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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste da análise sobre a responsabilidade civil dos pais 

pelo abandono afetivo paterno filial. A partir de uma análise de evolução da família 

e da filiação no direito brasileiro, deve se buscar por uma sanção mais adequada 

para as situações de abandono moral e afetivo da prole, uma vez que essa 

atitude de desamparo pode trazer consequências traumáticas e irreversíveis as 

crianças e adolescente. 
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ABSTRACT 

 

This work consists of the analysis of the civil responsibility of parents for the 

paternal branch emotional abandonment. From a family of evolution analysis and 

membership in Brazilian law, should seek a more appropriate penalty for situations 

of moral and emotional abandonment of offspring, since this forlorn attitude can 

bring traumatic and irreversible consequences children and adolescents.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico detém como um instrumento de pesquisa, 

um dos temas que apresentam diversas discussões, tanto no âmbito do direito de 

Família quanto na área jurídica em sentido amplo, onde a asserção a ser 

discorrida, alcança a importância em somatória com o andar dos valores da 

sociedade, na direção de aceitar o afeto como alento jurídico nas relações 



familiares. 

Em uma simples expressão, podemos delinear a especificidade do 

referido tema, o qual será discutido através de entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais, bem como da legislação vigente, a possibilidade e também a 

impossibilidade, da responsabilização civilmente dos pais pelo abandono afetivo 

de seus filhos menores, entretanto, é concreto que em determinadas variações 

motivadas, pais submetem-se a não demonstrar qualquer relação com seu 

descendente, provocando a tendência ou mesmo colocando-o em um momento 

de total desamparo afetivo, saindo daí a questão sobre expectativa e/ou 

oportunidade, da prole (filho) ser indenizado por danos morais devido ao 

abandono. 

Nota-se, então, a responsabilização civil oriunda do abandono dos pais 

perante o filho menor, envolvendo diversas situações, dentre elas, as 

generalidades correspondentes a responsabilidade civil com o objetivo de 

constatar a hipótese de enquadramento do dano moral, resultante da violação dos 

elementos que fazem parte de sua composição e juntamente com a relevância 

dos direitos a personalidade dos filhos bem como aos deveres dos pais no 

período considerado de criação.  

Através do desenvolvimento do Direito de Família, de maneira especial 

com a chegada do Código Civil1 de 2002, o elemento de extrema importância de 

identificação de entidade família, trata-se da efetividade. De modo a fazer uma 

distinção, é notório que o afeto dos pais, sejam eles genitores ou adotivos, é 

condição indispensável à constituição psicológica, moral e emocional da criança 

ou mesmo do adolescente, no tempo em que são considerados ainda em 

desenvolvimento. 

Ainda sim, é sabido que, em algumas ocasiões, por inúmeras intenções, 

pais desistem de firmar qualquer envolvimento com seu filho, deixando-a em 

circunstância de total desamparo afetivo, enfim, com isso surge a devida pergunta 

sobre a realizável, ou não, de o ser indenizado pelo abalo moral decorrente de tal 

situação. 

 

_____________________ 
1 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. In stitui o Código Civil. Diário Oficial da União. 
Brasília, 10 jan. 2002. 



REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Nos dizeres de Fábio Ulhoa Coelho2 extraímos o conceito de que, a 

responsabilidade civil é um vínculo obrigacional que surge em decorrência de um 

ato ilícito do devedor ou de um fato jurídico que o envolva, autorizando o lesado a 

exigir o pagamento de uma indenização pelo prejuízo sofrido. 

Na mesma vertente e de acordo com o doutrinador Americo Luis Martins 

da Silva3 entende-se que a responsabilidade civil significa o dever do indivíduo de 

reparar um prejuízo provocado a outra pessoa, decorrente de uma ação ou 

omissão contrária a lei. Deste modo, ninguém pode praticar atos nocivos ou 

danosos, que cause prejuízo a alguém, pois é fato gerador da responsabilidade 

civil. 

 Logo, a responsabilidade civil em si, trata-se de uma imposição de 

reparar um dano injusto sofrido, seja pelo homem como pessoa física, seja pela 

pessoa jurídica, ainda sim considerada este ato danoso de estrutura moral ou 

patrimonial, desde que oriundo de um ato ilícito. A partir desta responsabilidade 

surge à violação de um ônus, seja este de característica natural ou 

extracontratual. 

Podemos dizer que diante das transformações na estrutura familiar 

contemporânea e com a tendência de personalização das relações familiares, em 

compasso com o movimento de repersonalização do Direito Civil com um todo, o 

direito não podia ficar inerte ante a posição de destaque que a afetividade passou 

a assumir no âmbito familiar145. 

O princípio da afetividade é considerado pela doutrina 

constitucionalmente implícito e específico do direito de família, não devendo ser 

visto como “um simples projeto ético ou proclamação retórica”. Ele é entendido 

como o mandamento axiológico fundado no sentimento protetor de ternura, da 

dedicação e das paixões naturais. 

 

__________________________ 

2 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. 5. ed.  São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 2 p. 350. 
3 SILVA, Américo Luis Martins. Dano moral e a sua reparação civil. 4. ed. Revista dos Tribunais, 
2012. p. 22. 
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 4..  p. 20 
e 21. 



A família atualmente precisa ser vista como um grupo social baseado na 

afetividade, ter ligação afetiva que liga as pessoas com a finalidade de vida 

comum. Deste modo, desse-se identificar a família pelos aspectos biológicos, 

patrimoniais e afetiva. 

Maria Berenice Dias5 aponta que “a falta de convívio dos pais com os 

filhos, em face do rompimento do elo de afetividade pode gerar severas sequelas 

psicológicas e comprometer seu desenvolvimento saudável”. Esta ausência de 

convivência é hoje denominada de abandono afetivo. 

Para Rodrigo de Cunha Pereira6, o abandono afetivo deve ser entendido 

como “uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por 

omissão do pai ou da mãe, no cumprimento do exercício do poder familiar, o que 

configura um ilícito, sendo, portanto, fato gerador de obrigação indenizatória”.  

É preciso esclarecer que o afeto sob o enfoque jurídico não deve ser 

interpretado como sendo apenas o sentimento de amor. A afetividade, para o 

Direito, não se confunde com o afeto como fato psicológico, de modo que a 

afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação 

àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O conceito abarca, 

assim, todo o suporte moral que os pais devem alcançar aos filhos, como a real 

participação em sua criação, a convivência, o diálogo, a educação, entre outros 

fatores. 

Nesse sentido, o Professor Álvaro Vilaça em uma entrevista cedida à 

Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Estado de São Paulo (OAB/SP), 

denominada Abandono Moral, no jornal do Advogado, edição 289 em dezembro 

de 2004, é categórico ao dizer que o abandono afetivo merece punição, por ser 

algo grave, e assim sendo, necessário se faz a atuação do Poder Judiciário, - 

para que preserve não o amor ou a obrigação de amar, o que seria impossível, 

mas a responsabilidade ante o descumprimento do dever de cuidar, que causa o 

trauma moral da rejeição e indiferença7. 

__________________________ 

5 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.  9. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 474. 
6 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Responsabilidade civil por abandono afetivo.  apud. DIAS, 
Maria Berenice. Manual de direito das famílias. p. 472.  
7 CABEZÓN, Ricardo de Moraes. O afeto como bem jurídico tutelado nas relações fam iliares . 
Disponível em e Acesso em: 02 de ago. 2016. 
<http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/infanto-juvenis/artigos/04.pdf/view?searchterm=None>.  



CONCLUSÃO 
 

É evidente que a falta de afeto nunca será suprida e a indenização não 

diminuirá a dor sofrida pelo filho, em razão da indiferença de seu genitor. 

Entretanto, a reparação civil em razão do abandono afetivo servirá como forma de 

responsabilizar os pais e conscientizar os mesmos da importância de se fazerem 

mais presentes na vida dos filhos. 

Todavia, as pretensões reparatórias, devem ser analisadas com sua 

devida cautela pela Justiça ao pleitearem a indenização, para assim, evitar que 

este direito seja utilizado como um meio indevido de enriquecimento e que tenha 

como consequência a sua banalização. 

Nota-se que o problema está na ausência da normatização do afeto como 

um bem jurídico, esta ausência tem como consequência as inúmeras divergências 

existentes, divididas entre a procedência e a improcedência do dano moral, assim 

como, as divergências em relação sua quantificação e o objetivo a ser alcançado 

com a reparação do eventual dano sofrido.  
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