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RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar o tema da responsabilidade civil 
por abandono afetivo. Veremos algumas possibilidades de indenização por 
responsabilidade civil decorrente das relações familiares. Interpretaremos 
julgados do STJ, dando destaque a decisão que condenou o pai a indenizar a 
filha. Concluímos que o entendimento atual é que a indenização é possível. 
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ABSTRACT: This study aims to analyze the issue of civil liability for emotional 
abandonment. We will see some possibilities for indemnity for liability arising from 
family relationships. Will interpret judged from the STJ, with emphasis on the 
decision which sentenced the father to compensate his daughter. We conclude 
that the current understanding is that the compensation is possible. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho aborda o tema da possibilidade de 

responsabilização civil dos genitores por abandono afetivo dos filhos, com 

consequente pagamento de indenização por danos morais. 

Após uma breve análise da evolução do Direito de Família ao 

longo das Constituições brasileiras, analisaremos o princípio da afetividade e sua 

importância nas relações familiares. 

Para finalizar, faremos uma análise do tema em dois casos 

julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no caso de 2005, foi 

reconhecida a impossibilidade de condenar o pai ao pagamento de indenização 

por danos morais. Na contramão do entendimento anterior, o julgamento do REsp 

1.159.242/SP, de 2012, o STJ entendeu haver a possibilidade de indenização, 

pois reconheceu o ilícito na violação do dever de cuidado. 

Buscamos, por meio deste trabalho, entender os argumentos 

utilizados para o reconhecimento e o não reconhecimento do dever de indenizar 

nos casos de abandono afetivo parental. 

 



REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Nenhum conceito jurídico sofreu tantas alterações através do 

tempo como o conceito de família. O trato dado ao direito de família nas 

Constituições nacionais refletem as fases históricas que o país viveu. As primeiras 

Constituições nacionais não faziam nenhuma menção à família. Apenas em 1934, 

o Constituinte nacional dedicou todo um capítulo ao direito de família, tratando 

sobre a indissolubilidade do casamento, a proteção do Estado e o 

reconhecimento do casamento religioso para fins jurídicos (SILVA, 2008, p. 82). 

As quatro Constituições que seguiram trouxeram pouca inovação 

em relação ao tema. A de 1937, acrescentou a colaboração do Estado, de forma 

principal ou subsidiária, na educação dos filhos, firmando que deve ser 

assegurada as crianças e adolescentes uma vida digna. Já na vigência da 

Constituição Federal de 1969 foi aprovada a Emenda Constitucional nº09/77, que 

dava fim à indissolubilidade do vínculo matrimonial e estabelecia os parâmetros 

da dissolução do casamento (CASTANHO, 2012, p. 195). 

A Constituição de 1988 foi a que mais interveio nas relações 

familiares. Proclamando que a família é a base da sociedade, expandindo a 

proteção do Estado e promovendo profundas transformações. Acabando, no 

âmbito jurídico, com o despotismo existente no seio familiar (LOBO, 2011, p. 34). 

A família deixa de ser patriarcal, fundada primordialmente nos 

laços sanguíneos e passa a valorizar o afeto. Decorrente disto, passa a existir 

uma correspondência entre os direitos dos integrantes da família. O pátrio poder 

dá lugar ao poder familiar, passando a haver mais obrigações dos pais em relação 

aos filhos do que direitos. Assim, todos, pais e filhos, passam a ser valorizados 

dentro deste novo e moderno conceito de família (COELHO, 2011, p. 26). 

Diante das transformações da estrutura familiar e da tendência de 

repersonalização do Direito Civil, o afeto e a afetividade assumiram importante 

papel no Direito de Família. A jurisprudência foi fundamental na construção deste 

princípio, pois os tribunais há muito fazem remissões à socioafetividade como 

suficiente vínculo parental. Atualmente, até mesmo os tribunais superiores têm 

tratado da afetividade em várias decisões judiciais, demonstrando sua acolhida ao 



ordenamento brasileiro (CALDERÓN, 2013, p. 102). 

A afetividade tornou-se fundamental ao direito de família, são 

inúmeros os exemplos de sua aplicação o mais relevante é que, na prática, ao 

analisar as relações familiares sempre se deve olhar os laços de afeto que ligam 

seus membros (GAGLIANO, 2014, p. 92-94). 

É inegável a relevância da afetividade quando falamos de 

relações familiares. A psicanálise defende a importância do afeto dos pais 

principalmente nos primeiros meses de vida da criança, pois é nesta fase onde se 

forma a sua personalidade. A psicanálise define que a estrutura afetiva é, 

basicamente, uma memória, concluindo que a formação da personalidade 

humana está intrinsecamente ligada ao afeto que recebe durante sua infância, e a 

falta deste, por sua vez, pode gerar prejuízos em relacionamentos futuros e à 

própria personalidade da pessoa (SILVA; FABRIZ, 2013, p.32-35). 

Já o abandono afetivo pode ser conceituado como: 

“O abandono afetivo nada mais é que o inadimplemento dos 

deveres jurídicos de paternidade. Seu campo não é 

exclusivamente o da moral, pois o direito o atraiu para si, 

conferindo-lhe consequências jurídicas que não podem ser 

desconsideradas” (LÔBO, 2011, p. 312). 

Rodrigo de Cunha Pereira, entende que o abandono afetivo deve 

ser considerado 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” (PEREIRA, 2012, p.9). 

Posição também defendida por Venosa “apesar de nova, sob 

certas condições, o abandono afetivo e intelectual pode acarretar 

responsabilidade civil que deságua numa indenização” (VENOSA, 2014, p. 328). 

A primeira vez que o abandono afetivo chegou ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) foi em 2005, com uma demanda proveniente do Estado 

de Minas Gerais o REsp 757.411/MG, onde um filho pleiteava indenização do pai. 

Em 1º grau o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que o laudo 

psicológico não havia estabelecido a relação entre o afastamento do pai e os 



problemas psicológicos do filho. Em sede de recurso, o relator, Min. Fernando 

Gonçalves, votou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso especial, 

fundamentando sua decisão afirmando que a punição prevista para o caso de 

abandono afetivo prevista na legislação pátria e é a destituição do poder familiar. 

O ministro também defendeu que uma vez que houvesse a 

condenação, seria impossível para pai e filho encontrar um ambiente confortável 

para reconstruir os laços afetivos e retomar o relacionamento, a indenização se 

tornaria, portanto, uma barreira definitiva a um possível relacionamento paterno 

filial, ainda que tardio. 

O assunto voltou ao STJ apenas em 2009, com o julgamento do 

REsp. 1.159.242 – SP, que demorou três anos para ganhar uma solução definitiva, 

sendo o voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi, emblemático. A Ministra Nancy 

Andrighi votou defendendo que a legislação referente à responsabilidade civil 

pode ser aplicada nas relações familiares, também, em apreciação preliminar, 

tratou da possibilidade de indenização ou compensação, discordando do alegado 

pelo recorrente, de que a perda do poder familiar é a única punição possível ao 

caso. 

Sintetizando o seu voto, a Ministra afirma que “amar é faculdade, 

cuidar é dever” (Andrighi), ressaltando que a ilicitude está contida na violação do 

dever de cuidado. Porém, a Ministra alerta que caberá ao julgador analisar o caso 

concreto em face do binômio necessidade possibilidade a fim de aferir se houve 

realmente um ilícito ou não. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que a instituição familiar passou a ter como elemento 

central o afeto. Assim o princípio da afetividade tornou-se um dos pilares do 

direito de Família. 

O afeto se apresenta como um dever jurídico dos genitores e, sua 

violação, seja por ação ou por omissão, pode ensejar o dano passível de ser 

indenizável. 

Em que pese a 4ª Turma do STJ tenha decidido em 2005 que 

apenas a destituição do poder familiar era a punição prevista para o abandono 

afetivo, o entendimento foi alterado em 2012. Na referida decisão, a 3ª Turma 



reconheceu o cuidado como dever fundamental que caminha lado a lado com o 

próprio direito de liberdade em escolher se tornar pai. 

Diante do estudado, concluímos que, acompanhando as 

mudanças sociais, o judiciário decidiu que atualmente é possível a caracterização 

de dano moral indenizável decorrente de abandono afetivo. 
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