Constituição Federal com os valores mais nobres ao homem. A dignidade da pessoa 

humana no “princípio dos princípios” jurídicos, é aquele ao qual se deve a origem de 

todos os demais e, assim é o que condiciona qualquer construção jurídica, em 

especial a legal (MAISTRO JUNIOR, 2010). 

 

2.4 PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL 

 

Desde a mais remota época, o homem se preocupa com o problema das 

desigualdades inerentes ao seu ser e à estrutura social em que se insere.  

O princípio da igualdade substancial exprime a ideia de que todos os homens 

são, naturalmente, iguais e desiguais. Iguais no que diz respeito aos direitos e 

obrigações e diferentes quanto à intensidade desses direitos e obrigações, já que 

cada um possui características distintas quanto a ordem subjetiva ou psíquica, 

inerente à natureza humana. 

Conforme Santos (2003, p. 69) “temos o direito de ser igual quando nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade 

nos descaracteriza”.  

Em colaboração Kelsen (1962, p. 195), esclarece que: 

 

A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, garantida pela constituição, 

não significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas 

(...) seria absurdo impor a todos os indivíduos as mesmas obrigações ou 

lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção alguma 

entre eles. 

 

Rocha (1990, p. 128) preceitua que: 

 

(...) não se aspira uma igualdade que frustre e desbaste as desigualdades 

que semeiam a riqueza humana da sociedade plural (...). O que se quer é a 

igualdade jurídica que embase a realização de todas as desigualdades 

humanas e as faça suprimento ético de valores poéticos que o homem 



  26 

possa desenvolver. As desigualdades naturais são saudáveis, como são 

doentes aquelas sociais e econômicas (...). 

 

Entende-se assim que, alguns elementos distintivos deveriam ser observados 

na constituição e aplicação das normas, os decorrentes da natureza humana, como 

a idade, saúde e compleição física, dentre outras. 

 

2.5 PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

A lei nº 8.069 de 1990, ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, foi 

elaborado com o objetivo de proteger e garantir os direitos da criança e do 

adolescente, e é aplicado a todas as crianças e adolescentes independente da sua 

situação. 

Importante salientar que, o ECA é constituído por um rol de direitos 

fundamentais atribuídos à criança e ao adolescente, dentre os quais tem-se, no 

Título II, 5 (cinco) capítulo: direito à vida e à saúde; direito à liberdade, ao respeito e 

à dignidade; direito à convivência familiar comunitária, direito à educação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer; direito à profissionalização e proteção no trabalho. 

Conforme Dias (2001), p.48) “o ECA assenta-se basicamente em três 

princípios, conforme descrito: 

- A criança e adolescente como sujeitos de direito, deixando de ser objetos 

passivos e tornando-se titulares de direitos. 

- Destinatários de absoluta prioridade. 

- Respeito pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Enfatizando em seu artigo 4º que vem para complementar o que estabelece o 

artigo 227 da Constituição Federal (1988), dada a seguinte descrição: 

 

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. 
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Observa-se que, o legislador tratou dos direitos personalíssimos, 

estabelecendo a obrigatoriedade de todos em respeitá-los e garantir sua efetivação, 

ampliando a competência, não só as pessoas da própria relação de fato, mas 

também instruiu o dever do Poder Público em assegurar o efetivo cumprimento 

dessas garantias. 

O artigo 5º também descreve que, nenhuma criança ou adolescente será alvo 

de discriminação, negligência ou qualquer outra forma de maus-tratos que 

impliquem infração aos seus direitos fundamentais: 

 

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 (BRASIL, 2008). 

 

Neste sentido, o legislador direcionou as medidas de proteção conferindo-lhes 

prerrogativas em relação aos adultos, sendo que estes têm o dever de cumpri-las, 

sob pena de lhes serem impostas as penalidades previstas em lei. 

Segundo Dias (2001, p.63) “o conceito atual da família, centrada no afeto 

como elemento agregador, exige dos pais o dever de criar e educar os filhos sem 

lhes omitir o carinho necessário para a formação plena de sua personalidade”. 

 

2.6 PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE 

 

O afeto passou a ter reconhecimento jurídico a partir da Constituição Federal 

(1988), embora não esteja expressamente inserido no texto legal, foi elevado ao 

princípio constitucional, passando a ter grande relevância para os juristas. 

Segundo Madaleno (2009, p.78): 

 

Antes de sermos seres humanos que pensam, somos seres humanos que 

sentem. Sentimos, não apenas, frio, calor, sede e fome como os outros 

animais, mas também sentimos medo, ódio, amor: sentimos saudade. 

Somos seres afetivos na acepção mais profunda do que seja possível 

sentir. 
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De acordo com Lôbo (2008, p.89) os três fundamentos essenciais do princípio 

da afetividade estão previstos na Constituição Federal (1988): 

 

(...) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, 

§ 6º); 

b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da 

igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); 

c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de família 

constitucionalmente protegida (art. 226, 

§ 4º).(...) O que há em comum nessa concepção plural de família e filiação é 

a relação entre eles fundada no afeto. 

 

Ressalta-se ainda que, o Código Civil (2002), apesar de, igualmente, não 

fazer menção à palavra afeto, reestruturou seus dispositivos, com base no princípio 

da afetividade. Assim, reconhece a igualdade dos filhos (art. 1.596), admitindo, 

consequentemente, outra origem de filiação além da consanguínea (art. 1.593); 

estabelecendo a comunhão plena de vida no casamento, baseada no amor e na 

felicidade entre os cônjuges (art. 1.511) e; regulou o casamento e sua dissolução, 

priorizando as questões pessoais ante as patrimoniais. 

Conforme Dias (2001, p.47) “o afeto não é somente princípio jurídico, mas 

também um “pressuposto da autoridade e das funções paternas”. 

Em colaboração Hironaka (2008, p.62) ressalta que: 

 

Os laços afetivos são resistentes, sólidos, inflexíveis, não se quebram... Ou 

pelo menos é assim que deveriam ser. Estão presentes desde a origem das 

relações familiares e, é nelas que encontram o lugar natural e perfeito para 

a determinação dessa identidade profundamente afetiva que se estabelece 

entre seus membros, incumbindo principalmente aos pais o dever de 

preservá-la, criando, educando, sustentando e protegendo os seus filhos. 

Mas, principalmente lhe possibilitando o convívio familiar saudável e 

harmonioso. 

 

Madaleno (2009, 85) preceitua que: 

 

O afeto é a matéria-prima fundamental nas relações de filiação, de 

intensidade variável, contudo constante, oxigênio e sobrevida que responde 
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pela adequada formação moral e psíquica dos filhos que são postos neste 

agitado mundo dos adultos, pessoas que, por vezes, de adultos nada 

demonstram, senão uma constante distorção na forma como educam e 

usam sua prole, comprometendo sua natureza humana, fragilizando sua 

estrutura moral, vilipendiando as relações parentais da prole com seus pais 

não guardiões, com ingerências ilícitas e movidas apenas por suas 

mesquinhas deficiências e carências pessoais. 

 

Assim sendo, pode-se dizer que é essencial o afeto para a formação da 

personalidade da criança, tornando possível o direito de reparação do dano moral e 

psicológico gerado por sua ausência. 
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3 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO 

 

 

3.1 DO ABANDONO AFETIVO 

 

A Constituição Federal (1988) em seu artigo 227 deixa-nos claro que “a 

atribuição que foi dada à família, à sociedade e ao Estado é o dever de proteger à 

criança e ao adolescente”.  

Conforme Pereira (1999, p.49): 

 

O direito é representado de forma que cabe não somente ao Estado, à 

sociedade ou a estranhos, mas a cada membro da própria família, de modo 

que, a não exteriorização de afeto em favor do seu filho além de 

desobedecer a um dever de ordem moral, afronta, sobretudo, a ordem legal, 

em nível constitucional. 

 

Em colaboração Costa (2008, p.89) esclarece que: 

 

A principal função da família é, sem dúvida, a de criar as condições para o 

desenvolvimento dos filhos para que se tornem dignos integrantes da 

sociedade, [...]. Daí a importância de a família ser instituída com 

fundamento na afetividade, sendo o afeto indispensável na convivência da 

família contemporânea, vivam ou não os seus componentes sob o mesmo 

teto. 

 

Pode-se dizer que, é a família que deve proporcionar a criança e o 

adolescente a capacidade de desenvolvimento, pois é no seio desta que o indivíduo 

nasce e se desenvolve, moldando sua personalidade, devendo os genitores além do 

aspecto material, cuidar também do aspecto moral, para que possam se tornar mais 

completos e melhor estruturados.  

Segundo Cunha (2011, p.49): 

 

[...] a afetividade pode ser compreendida como um aspecto subjetivo e 

intrínseco do ser humano que atribui significado e sentido à sua existência, 

que constrói o seu psiquismo a partir das relações com outros indivíduos. 
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Importante destacar que, a construção do desenvolvimento da criança, pode 

depender de uma referência familiar como modelo e exemplo, que irão influenciar 

diretamente na construção de sua personalidade, a qual para ser completa, 

necessita não apenas da presença constante materna, mas também paterna. 

Conforme Dias (2001, p.196): 

 

Se lhe faltar essa referência, o filho estará prejudicado, talvez de forma 

permanente, para o resto da vida. Assim, a falta da figura do pai 

desestrutura os filhos, tira-lhes o rumo de vida e debita-lhes a vontade de 

assumir um projeto de vida. Tornam-se pessoas inseguras, infelizes. 

 

Atualmente, na instituição familiar, assegura-se que ambos os genitores são 

importantes para formação dos filhos.  

Segundo Hironaka (2008, p.145), esclarece que: 

 

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

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

do fogo cruzado, seja por atitudes vingativas, seja pelo reflexo da própria 

contenda. Infelizmente, na maioria das vezes, são os filhos os maiores 

prejudicados pelas inconsequências dos atos dos genitores. 

 

O abandono afetivo pressupõe ausência de vínculos afetivos entre pais e 

filhos, configurando-se assim prejuízo material, moral e, sobretudo, o abandono 

afetivo de quem na verdade deveria amparar, amar, cuidar e proteger.  

O dano causado pelo abandono afetivo é antes de tudo, um dano causado à 

personalidade do indivíduo. O direito da personalidade trata-se da responsabilidade 

que a família tem em incutir na criança o sentimento de responsabilidade social. 

Para Hironaka (2008, p.154): 

 

É na afetividade que se desdobra o traço de identidade fundamental do 

direito gerado no seio da relação paterno-filial, que, sem deixar de ser 

jurídica, distingue-se de todas as demais relações justamente pelo fato de 

que ela, e apenas ela, pode, efetivamente, caracterizar-se e valorar-se, na 

esfera jurídica, pela presença do afeto. 
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A violação dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente 

pressupõe uma reparação. Deve-se procurar assegurar a dignidade dessa criança, 

suprir suas necessidades, não só físicas como psíquicas, sendo essa última tão 

importante quanto qualquer outra, pois o afeto é fundamental para o crescimento 

sadio da pessoa, e cabe aos pais tomar para si o encargo de ensinarem valores do 

que é certo ou errado. 

A ação de indenização poderá ser tanto contra o pai, como também contra a 

mãe. O fato de o abandono ser paterno ou materno não importa, o relevante mesmo 

é que seja constatado o abandono afetivo, em relação à criança ou adolescente. 

 

3.2 DO DEVER DE INDENIZAR PELO ABANDONO AFETIVO 

 

O artigo 186 do Código Civil (2002) dispõe, “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E vem ainda complementar o artigo 

927, que trata da responsabilidade civil: “Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. 

Segundo Dias (2001, p.86): 

 

A omissão ou negligência de pais estão no âmbito de sua liberdade, no 

entanto, face a relevância das consequências, que poderão ser prejudiciais 

e muito graves ao indivíduo, eles deverão estar cientes para arcar com a 

responsabilidade de sua conduta. 

 

Em colaboração Hironaka (2008, p. 169) destaca: 

 

O abandono afetivo configura-se pela omissão dos pais ou de um deles, 

pelo menos relativamente ao dever de educação, entendido este na sua 

concepção mais ampla, permeada de afeto, carinho, atenção e desvelo. É 

inquestionavelmente, um direito personalíssimo. [...] os pais devem assim, 

desempenhar as funções de educadores e de autoridades familiares para 

que a criança possa se formar enquanto pessoa humana. 

 

É a partir da educação informal que os pais vão passando valores aos filhos, 

que em seguida serão moldados e ampliados na educação formal. 



  33 

Para a formação da pessoa enquanto ser dotado de dignidade, é de 

responsabilidade dos pais cumprirem a obrigação legal imposto pelo ordenamento 

pátrio de proteger a criança e o adolescente, colocando-lhes a salvo de toda e 

qualquer forma de negligência, sob pena de violarem a integridade psíquica dos 

filhos. 

Segundo Cavalieri Filho (2008, p.72) “dano moral, à luz da Constituição 

Federal (1988), nada mais é do que a violação do direito à dignidade”. 

De acordo com Hironaka (2008, p.176): 

 

[...] Havendo violação dos direitos de personalidade, mesmo no âmbito da 

família, não se pode negar ao ofendido a possibilidade de reparação do 

dano moral, não atuando esta como fator desagregador daquela instituição, 

mas de proteção da dignidade de seus membros. A reparação, embora 

expressa em pecúnia, não busca, neste caso, qualquer vantagem 

patrimonial em benefício da vítima, revelando-se na verdade como forma de 

compensação diante da ofensa recebida, que em sua essencial é de fato 

irreparável, atuando ao mesmo tempo em seu sentido educativo, na medida 

em que representa uma sanção aplicada ao ofensor, irradiando daí seu 

efeito preventivo. 

 

Ressalta-se que, os direitos fundamentais, baseados no princípio da proteção 

integral e dignidade da pessoa humana, vão regulamentar os deveres parentais, 

decorrentes do Poder Familiar, que nada mais são do que os deveres de cuidado. 

A possibilidade de dano moral está assegurada pela Constituição Federal 

(1988), em seu artigo 5º, incisos V e X: 

 

Art. 5º: [...] 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; (em destaque) 

VI – [...] 

VII – [...] 

VIII – [...] 

IX – [...] 

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; (em destaque) 

[...]. 
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Existe assim, a possibilidade do filho invocar a reparação civil por danos 

morais em face de pais negligentes, quanto aos seus deveres em prestar assistência 

moral e afetuosa. 

Conforme preleciona Sampaio (2000, p.81) quanto a reparação ao dano 

moral: 

 

Configura-se dano moral indenizável quando alguém, em razão da prática 

de um ato ilícito, suporta uma dor ou um constrangimento, ainda que sem 

repercussão em seu patrimônio. Isto é, objetivamente, do ato ilícito não se 

vislumbra diminuição do patrimônio da vítima. Nem poderia ser diferente, já 

que, ferido direito personalíssimo, honra, imagem, dentre outros, fica 

impossibilitada a restauração da situação anterior. Diante disso, assume a 

indenização, de ordem pecuniária, a finalidade de compensar ou atenuar a 

dor ou o constrangimento suportado. 

 

O dano moral, é causado por uma de uma ofensa ao ânimo psíquico do 

indivíduo, que se refere ao sentimento interior de cada um, sendo ainda 

caracterizado pela tristeza, dor e sofrimento. 

Segundo Pereira (1999, p.46): 

 

O abandono material não é pior, mesmo porque o Direito tenta remediar 

essa falta, oferecendo alguns mecanismos de cobrança e sanção aos pais 

que abandonam seus filhos. O Código Penal, por exemplo, tipifica como 

crime o abandono material e intelectual (arts. 244/246) e a lei estabelece 

pena de penhora e prisão para os devedores de pensão alimentícia. O mais 

grave é mesmo o abandono psíquico e afetivo, a não-presença no exercício 

de suas funções paternas, como aquele que representa a lei, o limite, 

segurança e proteção. 

 

Em colaboração Andrade (2006, p.59): 

 

Procurando adentrar o próprio conteúdo dessa espécie de dano, parte da 

doutrina apresente definições que têm, em comum, a referência ao estado 

anímico, psicológico ou espiritual da pessoa, Identifica-se, assim, o dano 

moral com a dor, em seu sentido mais amplo, englobando não apenas a dor 

física, mas também os sentimentos negativos, como tristeza, a angústia, a 
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amargura, a vergonha, a humilhação. É a dor moral ou o sofrimento do 

indivíduo. 

 

O dano moral refere-se não somente a dor física, mas aquela dor intrínseca, 

íntima, psíquica. No entanto, apesar de não haver previsão exclusiva acerca desse 

fato, não pode a Justiça permanecer insensível, quedando-se o filho prejudicado em 

sua formação social, moral e psicológica pela insensatez de seus genitores. 

 

3.3 O QUE ESTÃO DIZENDO OS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

Pode-se dizer que, são muitas as demandas judiciais que envolvem situações 

de abandono afetivo dos pais em relação aos seus filhos. 

A primeira decisão acerca do referido tema foi proferida pelo juiz Mario 

Romano Maggioni, em 15.09.2003, na 2ª Vara da Comarca de Capão da Canoa – 

RS (Processo n.º 141/1030012032-0), neste caso, a filha ajuizou a demanda em 

face de seu pai por tê-la abandonado material e psicologicamente (amor, carinho, 

afeto). 

O Juiz Mário Romano Maggioni fundamentou sua decisão priorizando os 

deveres decorrentes da paternidade, insculpidos no art. 22 da Lei n.º 8.069/90 - 

ECA, segundo Melo (2005, p.79): 

 

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (art. 

22, da Lei nº. 8.069/90 – ECA). A educação abrange não somente a 

escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir 

ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, 

criar condições para que a presença do pai ajude no desenvolvimento da 

criança. Concluindo que a ausência, o descaso e a rejeição do pai em 

relação ao filho recém-nascido, ou em desenvolvimento, violam a sua honra 

e sua imagem. Basta atentar para os jovens drogados e ver-se-á que 

grande parte deles derivam de pais que não lhes dedicaram amor e carinho; 

assim também em relação aos criminosos. 

 

O pai foi condenado ao pagamento de indenização por abandono moral e 

afetivo à filha de nove anos, no valor correspondente a 200 (duzentos) salários 

mínimos. 
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No ano de 2004, em Belo Horizonte, cuja ementa do acórdão sintetiza a 

decisão que modificou o julgado de primeira instância oriundo da 19ª Vara Cível da 

Comarca de Belo Horizonte – MG2. 

 

EMENTA: 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. 

 

O Relator do caso, da Apelação Cível nº 408.550-5/MG (2004, p.19), proferiu 

voto, o qual foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma 

Julgadora, cuja fundamentação principal foi a de que: 

 

Ser pai não é só dar dinheiro para as despesas, mas suprir as necessidades 

dos filhos, considerando ainda que a responsabilidade não se pauta tão 

somente no dever de alimentar, mas se insere no dever de possibilitar o 

desenvolvimento humano dos filhos, baseado no princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 

Nesse sentido, observa-se que a família tem seus contornos não mais em 

uma relação de poder e sim uma relação afetiva. 

Em seu voto justificou o dever indenizatório nos seguintes termos: 

 

Ser legítimo o direito de se buscar a indenização por força de uma conduta 

imprópria, especialmente quando ao filho é negada a convivência, o amparo 

afetivo, moral e psíquico, bem como a referência paterna, magoando seus 

mais sublimes valores e garantias, como a honra, o nome, a dignidade, a 

moral, a reputação social, o que, por si só, é profundamente grave. 

 

O pai foi condenado a pagar indenização no valor de 200 (duzentos) salários 

mínimos, na época, por ter deixado desprovido o filho de sua presença, de seu 

                                                           
2
 Ap. Cível nº. 408.550-5, Relator Desembargador Unias Silva, 7ª Câmara Cível, TJMG ,j. 01.04.2004; 

Revista eletrônica do Conselho Federal da OAB, Agosto, Setembro e Outubro de 2009– Número 7 e 
Recurso Especial nº. 757.411, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Superior Tribunal de Justiça, 
j.29.11.2005. 
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carinho, de seu interesse por sua criação e por seu desenvolvimento, o que lhe 

causou significativo déficit psicológico e emocional. 

Outro entendimento favorável a indenização aconteceu também em 2004 no 

Estado de São Paulo, sendo a ação discutida e julgada perante a 31ª Vara Cível 

Central daquela Comarca. 

O caso é de uma menina judaica que ajuizou demanda em face de seu pai 

em função de ter sido abandonada afetivamente logo após o nascimento, quando 

seu pai separou-se de sua mãe e, em seguida, casou-se com outra mulher, com 

quem teve outros três filhos, passou a fingir que não há conhecia e desprezando-a 

reiterada vezes. 

Foi a decisão do Magistrado, no Processo nº 000.01.036747-0, onde o Juiz 

Dr. Luis Fernando Cirillo (2004, p.43) onde ponderou que: 

 

Não se pode rejeitar a possibilidade de pagamento de indenização do dano 

decorrente da falta de afeto simplesmente pela consideração de que o 

verdadeiro afeto não tem preço, porque também não tem sentido sustentar 

que a vida de um ente querido, a honra e a imagem e a dignidade de um ser 

humano tenham preço, e nem por isso se nega o direito à obtenção de um 

benefício econômico em contraposição a ofensa praticada contra esses 

bens. 

 

Condenou o pai por danos morais, a indenizar sua filha, no importe de 

aproximadamente 190 (cento e noventa) salários mínimos, reconhecendo que: “a 

paternidade não gera apenas deveres de assistência material, e que além da 

guarda, portanto independentemente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o 

filho em sua companhia” (Processo nº 000.01.036747-0). 

Podemos verificar que, nos trechos dos julgados mencionados que os 

julgadores, para darem provimento às ações de reparação por danos morais nas 

relações filiais que têm como objeto o abandono afetivo, norteiam-se pelo princípio 

da dignidade da pessoa humana, pelo direito do filho à convivência familiar, da 

valoração jurídica do afeto. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Podemos concluir que, a família é uma instituição a qual sofreu inúmeras 

alterações diante do cenário histórico social na qual está inserida. Destaca-se que 

atualmente, a relação consanguínea deixou de ser o único vínculo que une uma 

família, abrindo espaço para a socioafetiviade construir uma união familiar baseada 

na troca mútua de afeto. 

Os pais de forma igualitária têm o dever, de criar seus filhos com a partir da 

boa convivência, dando-lhes educação, o sustento, a segurança. 

Diante da pergunta condutora do estudo em questão: A configuração do 

abandono afetivo é capaz de motivar uma indenização dos pais frente aos seus 

filhos? Pode-se dizer que, a ausência do afeto, da convivência, faz com que muitos 

filhos busquem junto ao Poder Judiciário obter uma reparação. 

A responsabilidade civil surge no Direito de Família para justamente 

aperfeiçoar os princípios fundamentais inerentes às relações familiares, com o 

compromisso único de respeito à justiça, até mesmo por que esta compõe a única 

forma de o Judiciário adentrar no âmbito familiar. 

A indenização por abandono afetivo não pode servir como uma busca de um 

lucro fácil, frente ao descaso de um genitor com seu papel de ascendente, nem 

mesmo como uma busca de vaidade ou meramente de vingança. A reparação deve 

ser vista como nos outros campos do direito onde a violação, a omissão gera um ato 

ilícito, passível de indenização. 

A possibilidade da reparação por danos morais no âmbito familiar deve ser 

vista como o reconhecimento e valorização do indivíduo enquanto pessoa humana 

dotada de dignidade e protegida em sua personalidade. 

Não se trata de imposição jurídica do amor, mas de um meio judicial de 

criação da possibilidade da construção do afeto, que só se tornará possível com a 

convivência e o ato de educar. 

Conclui-se portanto que, o abandono afetivo possa ter influências e 

implicações na esfera da responsabilidade civil, sendo possivelmente cabível 

pleitear-se indenização em face dos danos que os pais possam acarretar aos filhos, 

principalmente quando a eles são renunciados direitos e garantias fundamentais ao 

seu desenvolvimento. 
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Cabe assim aos operadores do direito, a preocupação quanto ao ingresso 

destas demandas, de modo que não venham dar amparo a pretensões sem 

fundamentos.  
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