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A FAMÍLIA 

 

 “A família é o hospital mais próximo: quando alguém está doente é ali que 

encontra a cura. A família é a primeira escola das crianças, é o ponto de referência 

imprescindível para os jovens, é o melhor lar para os idosos. Acrescento que a 

família é também a primeira escola da misericórdia, porque ali se é amado e se 

aprende a amar, se é perdoado e aprende-se a perdoar.”  

                        Papa Francisco 
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RESUMO    
       

 A responsabilidade Civil dos pais pelo abandono afetivo dos filhos é assunto 

polêmico, relevante e que, referido abandono é muito comum e frequentemente 

constatado nas varas de família do Judiciário tendo como óbice sua divulgação em 

função de se tratar de ações tramitando em segredo de justiça.  

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução das famílias, entender as motivações 

e contexto do abandono afetivo e a possibilidade dos filhos ingressarem no 

Judiciário contra os pais, pleiteando indenização por abandono afetivo como forma 

de punição pelo ato ilícito praticado por eles. 

O desenvolvimento do estudo terá como base a realização de pesquisa bibliográfica, 

destacando-se entre os principais autores: Maria Berenice Dias, Valter Kenji Ishida e 

Maria Helena Diniz. 

 Assim sendo, o primeiro capítulo, será destinado a evolução histórica das famílias, 

Direito da Família, conceito e novos arranjos familiares. 

O segundo capítulo, será dedicado ao entendimento da proteção da pessoa dos 

filhos, exercício do poder familiar, dano afetivo, definição de guarda e alienação 

parental. 

No terceiro capítulo, falaremos sobre a Responsabilidade Civil dos pais 

por abandono afetivo dos filhos, fundamentação jurídica, Indenização, 

posicionamento do Judiciário e as considerações finais. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Evolução das Famílias. Poder Familiar. esponsabilidade civil 

dos pais.  
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INTRODUÇÃO     

 

 O abandono afetivo de crianças e adolescentes é algo que sempre existiu no 

nosso contexto social, mas que nos tempos atuais ganhou relevância a ponto de ser 

discutida no Judiciário a possibilidade de indenização. 

 Quando um ou ambos os genitores, de forma consciente e voluntária, deixa 

de prestar assistência, decorrentes do poder familiar a seus filhos, será 

caracterizado como sendo abandono material e afetivo. 

 O abandono, hora tratado, será delimitado no que tange aos genitores com 

relação a seus filhos. 

 Com toda essa diversidade de arranjos familiares e com tanta liberdade 

sexual e afetiva, iniciar ou terminar um relacionamento ou simplesmente, saciar um 

desejo sexual, é comum que os detentores dessa liberdade não se preocupem em 

curto prazo, com as consequências advindas dessa liberdade, ou seja, os filhos. 

  Os pais são titulares de direitos e deveres com relação aos filhos no âmbito 

do exercício do poder familiar. Tais direitos e atribuições advêm de Institutos legais 

que amparam o direito de família e não poderia ser diferente por se tratar de algo tão 

precioso. 

 Dentro deste contexto, deixar de cumprir com tais obrigações, pode gerar 

danos, por vezes irreparáveis na vida da criança ou adolescente, no que tange a 

uma perspectiva física, mental e moral. 

 Para adentrar ao assunto ora abordado, se faz necessário conceituar o que 

vem a ser família e isso não é tarefa fácil, levando em consideração nossa evolução 

histórica até os dias atuais. Isso acontece em função da necessidade de um 

conceito que irá amparar os diversos arranjos familiares atuais. Assim sendo, o 

primeiro capítulo, será destinado ao conceito atual de família, sua evolução histórica 

e aos princípios que servem como diretrizes para o direito das famílias. 

 O segundo capítulo, será dedicado ao entendimento do exercício do poder 

familiar, dano afetivo e uma abordagem acerca da alienação parental. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, será destinado ao assunto principal 

deste trabalho, qual seja, o abandono afetivo dos filhos, sua definição, 

consequências e principalmente, verificaremos a possibilidade e circunstâncias da 

indenização. 
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CAPÍTULO -  I 

 

 Este primeiro capítulo, será destinado a tratar da evolução histórica das 

famílias, do Direito da Família, Conceito atual de família e também, dos novos 

arranjos familiares. 

 

 

1.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA 

 
 

  
         Historicamente a família patriarcal adotada pelo Brasil foi copiada da antiga 

Roma que, tradicionalmente era organizada com todo o poder concentrado no pai 

que exercia a chefia, era somente o pai que exercia o pátrio poder sobre a família 

numerosa. 

         Pelo relato de Arnoldo wald (2004,p.13): 

  

A família era, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, 
política e jurisdicional. Inicialmente, havia um patrimônio só que 
pertencia à família, embora administrado pelo pater. Numa fase mais 
evoluída do direito Romano, surgiam patrimônios individuais, como 
os pecúlios, administrados por pessoas que estavam sob a 
autoridade do Pater. 

          
 E, conforme Waldi Grisard filho: 
 

 “Nesse regime primitivo, em algumas circunstâncias, o pater familias 
– que só podia ser exercido pelo varão – tinha o direito de expor ou 
matar o filho (ilus vitae ET necis). O de vendê-lo (ius vendidis), o de 
abandoná-lo (ius exponenedi) e o de entregá-lo a vítima de dano 
causado por seu dependente (ius noxae dedítio).” 

         Nessa época, era proibido o exercício do pátrio poder por mulheres.   Com a 

morte do homem que exercia o pátrio poder, a matriarca ou uma das filhas não 

assumiram. Tal poder sobre toda a família era transferido ao primogênito ou então a 

outro homem pertencente ao grupo familiar, mas, jamais a uma mulher.    

         Com o advento da Lei das XII Tábuas o amplo poder que o varão tinha sobre 

os filhos foi gradativamente diminuindo, onde o pai passou a ter o direito de vender o 

filho por até três vezes (tábua quarta), mais tarde, sobre Justiniano, os poderes do 

pai sobre os filhos diminuíram ainda mais, onde o pai tinha o direito apenas de 
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correção sobre este. Na idade média ocorreu um choque de interesses entre os 

pilares organizadores do sistema familiar, onde, prevaleceu nos países de direito 

escrito o Direito Romano, na forma da legislação justiniana e nos países de direito 

costumeiro o Germânico, em cujo direito prevalecia os direitos dos filhos sobre a 

vontade do pai.  

Os países de direito escrito mantiveram a tradição romana, onde o interesse 

do pai se sobrepunha aos direitos do filho, e o poder que o pai tinha sobre o filho se 

dava de forma perpétua. Em contrapartida nos países de direito costumeiro 

prevaleceu o direito Germânico, onde o papel do pai era mais um dever do que um 

exercício de um poder e cujo exercício se dava de forma temporária.  

No cristianismo houve prevalência das duas posições, ou seja, adotou-se a 

tradição romana bem como a tradição germânica. Antes do advento do code civil a 

França não tinha entendimento definido acerca do tema, onde, ao sul adotava-se a 

feição romana e ao norte a feição germânica.  

O poder familiar com feição predominante romana encontrou assentos nas 

ordenações do reino e mais tarde foi transportada para o Brasil em 20 de outubro 

em 1.823. 

Assim, tanto em Roma quanto na Grécia, poderia até existir o afeto natural, 

mas não era o elo entre os membros da família. 

 Nesse contexto, a instituição familiar se fundava no poder paterno ou no 

poder marital, não se aplica aqui, o casamento por amor. 

Durante séculos Roma tinha o poder. Já no século V, houve um 

deslocamento do poder de Roma para as mãos do chefe da Igreja Católica Romana, 

que possuindo autoridade e poder se dizia um intérprete de Deus na Terra e eram 

totalmente contrários a dissolução do casamento por entenderem que  era um 

Sacramento. 

Segundo os canonistas, eles eram os representantes de Deus na Terra e um 

casamento realizado por Deus não poderia ser dissolvido pelo homem. 

 
Para Arnold Wald (2004, p.14): 

O que é uma divergência básica entre a concepção Católica do 
casamento e a concepção medieval. Enquanto para igreja em 
princípio, o matrimônio depende do simples consenso das partes, a 
sociedade medieval reconhecia no matrimônio um ato de 
repercussão econômica e política para o qual devia ser exigido não 
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apenas o consenso dos nubentes, mas também o atendimento das 
famílias a que pertenciam. 

          A Igreja Católica era a autoridade máxima nas relações familiares. Mesmo 

com a separação do Poder da Igreja e o Estado, até nos dias atuais, o direito 

canônico interfere nas relações familiares tradicionais. No Brasil, a referida 

separação aconteceu em 07 de Janeiro de 1890 . 

         Mas a verdadeira revolução e mais expressiva, foi o estatuto da mulher 

casada (L 4.121/62), que devolveu a capacidade plena à mulher e direito a ter seus 

bens reservados adquiridos pelo seu trabalho. 

Historicamente, a mulher tinha no âmbito familiar, de submeter-se Pátrio 

poder e ao se casar, enfrentava as infinitas possibilidades existentes dentro de um 

casamento em que na época, era proibido a dissolução. 

Essa triste realidade teve um fim. Isso aconteceu através da emenda 

constitucional nº 9, de 28 de junho de 1977. Quem deflagrou uma verdadeira batalha 

por décadas  para que fosse possível o divórcio e enfrentou o poder da Igreja 

Católica e opinião da sociedade tradicional foi um homem,  na época Senador 

Nelson Carneiro. 

Mas a cereja do bolo ainda estava por vir, qual seja, a Constituição Federal 

de 1988. E no entendimento de VELOSO (1999), num único dispositivo, espancou 

séculos de hipocrisia e preconceito, trazendo a igualdade entre o homem e a 

mulher.   

A Constituição Federal de 1988, simplesmente rasgou o conceito de família 

tradicional e passou a proteger de forma igualitária a todos os integrantes da 

família.    A referida Constituição, passa a servir de base, para outros institutos no 

ordenamento jurídico, com cunho de regular e proteger as relações familiares.  

  

1.1. O DIREITO DE FAMÍLIA 

  
 
       Direito de família, é um complexo de normas que tem como objetivo, regular 

as relações no âmbito familiar. Surgiu da necessidade de se estabelecer segurança 

jurídica nas relações familiares e para tanto, foram compiladas ao longo do tempo no 

nosso ordenamento jurídico, conforme os anseios da sociedade de cada momento 

da história. 
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         Desta forma a expressão correta deveria ser direito das famílias, conforme 

pensamento de DIAS, Maria Berenice (2017), pg.38, 

 
A expressão direito das famílias é a que melhor atende a 
necessidade de enlaçar, no seu âmbito de pretensão, as famílias, 
todas elas, sem discriminação, tenham a forma que tiver. 

Historicamente, foram vários fatos e necessidades que culminaram na 

proteção estatal e na elaboração de normas para as relações no âmbito 

familiar.  Quando falamos de famílias e a sua evolução, o assunto é muito amplo 

podendo ser abordado em várias perspectivas. Com a finalidade de afunilar, vamos 

trazer para este trabalho, apenas a título de amostragem, alguns momentos 

históricos onde é demonstrada a denominação de família, sua composição e a 

questão do exercício do Poder familiar em cada amostragem. 

         De início, podemos observar a família Romana e suas peculiaridades da 

época, sua composição numerosa, o exercício do Poder do Pater, sendo este 

controlador total de qualquer que fosse o interesse no seu âmbito familiar. A mulher 

não era titular de direito e em hipótese alguma poderá exercer poder de decisão, 

sendo esta, atribuição apenas exercida pelo Pater. 

         Nas palavras de GONÇALVES (2012), no Direito Romano, a família era 

organizada sob o princípio da autoridade. 

         Posteriormente, veio o direito canônico. Segundo os canonistas, eles eram os 

representantes de Deus na Terra e um casamento realizado por Deus não poderia 

ser dissolvido pelo homem. 

         O Código Civil de 1916 continuava a predominância do homem como chefe 

da sociedade conjugal. Após longo período de domínio masculino sobre as 

mulheres, uma verdadeira conquista ocorreu com o estatuto da mulher casada, 

trazendo possibilidade que, antes, não alcançava a mulher. 

         Mas foi a constituição federal de 1988, que literalmente, veio trazer mudanças 

efetivas na vida da mulher, na sua relação conjugal em todos os aspectos, dando 

mais direitos e condição de igualdade na relação familiar. 

         Além da Constituição Federal, no decorrer da evolução do direito brasileiro, 

temos vários institutos no sentido de regular as diversas situações e contextos 

familiares como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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         Mesmo com um arcabouço jurídico amplo, nesse sentido, ainda temos como 

fonte, os princípios constitucionais, aplicados ao direito da família, que serão 

abordados no decorrer deste capítulo.  

  

1.2.  CONCEITO ATUAL DE FAMÍLIA.    

  

         Em razão das profundas mudanças sofridas pelas famílias ao longo dos 

tempos até os dias atuais não é missão fácil trazer um conceito de família que 

realmente venha contemplar de forma satisfatória à todos  os tipos de arranjos 

familiares existente. 

         Ao nos preocuparmos com uma definição contemporânea satisfatória, temos 

uma definição de família trazido pela  Lei Maria da Penha (L 11.340/06), que além 

de trazer um conceito vem também definir  violência doméstica. 

          Neste sentido, a Lei Maria da Penha identifica como família, qualquer relação 

íntima de afeto (LMP 5.º III). 

         Para conseguir obter êxito na definição do que vem a ser família, temos que 

ter uma visão pluralista de família, observados os muitos arranjos familiares e para 

agradar a todos, devemos buscar um elemento presente em todos  os tipos de 

família, sendo este, o elo  de afetividade. 

         O afeto é a matéria-prima indispensável para a origem de qualquer grupo 

familiar, uma ideia completamente diferente da definição de família patriarcal, que 

era fundada em uma visão reprodutiva, econômica, religiosa e política. 

          Luiz Felipe Nobre Braga nos traz o conceito de família potestativa, que é o 

direito de o sujeito livremente formar a família, que designa o ímpeto de 

aproximação existencial pelo afeto. 

           Segundo Villela (1994), a teoria e a prática das instituições de família 

dependem da competência em dar e receber amor. A família continua mais 

empenhada do que nunca em ser feliz. Não é mais obrigatório manter a família, ela 

só sobrevive quando vale a pena. É um desafio. 

  

Neste sentido Eduardo de Oliveira Leite aduz,  2003 p. 337, diz que:  

 
A nova família, estruturada nas relações de autenticidade, afeto, 
amor, diálogo e igualdade, em nada se confunde com o modelo 
tradicional, quase sempre próximo da hipocrisia, da falsidade 
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institucionalizada, do fingimento. A noção de vida em comum atual 
repousa soberana sobre sua solidariedade constantemente 
provocada pela intensidade afetiva. [...] Uma tal família, convivendo 
no afeto, na liberdade, na responsabilidade mútua, desempenha um 
papel decisivo no rumo dos fatos sociais, determinando as 
verdadeiras valorações que orientam o convívio social.   

 

 

1.3. NOVOS ARRANJOS FAMILIARES 

 
Na atualidade, são inúmeros os tipos de famílias junto aos modos mais 

clássicos de configuração familiar. 

Desta forma, a Carta Magna de 1988 classifica como entidades familiares o 

matrimônio, a união estável, bem como a família monoparental, contudo, a 

explicação da Constituição em relação ao pluralismo familiar direciona-se ao fato de 

que há diferentes instituições familiares, além das ilustradas de forma expressa no 

artigo, isso porque não existe recomendação de que a classificação da antevisão 

constitucional venha a ser taxativa.  

Desenvolveu a definição de família e os vínculos em meio a seus integrantes, 

substituindo o padrão familiar patriarcal e, junto com a família tradicional, 

conquistou  espaço, a modos novos, outras formações de famílias mais populares, 

fundamentados no afeto.  

A definição de família, especialmente em razão das transformações sociais, 

vem desenvolvendo no ordenamento jurídico pátrio, a composição de modernas 

espécies de família. Atualmente a família é entendida não apenas por vínculos de 

sangue, como igualmente através do afeto, solidariedade e amor recíproco. 

Para ilustrar melhor esses diversos tipos de família seguem abaixo as 

modalidades e suas características. 

 Família Matrimonial: formada pelo casamento. 

 Família Informal: formada pela união estável. 

 Família Monoparental: qualquer um dos pais com seu filho (ex.: mãe 

solteira e seu filho). 

 Família Anaparental: Sem pais, formadas apenas pelos irmãos. 

 Família Reconstituída: Pais separados, com filhos, que começam a 

viver com outro também com filhos. 
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 Família Unipessoal: Apenas uma pessoa, como uma viúva, por 

exemplo. 

 Família Paralela: O indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo, 

por exemplo, casado que também possui uma união estável. 

 Família Eudemonista: formada unicamente pelo afeto e solidariedade 

de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. 

Com certeza, muitas pessoas se identificam com algum tipo de família acima. 

Autores como Maria Berenice Dias, devido a tantas formas de famílias existentes no 

momento que, para ela, seria correto intitularem como “Direito de Famílias” no plural 

pela pluralidade delas. É importante destacar que essa lista não é taxativa, isto é, 

não existem apenas estas modalidades de família, podendo com o tempo surgirem 

outras novas. 

E quando analisamos tantos formatos de famílias é que podemos com mais 

clareza, verificar como nossa sociedade se modificou ao longo do tempo e 

principalmente, aquele modelo antigo, copiado dos romanos e desenhado no 

contexto brasileiro, aos poucos vai se desfazendo. 

Essa é a evolução social que, fica difícil a proteção legal acompanhar devido 

à complexibilidade vividas pelas relações familiares. Os magistrados tem como 

desafio, atender a tantas demandas, sendo necessário recorrer às vezes aos 

princípios, aos bons costumes e demais fontes no intuito de julgar as ações que 

chegam aos montes, diariamente no Judiciário. 
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CAPÍTULO - II 

 
Este capítulo tratará a respeito da proteção da pessoa dos filhos, como é 

exercido o poder familiar, a possibilidade de dano afetivo sofrido pelos filhos e 

também, falaremos um pouco sobre Alienação Parental. 

 
 

2. PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

 

  

Atualmente, quando falamos em proteção da pessoa dos filhos, nos vêm à 

mente diversos institutos jurídicos que visam à proteção destes, mas nem sempre foi 

assim. 

Em outros momentos históricos, em nosso ordenamento jurídico não existia tal 

proteção. Os descendentes não emancipados, a esposa ou qualquer um que fizesse 

parte da família, estava sujeita a vontade do Pater famílias. 

Recebia essa definição, o ascendente mais velho de todos, em um contexto 

familiar. Esta pessoa, além de exercer o controle da própria família, ao mesmo 

tempo era o chefe político, sacerdote, juiz e também era ele quem administrava o 

culto aos Deuses domésticos. 

O poder concentrado nas mãos deste era tão grande que, segundo o autor 

Gonçalves (2012, pg.31), o Pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de 

morte. Podia desse modo, vendê-los, impor-lhes castigo e penas corporais e até 

mesmo tirar-lhes a vida. 

Nessa fase do Direito Romano, mesmo numa fase mais evoluída não podiam 

os filhos casados terem seus patrimônios individuais, eram interligados os 

patrimônios e administrados pelo pai e jamais uma mulher poderia exercer o poder 

familiar, era totalmente proibido. 

De forma vagarosa, ao longo do tempo, os fatos sociais foram contribuindo 

para que se tivesse a participação, emancipação da mulher, a possibilidade do 

divórcio e a participação nas decisões relativas à  administração da família, a 

descentralização do poder nas mãos do pater e principalmente a efetivação da 

proteção da pessoa dos filhos. 

No nosso ordenamento atual, temos várias possibilidades onde o juiz 

analisando ao caso concreto, aplica a lei mais favorável à situação do infante, em 
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função da diversidade de arranjos familiares e o exercício do poder familiar, não só 

exercido pelo homem, mas também pela mulher ou por ambos. 

Nesta perspectiva, visando à proteção integral da criança, o mais aplicado 

atualmente é a guarda compartilhada, salvo exceções que justifiquem a guarda 

unilateral. A exemplo, não há de se falar em guarda compartilhada com o genitor 

que despreza e que tenha total desafeto pelo seu próprio filho. Assim sendo, neste 

capítulo trataremos acerca da proteção da pessoa dos filhos, do exercício do poder 

familiar nos moldes atuais, os casos em que há desafeto, a indiferença e o 

abandono afetivo dos genitores para com a filiação. 

Há também, as situações em que ocorre abandono afetivo, devido a alienação 

parental que também será tratado neste capítulo. 

  

2.1. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR 

  

 

No Direito Romano, somente ao homem era dado o exercício do poder familiar. 

Apesar de ter demorado muito, enfim estamos em um momento histórico onde o 

exercício do poder familiar é atribuído aos pais de forma igualitária tanto no direito 

quanto no dever de cuidar. 

A Constituição Federal e os Princípios Constitucionais da família em seu bojo 

proporcionam à família e seus componentes, total proteção por parte do Estado. 

Desta forma, a Constituição Federal proíbe tratamento desigual e simplesmente 

acaba com um histórico machista e discriminatório no âmbito familiar, 

principalmente, com relação ao papel da mulher ou filhos fora do casamento. 

Confirmado essa ideia, Zeno Veloso, citado por Dias, Maria Berenice dias 

(2017, pg.40), a respeito da Constituição Federal de 1988: “Num único dispositivo, 

espancou séculos de hipocrisia e Preconceito”.  Berenice ainda diz, que a partir daí 

se instaurou a igualdade entre o homem e a mulher passando a proteger de forma 

isonômica todos os integrantes da família. 

Independente da situação conjugal dos pais, se é namorado,  cônjuge, 

companheiro ou qualquer outro,  o artigo 1.634 do Código Civil de 2002,  afirma que, 

compete a ambos os pais, independente da situação conjugal, o pleno exercício do 

poder familiar. 
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A referida Constituição Federal, veio de forma ampla, a consolidar direitos 

conquistados, mas, que tinha certa resistência na sua aplicação em função da 

nossa  cultura machista pautada no Direito Romano e Canônico.      Assim 

sendo, em seu artigo 229, dispõe que: “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”. 

Dentro deste contexto, seja qual for a forma de relacionamentos dos pais, 

sempre o legislador buscará um meio de equilíbrio e priorizar assim, o interesse do 

menor. 

Exatamente em função da mudança de comportamento social dos Pais e seus 

reflexos, provocaram a criação de novos modelos de guarda dos filhos para que seja 

assegurada aos pais a repartição do exercício da autoridade parental de forma igual, 

para que não seja atribuída a um só dos genitores. Dentro dos modelos de guarda 

temos: Guarda exclusiva, guarda alternada e guarda compartilhada.  A guarda 

exclusiva ou uniparental é a mais favorável ao menor por manter um lar fixo, mas, 

desfavorável por que a criança recebe visitas quinzenais e com o tempo, tem seus 

laços afetivos enfraquecidos.  

Neste contexto, segundo GRISARD: 

As visitas periódicas têm efeito destrutivo sobre relacionamento entre 
pais e filhos, uma vez que propicia o afastamento entre eles, lento e 
gradual, até desaparecer, angústias perante os encontros e as 
separações repetidas. São os próprios pais, hoje, hoje, que 
contestam esse modelo e procuram novos meios de garantir uma 
participação maior e mais comprometida na vida de seus filhos 
depois de finda a sociedade conjugal.  

A guarda alternada esclarece GRISARD, pg 180:  

Enquanto um dos genitores exerce a guarda no período que ele foi reservado a 

outra se transfere o direito de visita. Acabando o período, independente de 

manifestação judicial, a criança faz o caminho de volta do guardião ao visitador para, 

no tempo seguinte, inverter os papéis.  

A guarda alternada é pouco empregada dadas as críticas que causa. Ela é 

considerada inconveniente à consolidação dos hábitos, dos valores e personalidade 

do menor, porque a criança passa de mão em mão. Entende-se ser prejudicial aos 

interesses da criança, em consequência do elevado número de mudanças que a 

criança fica exposta, provocando uma instabilidade emocional e psíquica. 
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Diferente da Guarda alternada, na guarda compartilhada a criança possui 

residência fixa, seja com a mãe, seja com o pai. 

A guarda compartilhada tem como objetivo assegurar a igualdade entre os pais 

na educação dos filhos. Enquanto um detém a guarda, o outro se beneficia do direito 

de visita, coabitação e de fiscalização. Modifica-se somente o exercício da guarda, 

necessidade de transferência judicial da titularidade para que a criança passe de um 

cônjuge ao outro.  

Então, fica a critério do juiz escolher entre as soluções que são oferecidas a 

que é melhor atender aos interesses do menor.  

Cabe salientar que, aguarda mesmo depois de homologada pelo juiz, e ainda 

que transitada em julgado, pode ser alterada a favor do interesse  maior dos filhos.  

Em suma, o ordenamento jurídico se preocupou em dar proteção às crianças e 

adolescentes, através de vários institutos Jurídicos, estabelecendo direitos e 

deveres dos pais com relação aos filhos e aos filhos com relação aos pais, inclusive 

impondo sanções no âmbito Civil e Criminal, aos que abusam ou negligenciam no 

tocante ao poder familiar. 

Os direitos e deveres com relação aos filhos é a regra, mas, em alguns casos 

excepcionais, poderá ocorrer a suspensão do Poder familiar. Acontece nos casos 

bem específicos onde, o Juiz com o objetivo de punir e principalmente para proteger 

o menor, determina a suspensão de o referido poder. 

  

2.2.  DANO AFETIVO 

  
 

A figura paterna ou materna na vida de um Infante é de extrema importância 

haja vista que, são pontos de referência e modeladores dos indivíduos que estão 

sob sua guarda e poder familiar. Assim sendo, não importa a situação conjugal dos 

genitores, o importante é que  entendam a importância de sua atuação na formação 

e inserção dos filhos em seu contexto social. 

Por esta razão, segundo a psicóloga e terapeuta familiar Maria Rita D`Ângelo 

Seixas, da Unifesp (Universidade Federal do Espírito Santo), in SILVA, (2015, pg. 

139) a criança necessita da presença paterna desde o seu nascimento: 

O pai deve entrar no cotidiano do filho quando ele é bebê, pois, 
do contrário, ficará mais difícil fazer isso à medida que o 
pequeno cresce, explica. “Com a ausência dele nesta primeira 
fase da vida, a criança cria um vínculo muito forte com a mãe 



20 
 

e, depois pode ter dificuldades em aceitar a figura paterna, 
nessa altura praticamente um desconhecido para 

ela”.                                  

Atualmente, se por um lado temos a evolução da figura paterna, no que 

concerne a sua participação efetiva na vida dos filhos, por outro lado, a evolução 

social trouxe a mudança da figura tradicional de família, através do matrimônio, onde 

os filhos os pais convivem dentro de um mesmo lar. 

Hoje esse modelo de família foi mudado pelo divórcio e com este, veio a 

possibilidade do afastamento principalmente da figura paterna, que muitas vezes, 

por já ter constituído outra família ou por questões de alienação parental, ocorre um 

afastamento gradativo do convívio diário com o filho (a). 

Nesta esteira, acerca da ausência paterna, Rodrigo da Cunha Pereira, in SILVA 

(2015, pg. 141) sintetiza a transição pela qual passa a figura paterna e as 

consequências que sua ausência traz aos filhos: 

(...) Assim, podemos falar hoje de uma crise da paternidade, 
diante das novas representações sociais da família, frente ao 
rompimento dos modelos e padrões tradicionais. Sua função 
básica (do pai) estruturadora e estruturante do filho como 
sujeito, está passando por um momento histórico de transição, 
de difícil compreensão, onde os Varões não assumem ou 
reconhecem para si o direito/dever de participar da formação, 
convivência afetiva e desenvolvimento de seus filhos.  (...) 
Enfim, a ausência do pai e desta imagem paterna, em 
decorrência de um abandono material ou psíquico, tem gerado 
graves consequências na estruturação psíquica dos filhos e 
que repercute, obviamente nas relações sociais (...). O mais 
grave é o abandono psíquico e afetivo, a não presença do pai 
no exercício de suas funções paterna, como aquele que, 
representa a lei, o limite, segurança e proteção. 

  
Podemos observar que, cada indivíduo reage de uma forma diferente a 

determinados estímulos. E dentro do que foi explanado podemos observar que, a 
participação dos pais está intrinsecamente ligada ao comportamento social dos 
filhos, se dentro ou não do que é aceito como normal. 

Fica evidente o dano afetivo, àqueles indivíduos em formação que, não tem a 
devida atenção, afeto, ponto de referência, limitação e tendo por consequência, na 
falta destes, variadas reações negativas podendo até levar essas pessoas a 
praticarem atos delituosos por não saberem enfrentar as emoções e conflitos 
internos, pelos quais vivenciam.    

  
 

2.3. ALIENAÇÃO PARENTAL 
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Alienação Parental é uma expressão utilizada por Richard Gardner no ano de 
1985, citado por GONÇALVES (2012, pg. 306) nas ações de guarda dos filhos, nos 
tribunais norte-americanos. 

Segundo a autora SILVA, Ana Maria Milano, a síndrome da alienação parental - 
SAP, é prevista na lei nº 12.318 que tem como objetivo,  coibir ação dos pais nesse 
sentido.   

 Como menciona o art. 2º, da referida lei, 
 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do Adolescente promovida 
ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo 
ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. 

  

Embora a criança tenha, direito constitucionalmente protegido, no que tange a 

convivência  familiar  e ainda estar sob sua guarda e proteção dos pais,  referida 

convivência  poderá ser obstada ou dificultada por um dos genitores. Isso é mais 

comum por parte da genitora que detém a guarda unilateral ou compartilhada, que, a 

depender do sentimento que traga consigo, resquícios em função do fim do 

relacionamento, usam os filhos como meio de  atingir seu ex-companheiro. 

  Na maioria das vezes, os ex-casais travam uma verdadeira batalha, uns 

contra os outros e, não se preocupam ou não têm entendimento  das reais 

consequências psicológicas na vida do infante. 

  Desta forma, é preocupante a realidade das disputas dos filhos perante o 

judiciário devido ao comportamento dos pais diante dessa situação. 

A lei de alienação parental  é mais uma ferramenta  no combate a essa 

agressão psicológica sofrida pelas crianças em nosso contexto social onde prevê  as 

diferentes possibilidades entre casais em litígio e principalmente a atuação dos 

magistrados frente a esse problema. 

Neste contexto, o magistrado diante do caso concreto, poderá aplicar 

mecanismos de coibição da alienação, prevista na referida sendo, desde uma 

advertência ou até mesmo, como sansão após declarada a ocorrência da alienação, 

além da advertência estipular multa, fazer alteração na guarda, suspender 

autoridade parental, dentre outros. 

Referida lei, é um plus que, vem auxiliar o exercício da proteção jurisdicional as 

crianças em seus contextos familiares que por muitas vezes, São extremamente 

prejudicados visto que, é comum que  principalmente os pais para evitar  
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aborrecimentos simplesmente abrem mão dos seus filhos não tendo mais contato 

com o filho. 

Confirmar o que foi dito, o art. 3º nos diz que: 

  
A prática de ato de alienação parental fere direito 
fundamental da criança ou do adolescente de convivência 
familiar saudável, prejudicar a realização de afeto nas 
relações com genitor e com o grupo familiar, constitui 
abuso moral contra a criança ou o adolescente e 
descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 
  

Ainda como a lei de alienação parental nos orienta, a criança tem a figura de 

um dos seus genitores totalmente desqualificada pelos avós, genitor ou qualquer 

terceiro interessado em dificultar o exercício da autoridade parental de outrem. 

Acontece quando dificulta o contato da criança ou adolescente com genitor, ao 

colocar dificuldade no Exercício da convivência familiar Ou mesmo, omitir 

informações relevantes sobre a criança inclusive escolar, médico e até mesmo 

mudança de endereço sem comunicação prévia. 

Há casos em que o genitor detentor da guarda do infante, realiza  várias 

mudanças de endereço com intuito de dificultar sua localização nos  casos de ação 

judicial, objetivando regulamentação de guarda ou até mesmo busca e apreensão do 

menor, nos casos mais graves. 

Uma vez declarado indício de ato de alienação, sendo requerido pela parte ou 

de ofício e independente do momento processual ou de forma autônoma, esse 

processo tramitará com prioridade onde o juiz juntamente com o Ministério Público 

tomará medidas nessas áreas para preservação psicológico da criança. 

Isso se dá em função de que a criança e o adolescente têm assegurado o 

direito e garantia de visitação de ambos os genitores com ressalva, de alguns casos 

em que comprovada situação de risco, Com o devido acompanhamento 

interprofissional de uma equipe designada pelo Tribunal de Justiça, poderá genitor 

ser privado da visita, conforme artigo 5º da Lei  nº 12.318/2010. 

A equipe devidamente credenciada, designada para realizar a perícia terá 

prazo de 90 dias para apresentar o laudo ao Juiz que, em caso positivo, serão 

utilizados instrumentos processuais para inibir efeitos sem prejuízo da devida 

responsabilidade civil ou criminal ao alienador. 
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CAPÍTULO III 

 
 
 Neste ultimo capítulo, faremos uma análise da possibilidade da 

responsabilidade Civil por abandono afetivo, sua fundamentação jurídica no âmbito 

do Direito de Família e uma pequena amostra de como os Tribunais tem se 

posicionado sobre o assunto. 

 
 

3. Responsabilidade civil por abandono afetivo 

 

                         
  

 Para adentrar ao último capítulo, faz-se necessário uma síntese para que 

possamos analisar a possibilidade da responsabilidade civil por abandono afetivo.  

Já abordamos no primeiro capítulo, a dificuldade no nosso arcabouço jurídico 

em conceituar o que vem a ser família. Isso ocorre devido à rápida evolução 

histórica das famílias que, foi totalmente modificada, sendo difícil para a legislação 

acompanhar e prevê todas as situações.  

Também falamos acerca dos princípios que servem como fonte norteadora 

aos operadores do direito, principalmente nos casos de falta de previsão legal ou 

lacunas, não podendo o Estado, deixar de atuar quando provocado pelas partes, na 

tentativa de resolução dos conflitos no âmbito familiar.  

No segundo capítulo, ao falarmos da proteção da pessoa dos filhos, 

abordamos o exercício do Poder familiar, as possibilidades de dano afetivo a criança 

ou adolescente em formação física, psíquica, religiosa e moral.  

Assim sendo, indiscutivelmente há a necessidade de proteção, 

acompanhamento, direcionamento e a disponibilidade dos genitores em qualquer 

que seja a necessidade do menor, para que este tenha uma boa formação e seja 

moldado para conviver em sociedade sendo este, um direito dos filhos e uma 

obrigação dos pais.  

No terceiro capítulo, abordaremos a possibilidade de indenização por 

abandono afetivo, apresentando neste contexto, a responsabilidade civil dos pais e a 

fundamentação jurídica da Ação de Indenização. 

Por fim, como o judiciário vem se posicionando em suas decisões sobre o 

tema.  
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3.1.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA NO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

“Amar é faculdade, cuidar é dever”. 
 

Vamos tratar da responsabilidade civil por dano afetivo no âmbito do direito 

de família que, teve início há muito tempo atrás, decorrente das mudanças na nossa 

legislação. 

Para falar das mudanças de paradigmas na Constituição Federal e no 

embasamento do direito de família pátrio nos dias atuais, é necessário recorrermos 

aos princípios:  

Princípio da dignidade humana; 

Princípio da igualdade; 

Princípio da solidariedade; 

Princípio da pluralidade das entidades familiares; 

Princípio da tutela especial à família; 

Princípio da paternidade/ maternidade responsáveis; 

Dever de convivência familiar; 

Proteção integral da Criança e do Adolescente; 

Isonomia entre os filhos; 

Princípio do melhor interesse do menor. 

 

Os reflexos destes princípios são observados nas leis infraconstitucionais que 

sucederam a Constituição Federal de 1988.  Assim sendo, podemos observar que é 

fruto de uma mudança significativa entre as constituições de 1916 e 1988. 

 A Constituição Federal de 1916 tinha uma preocupação muito grande com o 

amor ao patrimônio, sendo necessária para a atual Constituição, a 

despatrimonialização. 

 Tanto que atualmente, a vigente legislação vem dando ênfase às relações de 

afeto que, não era assim tratada na Constituição anterior. Lá falavam em amor ao 

patrimônio e ao contrário, hoje as relações de família são fundadas na afetividade, 

ou seja, houve uma repersonalização da figura da família no nosso ordenamento 

jurídico Pátrio. 

Dessa forma, hoje temos a preocupação com a garantia dos direitos da 

personalidade de cada membro do grupamento familiar. Não só na relação do pai e 
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da mãe, mas também no direito dos filhos em alcançar direitos fundamentais para 

que se desenvolva plenamente à pessoa de cada membro integrante do grupamento 

familiar. 

 Mas, o objetivo de se desenvolver plenamente alguém, de dá na presença de 

valores morais, valores éticos e valores sociais encontrados no princípio da 

paternidade e Maternidade responsável. Estampado no artigo 226 parágrafo 7º da 

Constituição 

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 

Como se pode observar ninguém é obrigado a constituir família, é algo 

facultativo, mas, se tiver filhos, ainda que sejam aqueles que não foram planejados, 

ou de outra sorte, seja lá qual foi a forma de relacionamento dos genitores, filho é 

facultativo, é por ato de vontade dos pais, sendo assim, há a responsabilidade dos 

genitores.  

Aos pais que tem a liberdade de procriação, cabe a responsabilidade, “o dever” 

em propiciar-lhes, direitos fundamentais, qual seja, desenvolvimento pleno, como 

por exemplo: receber a formação física, valores morais, valores éticos, sociais, 

religioso e principalmente o dever da convivência familiar juntamente com o afeto.  

Artigo 227. 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, (grifo nosso). 

Para termos uma noção da importância jurídica dada ao afeto na vida da 

criança e do Adolescente, em período de formação, basta observarmos alguns 

institutos como a Lei da Guarda Compartilhada e a Lei da Alienação Parental, que 

fala o afeto como bem jurídico tutelado. 

 No caso de filhos, advindos de relacionamentos passageiros e sem 

planejamento algum, não poderá o pai ou a mãe, posteriormente ao constituir nova 

família, tratar com indiferença o filho (a), fruto deste relacionamento anterior. 
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   Este é um dos maiores motivos dos casos de abandono afetivo de filhos e é 

neste contexto, que se aplica o princípio da Igualdade entre os filhos. 

Independentemente do vínculo e independente da origem, se matrimonial, 

extramatrimonial, consanguíneo, adoção, reprodução assistida ou qualquer que seja 

a forma, devem ser tratados igualmente tendo os mesmos direitos. 

Artigo 227, § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, 
ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.  

 Nesta esteira, não podemos nos esquecer de que a criança e o adolescente 

merece proteção integral por se tratar de pessoas humanas em processo físico e 

psíquico de desenvolvimento.  

 Para tanto, a criança necessita da convivência com ambos os pais. Nesta 

perspectiva, aqueles pais que, por intrigas pessoais relacionamentos mal resolvidos 

tentar privar o outro genitor de convivência com essa criança, poderá a este ser 

aplicada sanção conforme lei específica para este tipo de  situação por violação do 

direito da criança. 

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.  Art. 2o Considera-se ato de 
alienação parental a interferência na formação psicológica da criança 
ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, 
pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 
cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos 
com este.  
Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental 
da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 
prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o 
grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o 
adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes de tutela ou guarda.  

 

Assim sendo, dos fundamentos da responsabilidade parental, também 

podemos citar o 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. (Grifo nosso) 

 

Sendo “dever” dos pais, conforme nos fala o art. 229, no caso de 

descumprimento voluntário desse dever, nasce a responsabilidade civil. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644116/art-227-6-da-constituicao-federal-de-88
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.318-2010?OpenDocument
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 3.2. Indenização por abandono afetivo  

 

 Segundo as informações ventiladas no corpo deste trabalho, é facultado a 

todos nós ter filhos ou não. Mas caso faça opção em tê-los, temos o dever de 

exercer a paternidade responsável, sob pena de nos caso de descumprimento 

voluntário e resultado comprovados de consequências danosas aos filhos, nasce 

para estes, o direito a indenização por abandono afetivo. 

Mas, como indenizar se não há previsão legal para abandono afetivo. Outro 

entrave é na definição do que vem a ser abandono afetivo, pois, não há tipificação. 

Neste contexto, as ações de indenização por abandono afetivo não tem até então, 

encontrado êxito com relação ao viés utilizado. 

Em outras palavras, não está tipificado, não tem definição, mas continua 

causando da mesma forma, danos a direitos tutelados por vários institutos. Então 

vejamos mais reforço legal para chegarmos a uma conclusão lógica a este respeito 

no nosso Código Civil/2002. 

O artigo 1.634. Diz que: Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 

situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos (…). 

Nessa esteira, o que acontece quando um ou ambos os pais não cumprem 

seu papel conforme determinação legal, o artigo 1.635 do C.C. auxilia na resposta. A 

título de sanção, poderá a depender do caso concreto, ocorrer até a extinção do 

poder familiar. 

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando 
aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe 
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a 
medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus 
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

 Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai 

ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena 

exceda a dois anos de prisão. 

 E ainda, o Código Civil mais especificamente fala da perda do poder familiar, 

através de ato judicial, em caso de abandono. Art. 1.638. Perderá por ato judicial o 

poder familiar o pai ou a mãe que: II - deixar o filho em abandono. 

 De outra sorte, vamos tratar o tema e outra perspectiva. ao tratar de 

abandono afetivo, dos casos voluntários de abandono e por exemplo o caso já aqui 
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tratado, de filho advindo de uma aventura amorosa e sendo este reconhecido via 

judicial posteriormente sendo mantida pelo pai a situação de abandono afetivo. 

  Conforme já tivemos oportunidade de constatar, através dos artigos citados 

anteriormente, a sanção a este pai ou mãe, poderá culminar na suspensão ou a 

perda do Poder familiar. Para este, referida penalidade é recebida como um 

presente, pois, o abandono afetivo é justamente porque há uma falta de interesse 

do genitor pelo filho, sendo assim, o que para a justiça seria uma punição, irá 

meramente beneficiar alguém por deixar de cumprir determinação imposta por lei.  

 Até aqui, estamos pulverizando a nossa atual legislação concernente ao 

direito de família, ou seja, até agora falamos muito e comprovamos que 

a fundamento jurídico para a responsabilização. 

 Porém, as ações de indenização por dano afetivo vêm encontrando barreiras 

no efetivo reconhecimento do direito, em função de que, segundo 

a  fundamentação das ações, se baseiam na falta de amor e os magistrados 

entendem que não se pode penalizar alguém por gostar de outrem. 

 Portanto, a atenção é assentada na causa de pedir que devera ser pautada 

não no desamor e sim no ilícito que incorre os genitores em não cuidar. Vejamos a 

fundamentação jurídica para referida ação e o dever de indenizar no âmbito do 

direito de família. 

 O descumprimento dos deveres de natureza jurídica ao gerar danos, pode 

acarretar ao inadimplente o dever de indenizar. A responsabilidade civil e o 

consequente dever de indenizar ocorrem quando presentes os seguintes requisitos: 

a) Ação ou omissão violadora de direito; 

b) Dano moral e/ ou material; 

c)  Nexo de causalidade. 

  Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. (Grifo nosso). 

 A indenização por abandono afetivo poderá converter-se em instrumento de 

extrema relevância e importância para a configuração no contexto do direito das 
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famílias visto que poderá ter efeito pedagógico no seio das relações familiares. 

(DIAS, Maria Berenice, p. 417). 

 

3.3.  Posicionamento dos tribunais brasileiros  

 

 

Responsabilidade civil dos Pais pelo abandono afetivo de sua filiação é tema 

bastante controvertido, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria. 

A ministra e relatora Nancy Andrighi, ainda, afirmou que a perda do poder 

familiar tem como finalidade resguardar a integridade do menor e não compensar 

os danos causados ao filho em virtude do malcuidado, portanto a alegação de que 

o descumprimento dos deveres dos pais somente acarreta a perda do poder 

familiar não se aplica no caso em tela. Para a Ministra, o dano moral estaria 

caracterizado diante do descumprimento pelos pais da obrigação de dar apoio 

psicológico aos filhos, deduzindo a culpa do pai pelo abandono afetivo e a ilicitude. 

Assim, foi publicada a ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. 
Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 
no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está 
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa 
expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 
diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. 
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida 
implica em se reconhecer a ocorrência deilicitude civil, sob a forma 
de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, 
educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da 
imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear 
compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar 
das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno 
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero 
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 
afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência 
de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem 
revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação 
na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a 
título de compensação por danos morais é possível, em recurso 
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de 
origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial 
parcialmente provido.   
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No referido caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, no tocante à responsabilidade civil pelo 

abandono afetivo, reduzindo apenas o quantum indenizatório. Em suma, nas 

palavras da Ministra Nancy Andrigui: “Amar é faculdade, cuidar é dever”.  

Já em Goiás, o juiz Peter Lemke Schrader, da comarca de São Luís de 

Montes Belos, condenou um pai a pagar R$ 100 mil à filha mais velha a título de 

dano moral por abandono afetivo. A ausência do genitor teria ocasionado quadro 

depressivo e prejuízos de ordem moral à jovem. De acordo com a autora do 

processo, ela nunca recebeu afeto, amor e nem oportunidade de convivência com 

o pai, tendo sido desamparada afetiva e materialmente por ele. 

Abandono Afetivo: 
 

Peter Schrader explicou que o abandono afetivo se materializa quando, por 

vontade própria e com plena consciência da atitude, o ascendente deixa de prestar 

o necessário e obrigatório dever de cuidar e assistir afetivamente seu descendente. 

Segundo ele, a conduta pode ser definida pelo ato omissivo ou comissivo do 

genitor quando o agente faz alguma coisa que estava proibido, que 

conscientemente não desempenha a paternidade de forma adequada. 

Em setembro de 2015, a Comissão de Direitos Humanos aprovou por meio do 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 700/2007, uma mudança no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que impõe reparação dos danos ao pai ou à mãe que deixar de 

prestar assistência afetiva aos filhos, seja pela convivência, seja por visitação 

periódica, passando a caracterizar o abandono moral dos filhos como ilícito civil e 

penal. 

Peter Schrader afirmou que, embora não haja previsão em lei ou dispositivo 

que autorize expressamente a aplicação da indenização moral no âmbito das 

relações familiares, também não há restrição nesse sentido. 

Segundo o magistrado, fica a expectativa, para outros filhos abandonados 

afetivamente pelos genitores, de que o Poder Judiciário tem capacidade para punir 

pais inconscientes. “Com isso, demonstrar à sociedade que a paternidade 

responsável deve ser o ponto de partida para a melhoria das relações familiares e 

para a adequada formação psicológica e social das crianças e adolescentes, 

primando-se sempre pela salvaguarda da dignidade da pessoa humana e da 

solidariedade social”, pontuou. (Texto: Weber Witt - estagiário do Centro de 
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Comunicação Social do TJGO) publicado no 

https://docs.google.com/document/d/1WJTYTsEQjWachINmf_wnYgnzjVG0ZfgBNb

OPa3BHLtE/edit# 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho, tivemos a oportunidade de constatar a evolução 

histórica das famílias e como atualmente estão se comportando socialmente. 

Também, conforme evoluímos socialmente, as pessoas estão gozando de uma 

liberdade sexual que não tínhamos outrora e muitas vezes exercem essa liberdade 

de forma desenfreada e sem responsabilidade, no que tange à filiação.  

Observamos também que com fundamento nos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, mas que, optando pela filiação, há um dever dos pais para com os 

filhos e um leque de direitos dos filhos para que tenham um desenvolvimento pleno. 

Paralelamente a análise dos deveres dos pais no Direito de Família, foi feito 

uma análise do instituto da responsabilidade civil e seus pressupostos formais, para 

verificar a hipótese de cabimento do dever de indenização.   

Conforme foi comprovado, no âmbito do direito da família “não existem 

restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o 

consequente dever de indenizar/ compensar, no direito de família”. 

Assim sendo, tivemos oportunidade de fazer uma análise acerca da 

fundamentação jurídica na Constituição Federal/88 e também nas variadas Fontes 

legais que alicerçam nosso ordenamento jurídico, dos direitos e deveres com 

relação às famílias e sua filiação. 

 Portanto, podemos constatar a possibilidade jurídica do pedido de reparação, 

mas para tanto sejam observados a causa de pedir, se é um caso em que se 

enquadra nas possibilidades de responsabilidade civil subjetiva, qual seja: a 

comprovação da ação ou omissão violadora de direito, dano moral e/ ou material e 

nexo de causalidade. 

Como já mencionamos neste trabalho, conforme estabelece a lei de alienação 

parental, uma vez arguida é comprovada nos autos, ter o genitor abandonado 

afetivamente o filho por ter sido vítima de Alienação Parental, esta é uma forma de 

excludente de ilicitude. 

Por fim, necessário e indispensável será a comprovação de que um dos 

genitores causou danos de forma voluntária para quê o juiz possa verificar se 
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realmente houve violação do direito e a extensão dos prejuízos causados para que 

seja determinada a reparação pecuniária. 

 Para que seja aplicada, referida responsabilidade civil fundamentado 

no Direito de Família, depende da ocorrência de um ato ilícito e do dano, 

devidamente comprovado. Não cabendo sua aplicação sem uma filtragem, sob pena 

de desvirtuar a natureza peculiar aos casos, por exemplo, que alguém alega que 

não foi amado suficiente. 

 A simples violação de um dever decorrente de norma de família não é 

idônea, por si só, para a reparação de um eventual dano. Exatamente por isso, não 

admitimos que a pura e simples violação de afeto enseje uma indenização por dano 

moral. (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. P.626). 

 Assim, verifica-se que quando não existir um dano não haverá o dever 

de indenizar, já que a indenização implica na restituição do prejuízo causado a 

vítima. Em se tratando de dano moral, o prejuízo será indenizado na forma de 

compensação, haja vista a impossibilidade de reposição. 
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