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RESUMO 

 

DOLCE, Fernando Graciani. A responsabilidade civil por abandono afetivo. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

O presente trabalho tem por finalidade a análise da responsabilização civil do genitor pelo 

abandono afetivo do filho menor. O direito de família sofreu grande transformação ao longo 

dos séculos, partindo de uma situação na qual o pátrio poder era praticamente absoluto e 

exercido pelo genitor do sexo masculino. Ao longo desta evolução, que se deu tanto no plano 

interno quanto internacional, foram admitidos princípios, tais como a dignidade da pessoa 

humana, igualdade, proteção integral do menor e paternidade responsável, culminando no 

princípio da afetividade. Estes princípios foram, de forma explícita ou implícita, encampados 

pela Constituição Federal de 1988, e alteraram a configuração do pátrio poder, de modo que 

este passa a ser integrado também por uma série de obrigações, dos genitores, que tem por 

finalidade a garantia do bem-estar e pleno desenvolvimento do menor.  Dentre tais 

obrigações, encontra-se a de fornecimento de cuidados, convivência e contato, que conforme 

pretendemos demonstrar, engloba as características objetivas de uma relação de afeto. O 

presente trabalho irá analisar o conteúdo objetivo da relação de afeto, investigando a 

possibilidade de responsabilização civil do genitor, ao se omitir no cumprimento destes 

deveres, causa danos ao menor que está sob seu poder familiar. Serão analisados elementos 

constitutivos da responsabilidade civil do genitor, bem como causas excludentes desta, 

buscando-se, por fim, fazer uma análise das tendências jurisprudenciais atuais. 

 

Palavras-chave: Abandono afetivo, Dano moral, Responsabilidade parental, Direito de 

convivência. 

  



 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

DOLCE, Fernando Graciani. Civil liability for abandonment of affection. Dissertation 

(Master degree) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The present dissertation aims in analyzing the civil liability of the parent for abandonment 

of affection of the minor child. Family law underwent a great transformation over the 

centuries, starting from a situation in which the male parent had practically absolute powers 

over the other members. Throughout this evolution, which has taken place both internally 

and abroad, principles such as  human dignity, equality, full protection of minors and 

responsible parenthood have been accepted, culminating in the principle of affectivity. Such 

principles were explicitly or implicitly brought by the 1988 Federal Constitution, and 

transformed the concept of parental authority, in such a way, bringing obligations upon 

parents, whose purpose was to guarantee the well-being and full development of the child. 

Among these obligations are the duties of care, coexistence and contact, which, as we intend 

to demonstrate, encompasses the objective characteristics of an affective relationship. The 

present dissertation will analyze the objective content of the affective relationship, 

investigating the possibility of civil liability of the parent which, omitting in the fulfillment 

of these duties, causes harm to the minor that is under his parental authority. Constitutive 

elements of the civil liability of the parent will be studied, as well as its excluding causes, 

seeking, finally, to make an analysis of current case law trends. 

 

Keywords: Abandonment of affection, Nonmaterial damage, Parental responsibility, Right 

of coexistence.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O descumprimento da prestação de alimentos, no âmbito do direito de família, é 

desde há muito, a principal hipótese de responsabilização do genitor pela inobservância de 

deveres decorrentes da parentalidade, podendo inclusive ensejar a única hipótese de prisão 

civil por dívida atualmente admitida no direito brasileiro. Contudo, após a entrada em vigor 

da Constituição Federal de 1988, e principalmente na última década, doutrina e 

jurisprudência vem se debruçando sobre uma nova hipótese de responsabilização 

proveniente da relação parental, qual seja, o descumprimento da prestação de afetividade. 

A Constituição de 1988 representou uma importante mudança de paradigma no 

tocante à disciplina jurídica das relações interfamiliares, fazendo reverberar, no ordenamento 

jurídico, mudanças estruturais da sociedade, verificadas em maior parte, durante a segunda 

metade do século XX. Impossível negar que tais transformações se operaram em grande 

parte na própria figura da família – na condição de célula fundamental da sociedade – e que 

estão inevitavelmente relacionadas com a superação do modelo familiar biológico, nuclear 

e patriarcal, herdado da idade média. 

Trata-se de transformação gradual, pontuada pelo atraso característico da 

incorporação das mudanças sociais à ordem jurídica. Contudo, neste contexto ganha 

relevância a figura da família estruturada por relações de amor, diálogo e igualdade. O 

elemento do afeto, até então irrelevante para as definições jurídicas, passa a ser reconhecido 

como fator social jurígeno, a partir do qual há o surgimento de direitos e obrigações. 

Neste contexto, o princípio da afetividade se destaca para dar voz a um anseio 

social pelo reconhecimento deste vínculo social como elemento importante da relação 

familiar, em complemento – ou até mesmo em detrimento – dos vínculos biológicos e 

patrimoniais. O afeto é uma instituição de caráter social, imanente ao direito de família 

moderno, podendo até mesmo sobrelevar os vínculos de parentesco biológico. 

Com base nestas premissas, pretendemos através da presente dissertação, em um 

primeiro momento, traçar um panorama histórico, demonstrando a evolução do direito de 

família até sua forma atual, na qual o afeto é um elemento definidor de relações jurídicas.  
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A partir daí, procuraremos definir o afeto como elemento estruturador da família 

moderna, para então analisar o alcance e as consequências de sua ausência, no âmbito das 

relações paterno-filiais, o que se consubstancia na figura do “abandono afetivo” ou do 

comportamento “antiafetivo”. Lançaremos olhar sobre a possibilidade de responsabilização 

civil pelos danos causados pela omissão afetiva, hipótese que vem sendo acolhida por parte 

considerável dos Tribunais brasileiros e que ganhou notoriedade após o julgamento de caso 

paradigmático sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.159.242/SP). 

Nossa análise ficará adstrita ao abandono afetivo no âmbito da relação paterno-

filial, ou seja, com relação ao comportamento adotado pelo genitor – ou genitora – em 

relação aos filhos menores. Ao contrário da manifestação de desafeto entre partes que se 

encontram em igualdade de condições, esta hipótese chama atenção pela potencialidade de 

dano ou lesão àqueles que, durante seu processo de formação como pessoa, se veem privados 

do convívio de quem teria, por definição, o dever de lhes oferecer cuidado, conforto e 

instrução. 

Com este objetivo em mente, procuraremos demonstrar, no primeiro capítulo, a 

evolução histórica do conceito de família, que ao adquirir os contornos “líquidos” da pós-

modernidade culminou na internalização de princípios fundamentais como a proteção da 

dignidade da pessoa humana, no movimento de desbiologização e no surgimento de figuras 

como a filiação socioafetiva, transformando o “pátrio poder” em verdadeiro conjunto de 

responsabilidades, norteadas pelo interesse do menor. 

Procuraremos definir de forma objetiva um conceito jurídico para o elemento do 

“afeto”, caracterizando-o pelos deveres e obrigações inerentes à atual concepção do vínculo 

do poder familiar. Então exploraremos as possíveis consequências da negativa do 

cumprimento de tais deveres, conciliando-as com os elementos da responsabilidade civil.  

Por fim, buscaremos conciliar o abandono afetivo com uma análise dos danos 

por ele potencialmente causados, tecendo considerações à luz das regras gerais de 

responsabilidade civil.  

Severas críticas têm sido formuladas, por parte da doutrina, contrariamente à 

possibilidade de simples indenização pecuniária como meio de reparação do dano sofrido 

pela vítima do abandono afetivo. A fixação de indenização pecuniária é medida excepcional, 

cuja adoção, a nosso ver, não prescinde de análise criteriosa dos elementos ensejadores da 

responsabilidade, bem como de tentativas de reintrodução ao convívio ou abertura de diálogo 
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pelos meios consensuais, amplamente incentivados, e que, no âmbito do direito de família 

devem ser adotados visando sempre o melhor interesse do menor. 
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2. A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DO 

MODELO PATRIARCAL 

 

 

2.1. A evolução do conceito de família 

 

2.1.1. Pré-história e antiguidade 

 

A família é a mais primordial forma de organização social de que se tem 

conhecimento. Do ponto de vista biológico, a organização de grupos sociais de forma 

hierarquizada é mais antiga do que a própria espécie humana, sendo possivelmente um dos 

primeiros traços que separa o homo sapiens de seus ancestrais primatas. Com o surgimento 

da habilidade dos seres humanos de se comunicarem entre si de forma complexa, a 

organização da sociedade em grupos familiares, em torno de certo “afeto natural” pode ter 

representado, efetivamente, diversas vantagens evolutivas, tais como a otimização da troca 

de informações vitais entre o grupo e a melhor organização para a geração e cuidado da 

prole 1 . Tais vantagens evolutivas podem ser consideradas verdadeiro motor do 

desenvolvimento de sociedades mais complexas. 

É natural que a figura da família não tenha permanecido inalterada como 

construção social, desde os primeiros passos do homo sapiens. Pelo contrário, dentre as 

instituições sociais, a primeira delas é seguramente a que sofreu o maior número de 

transformações ao longo da história. 

Como quer que seja, a figura da família surge como um grupo natural de 

indivíduos unidos por uma dupla relação biológica: de um lado, os indivíduos mais novos, 

que necessitam de condições e meios para seu desenvolvimento e manutenção do próprio 

grupo, por outro, os adultos que garantem a reprodução da espécie e asseguram as condições 

para manutenção do grupo como um todo2. 

                                                           
1 HARARI, Yuval Noah. Sapiens Uma Breve História da Humanidade. Trad. Janaina Marcoantonio. São 

Paulo: L&PM, 2015, p. 52 
2 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Concubinato e União Estável. 6ª ed, Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 09. 
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Pouco se sabe acerca dos primeiros grupos organizados da pré-história. Contudo, 

acredita-se que a figura da família tenha surgido em torno dos impulsos naturais da 

sexualidade e do instinto maternal, organizando-se, em um primeiro momento, em grupos 

marcados por relação de consanguinidade, a que era evidenciada sempre pela linha materna. 

Os integrantes de tais grupos ignoravam a existência dos demais graus de 

parentesco que não a relação materno-filial, de modo que tais sociedades primitivas eram 

frequentemente marcadas por relacionamentos poligâmicos e incestuosos entre irmãos, pai 

e filhos e demais indivíduos com os mais variados graus de parentesco3. A linha materna 

permanecia basilar como forma de identificação dos membros e organização da sociedade, 

por ser, dentre todas, a mais óbvia e inegável relação de parentesco. Há evidência sociológica 

de que os primeiros seres humanos ignoravam até mesmo a necessidade de fecundação do 

óvulo para nascimento de uma criança, interpretando tal acontecimento como fato aleatório 

e natural 4. 

Em um momento posterior da pré-história, com a transição entre do estado 

selvagem e o início da agricultura e dos assentamentos humanos5, tais grupos consanguíneos 

passam a se organizar em clãs de caráter eminentemente matriarcal, que compunham a base 

das tribos, e nos quais mulheres detinham as posições de maior prestígio na condição de 

administradoras da vida comunitária, determinando, ainda, as atribuições dos demais 

membros do clã e até mesmo a hierarquia dentre os homens de seu grupo6.  

Contudo, com o advento do sedentarismo e o aumento da especialização das 

tarefas domésticas, as mulheres passaram a assumir papéis inferiores, passando a família a 

assumir caráter patriarcal. É o que, define ENGELS, como “a grande derrota histórica do 

sexo feminino em todo o mundo”: 

 “O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do sexo 

feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a 

mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do 

homem, em simples instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, 

manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre os 

dos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em certos 

lugares, até revertidas de formas de maior suavidade, mas de maneira alguma 

suprimida”.7 

                                                           
3 LECLERCQ, Jacques. A família. Trad. Emérico da Gama. São Paulo: Quadrante, 1968, p. 10. 
4 HARARI, Yuval Noah, Sapiens Uma Breve História da Humanidade (cit. nota 01), p. 68. 
5 ENGELS, Friedrich, A origem da família, da propriedade privada e do estado. Trad. Leandro Konder, 9ª ed, 

Rio de Janeiro:  Civilização Brasileira, 1984, pp. 22/24. 
6 Idem, p. 51. 
7 ENGELS, Friedrich, A origem da família... (cit. nota 05), p. 61. 
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Sobre o mesmo período, comenta SIMONE DE BEAUVOIR: 

“A mesma causa que assegurava à mulher sua autoridade anterior dentro 

da casa, seu confinamento nos trabalhos domésticos, essa mesma causa assegurava 

agora a preponderância do homem. O trabalho doméstico da mulher desaparecia, 

então, ao lado do trabalho produtivo do homem; o segundo era tudo, o primeiro 

um anexo insignificante”8. 

 

Os impérios antigos, tais como o assírio, o babilônico e o egípcio eram formados 

da união de diversas tribos, e organizados em torno do poder militar, guardando em comum 

a característica de que sua organização, bem como a organização das aldeias que os 

compunham eram de cunho eminentemente patriarcal 9.  

Na antiguidade clássica, a organização da família destacava seu caráter 

pragmático, sendo definida por Aristóteles como “a sociedade cotidiana formada pela 

natureza e composta por pessoas que comem, como diz Carondas, o mesmo pão e se 

esquentam, como diz Epimênides de Creta, com o mesmo fogo”10. 

ARISTÓTELES, aponta que: 

“A sociedade que em seguida se formou de várias casas chama-se aldeia e 

se assemelha perfeitamente à primeira sociedade natural, com a diferença de não 

ser de todos os momentos nem de uma frequentação tão contínua. Ela contém as 

crianças e as criancinhas, todas alimentadas com o mesmo leite. De qualquer 

modo, trata-se de uma colônia tirada da primeira pela natureza”11. 

 

Depreende-se daí que a família, como instituição, possuía importância superior 

àquela atribuída às estruturas sociais maiores, como as tribos e a própria polis. A família, 

neste contesto, consistia em um importante núcleo normativo voltado à organização da 

sociedade e distribuição da ordem. Assim prossegue: 

“Assim, as cidades inicialmente foram, como ainda hoje o são algumas 

nações, submetidas ao governo real, formadas que eram de reuniões de pessoas 

que já viviam sob um monarca. Com efeito, toda família sendo governada pelo 

mais velho como que por um rei, continuava a viver sob a mesma autoridade, por 

causa da consanguinidade. Este é o pensamento de Homero, quando diz: ‘Cada 

um, senhor absoluto de seus filhos e suas mulheres, distribui leis a todos’”12. 

                                                           
8 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. v. 1, 3ª ed. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

p. 84/85. 
9 LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na história. 5ª ed, São Paulo: Atlas, 2014, p.16. 
10 ARISTÓTELES, Política, trad. de Mário da Gama Kury, Brasília, UNB, 1985, p. 11. 
11 Idem, ibidem. 
12 ARISTÓTELES. Política (cit. nota 10), p. 11. 
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Com efeito, a expressão “família” provém do termo latino “famel” ou 

“famulus”, cujo significado inicial era de “doméstico”, podendo ainda significar “escravo”. 

Tal termo passou a ser aplicado a todo o conjunto de pessoas submetidas ao poder de um 

patriarca, cidadão independente (homo sui juris no Direito Romano), titular, ainda, de todos 

os bens que pertenciam a estas pessoas13, e que, nas palavras de Aristóteles, distribuía leis a 

todos dentro da casa. 

 

2.1.2. Direito romano 

 

Na sociedade romana, o indivíduo só, desconexo de sua família, não teria 

qualquer expressão social, uma vez que esta era a menor célula possível, cuja união com as 

demais famílias formava a base da sociedade. Sua importância também se dava por conta do 

elemento sagrado, e era tamanha que, aos indivíduos que, na condição de alieni juris, por 

qualquer motivo deixassem de pertencer a grupo familiar, era facultada a adoção por outra 

família para que, o quanto antes, fossem iniciados nas práticas propiciatórias dos deuses 

domésticos14. O elemento religioso era fundamental para a coesão do grupo familiar, uma 

vez que as crenças então praticadas organizavam-se em torno dos ancestrais de cada família. 

Assim, as famílias eram entidades amplas e que giravam em torno da figura do 

pater. A família romana, não poderia deixar de ser patriarcal, por excelência, uma vez que 

todas as atividades se organizavam em torno da figura do chefe familiar, e cada membro do 

grande grupo assumia determinado status em função de sua hierarquia. 

Com efeito, a família do Direito Romano designava o grupo de pessoas que 

estavam sujeitas ao poder do paterfamilias, tanto os descendentes do tronco ancestral comum 

quanto os agregados por meio de casamento ou adoção. O vínculo sanguíneo deixa de ser 

fundamental para a definição jurídica da situação de parentesco, nascendo a noção de vínculo 

agnatício, ou criado juridicamente, em oposição ao vínculo cognatício, de sangue (admitido 

pela linha paterna). 

                                                           
13 SILVA, De plácido e. Vocabulário Jurídico, v. 2, 7ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 268/269. 
14 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, 5º v.,8ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 

210. 
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MOREIRA ALVES aponta que, para o direito romano o termo “família” poderia 

ser compreendido em sentido amplio, abrangendo o conjunto de pessoas rescendentes de um 

mesmo ancestral comum vivo (parentesco cognatício), e um sentido estrito, para designar 

todas as pessoas que estivessem sob a o poder (potestas) deste ascendente (parentesco 

agnatício). O falecimento do pater acarretaria no surgimento de novas famílias, capitaneadas 

pelos indivíduos mais velhos do sexo masculino de cada ramo15. 

Como quer que seja, o poder do paterfamilias era supremo dentro da domus, 

cabendo a ele exercer a direção de toda a comunidade, bem como de seu patrimônio, por 

meio de sua autoridade, expressão do pátrio poder ou patria potestas. 

Ao contrário da Grécia, contudo, no direito romano a autoridade conferida ao 

paterfamilias gozava era autônoma, não conferida por lei, e que se assemelhava a uma 

pequena monarquia. Assim sintetizou JELLINEK: 

“Uma diferença fundamental entre as culturas grega e romana reside na 

posição do chefe (Hausvater) com relação a sua família. A família romana baseou-

se em uma ideia mais rigorosa de organização senhorial. O paterfamilias possuía 

autoridade política vitalícia sobre os seus, ao passo que a autoridade familiar 

(Familiengewalt) grega seria regulamentada por lei, e encontrava seu fim no 

momento em que os filhos atingissem a maioridade. Assim, a posição do chefe de 

família romano, com relação ao poder do estado é, desde o início, muito diferente 

da dos gregos. O romano controlava um poder soberano (Herrschergewalt), 

autossuficiente e independente do Estado. Diferenciava-se de uma pequena 

monarquia somente pelo fato de a família ser uma associação de pessoas, sem 

possuir território próprio” 16. 

 

O direito romano, assim como o grego, não levava em conta o afeto natural, 

responsável pela coesão dos grupos familiares primordiais17 mas sim o jugo exercido pelo 

paterfamilias sobre a mulher, filhos, sobrinhos, netos, os cônjuges destes e todos os demais 

                                                           
15 MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano, 15ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2012, p. 621. 
16 Tradução livre de: “Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem griechischen und romischen Kulturkreis lag 

aber in der Stellung des Hausvaters zu seiner Familie. Die romische Familie beruhte auf dem Gedanken 

strengster herrschaftlicher Organisation. Der paterfamilias hatte lebenslangliche politische Gewalt über die 

Seinen, wahrend die griechische Familiengewalt gesetzlich geregelt, im Interesse der Gewaltunterworfenen 

eingeschrankt war und bei den Sohnen rait dem Zeitpunkte der Mündigkeit ihr Ende erreichte. Damit aber ist 

die Stellung des romischen Hausvaters zur Staatsgewalt von vornherein eine ganz andere als die des Griechen. 

Der Romer hat selbstaridige, vom Staate nicht abgeleitete und nicht einmal von ihm kontrollierte 

Herrschergewalt, die einer Staatsgewalt gleicht. Von einer kleinen Monarchie unterschied sich, an unseren 

Begriffen gemessen, die romische Familie nur dadurch, dass sie kein Gebiet hatte, sondern reiner 

Personenverband war”. JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. 3ª ed, Berlin: O. Häring, 1914. p. 

313/314. 
17 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Concubinato e União Estável (cit. nota 02), p. 03. 
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membros da família, em uma nítida relação de poder18. Todos estes eram, geralmente, 

reunidos sob o mesmo teto e submetido ao pátrio poder do chefe familiar, em forte relação 

de subordinação. 

FUSTEL DE COULANGES aponta que: 

“O princípio da família não é mais o afeto natural, porque o direito grego e 

o direito romano não dão importância alguma a esse sentimento. Ele pode existir 

no fundo dos corações, mas nada representa em direito. O pai pode amar a filha, 

mas não pode legar-lhe os bens. As leis da sucessão, isto é, as que entre todas as 

outras atestam mais fielmente as ideias que os homens tinham da família, estão em 

contradição flagrante, quer com a ordem de nascimento, quer com o afeto natural 

entre os membros de uma família19. 

 

Da mesma forma que houve diminuição da relevância dos vínculos sanguíneos, 

o direito romano não relegava importância aos vínculos afetivos – ou à sua eventual 

ausência, no que diz respeito à definição da família. Conforme regulamentado pela Novela 

nº115 de Justiniano, os filhos eram chamados a herdar por ordem de idade, e até mesmo as 

hipóteses em que era admitida a deserdação eram previstas de forma taxativa20, de modo que 

eventual componente afetivo, tanto de forma positiva quanto negativa, seria relegado a 

segundo plano, ou careceria de motivação jurídica de forma a se alinhar com motivação 

pessoal de seu agente. 

Outro exemplo da relevância relativa dos laços sanguíneos é encontrado na 

figura do casamento. Este poderia se consumar por distintas modalidades, tais como a 

confarreatio, forma tradicional, mais antiga e solene, por meio da coemptio¸ que 

representava de forma simbólica a compra da mulher pelo marido, ou ainda por meio de 

usus, que consistia na posse da esposa, por período superior a um ano, considerando-se 

consumado então o casamento21. 

Muito embora o direito romano utilizasse a expressão affectio maritalis para se 

referir à intenção de esponsais de contração de matrimônio, este se traduz em manifestação 

                                                           
18 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” in 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (coord.) Direito e Responsabilidade, Belo Horizonte, Del Rey, 

2002, p.11.  
19 FUSTEL DE COULANGES, Numa-Denys, A cidade antiga, tradução de Frederico Ozanam Pessoa de 

Barros, São Paulo, Ed. Das Américas, 1961, p. 57 
20 DOMAT, Jean, Las leyes civiles em su orden ntural, Trad. esp. por Felio Vilarrubias e José Sarda, 2ª ed, 

Barcelona, Jose Taulo, 1844, p. 224/228. 
21 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Direito de Família, São Paulo, Atlas, 2013, p. 21/22. 
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da vontade de coabitação e atitude perante a sociedade, representando consentimento22. O 

casamento era considerado vínculo contratual, motivo pelo qual muito embora a expressão 

faça referência a affectio, este diz respeito à intenção de contratar, não devendo ser 

confundido com o sentimento de afeto, que não era levado em consideração de foram 

jurídica, não havendo que se falar em dever de afeto entre os cônjuges23. 

Após realizado o casamento, a mulher deixava de pertencer à família de seu pai, 

passando a estar sujeita ao poder de seu marido, ou na hipótese de ser este alieni juris, ao 

pater de sua família. Com efeito, o casamento, na modalidade denominada cum manu, 

representava ruptura do poder familiar da família original da mulher, partindo-se da ideia de 

que a mulher deveria pertencer à família do marido para que a ela pudesse dar continuidade 

com a geração da prole. Tal situação somente foi modificada no período imperial, com o 

surgimento da figura do casamento sine mano, hipótese na qual a mulher casada permanecia 

sobre o pátrio poder de seu pai, ou do paterfamilias deste24. 

Em virtude do caráter consensual do casamento no direito romano, entretanto, 

digno de nota que na hipótese de fim do consentimento entre os cônjuges, era admitido o 

divórcio, assim como a contração de novas núpcias. 

Como quer que seja, a decadência, bem como a crescente influência do 

Cristianismo, ocasionaram a diminuição do poder dos pater famílias¸ e uma nova 

transformação da família. 

 

2.1.3. Idade média e renascimento 

 

Muito embora a concepção de família estivesse sofrendo mutação já desde o Séc. 

IV25, em virtude do aumento de influência do cristianismo, o colapso do Império Romano 

                                                           
22 LEITE, Eduardo de Oliveira. “A ‘Affectio Maritalis’ e a união livre: atualidade do direito romano”. In: 

Revista de Informação Legislativa¸ ano 27, nº 105, Brasilia, Senado Federal, jan/mar 1990, p. 249/250. 
23 MARCHI, Eduardo C. Silveira. “Matrimônio moderno e matrimônio romano clássico – divórcio e ‘Soneto 

da Fidelidade’”. In: CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu; SIMÃO, José Fernando; FUJITA, Jorge 

Shiguemitsu e ZUCCHI, Maria Cristina (orgs). Direito de Família no Novo Milênio. São Paulo: Atlas, 2010, 

p. 58. 
24 LUIZ, Antônio Filardi, Noções de Direito Romano, 2ª ed, São Paulo, Guaru, 1985, p. 65. 
25 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil – Vol. V – Direito de Família, 8ª ed, Rio de 

Janeiro, Forense, 1991, p.20/21. 
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do Ocidente, em 476 d.C. ocasionou outra transformação na organização das sociedades 

ocidentais, marcada pelos êxodos urbanos por toda Europa. 

Algumas culturas de então, tais como tribos germânicas e bretãs, ainda 

praticavam casamentos por rapto ou compra, mas tal período é caracterizado pela difusão do 

cristianismo por toda a Europa, e a reorganização das sociedades em um sistema de 

vassalagem, estritamente ruralista, onde existiam, paralelamente, instituições de direito 

canônico e direito consuetudinário, no qual a lei emanava do mais forte. Uma de suas 

consequências no campo da família foi o fortalecimento do dogma da unidade conjugal. 

Nesta realidade, os filhos eram recebidos como unidades produtoras na agricultura ou oficina 

familiar26. 

A partir do Século X, o casamento passa a ser regulado com exclusividade pelo 

direito canônico, passando a Igreja a ter jurisdição exclusiva no que diz respeito ao direito 

de família27.  

De acordo com este novo paradigma, após o casamento, o casal passava a ser 

considerado uma só entidade, com identidade de vontades, representada pela “família 

nuclear” ou “família conjugal” 28. Esta unidade era baseada na sagrada família cristã, e 

composta pelo marido, “chefe” da família, e pela esposa, unidos um ao outro por vínculo 

indissolúvel e sacramentado em torno do necessário objetivo de criação da prole29. 

O consentimento continuava sendo elemento fundamental do casamento, assim 

como no direito romano. Contudo era aferido tão somente no momento da declaração de 

vontade dos nubentes, tornando-se definitivo após a consumação do matrimônio. Ademais, 

com o monopólio da realização dos casamentos pela igreja, sob a égide do direito canônico, 

deixou de ser admitida a possibilidade de dissolução ou divórcio, uma vez que conforme 

mencionado, a vontade do casal somente era levada em consideração no momento da 

contração do vínculo.  

Neste modelo de família, competia ao homem a posição isolada de chefe 

hierárquico, muito embora não possuísse mais os poderes de pater familias. O vínculo 

                                                           
26 BAUMANN, Zygmunt. A sociedade individualizada. Trad. José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar, 2008 p. 42. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro – Vol 6 – Direito de Família, 9ª ed, São Paulo, 

Saraiva, 2012, p. 32. 
28 COMEL, Denise Damo, Do Poder Familiar, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p.23-25. 
29 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil – Vol. V – Direito de Família, 22ª ed, Rio de 

Janeiro, Forense, 2014, 369. 
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sanguíneo torna a se sobrepor ao agnatício, com a retomada do parentesco cognatício, tendo 

em vista seu caráter sacramentado. 

A base da sociedade passa a ser, então, o conjunto destas famílias nucleares. Diz-

se, portanto, que nasce aí o ”conceito tradicional” da expressão “Família” 30. A figura foi 

consagrada pelo direito canônico como a união de homem e mulher com a finalidade de 

produzir prole. A jurisdição do direito canônico estendia-se por praticamente toda a  

Europa, principalmente durante a transição entre a alta e baixa idade média ocasião na qual 

disciplinava enormemente, não só a vida em família como a vida cristã institucional31. Dada 

a longevidade de tal conceito, foi adotado, em princípio, pelo movimento de codificação, 

séculos depois. 

Ainda no contexto da tradição medieval cristã, a mulher passa a ter reconhecida 

certa posição sobre os filhos, na condição de responsável por sua existência, permanecendo 

subordinada à autoridade do marido e limitada à realização das tarefas domésticas32. 

É interessante notar que durante a baixa idade média começaram a surgir 

explicações para o matrimônio e para a organização familiar com base não mais 

exclusivamente no direito canônico, mas também no direito natural, tais como a de SÃO 

TOMÁS DE AQUINO, que entendia ser este uma inclinação primária da lei natural, existente 

de forma comum entre os homens e os animais, com a finalidade de procriação e educação 

dos filhos33. O direito canônico perde força, durante a baixa idade média, após conflitos entre 

a igreja e as nascentes monarquias nacionais, que posteriormente viriam a se tornar estados 

absolutistas, com um novo arranjo de poder. 

Com o fim da idade média, ocorre uma ruptura entre a filosofia e a religiosidade, 

com o surgimento e difusão do racionalismo. Os paradigmas do pensamento jurídico são 

marcados pelo advento do jusnaturalismo, o qual procura fundamentação racional e lógica 

para os diversos fenômenos jurídicos e sociais. Uma das ideias mais importantes deste 

período é a de que os direitos do homem seriam universais e imutáveis, sendo deduzidos 

pela razão. De acordo com esta concepção, certos direitos seriam inerentes à condição 

                                                           
30 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Concubinato e União Estável (cit. nota 02), p. 3  
31 LIMA LOPES, José Reinaldo de, O direito na história (cit. nota 09), p. 81. 
32 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” (cit. 

Nota 8) p. 13. 
33  CORRÊA, Alexandre, “Concepção tomista do direito natural” in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo¸ v. 35, nº 3, 1940, p. 587. 
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humana, emanando do homem e traduzindo-se em leis, formais ou não, que deixam de lado 

o elemento divino como parâmetro para determinar as relações jurídicas34. 

O pensamento jusnaturalista busca explicar, então, relação de subordinação dos 

demais membros ao chefe de família como sendo proveniente da própria natureza humana. 

A condição dos filhos de dependência natural dos pais, para a própria sobrevivência, bem 

como o fato de que suas necessidades básicas tivessem de ser satisfeitas pela mãe, serviu de 

base para justificação da hierarquia familiar. 

Desta forma, passa a ser admitido que tanto o homem quanto a mulher detenham 

grau de autoridade natural e equivalente com relação aos filhos35. Com efeito, esta lógica é 

mais favorável ao sexo feminino, muito embora esteja longe de trata-lo em igualdade de 

condições com o masculino, uma vez que tal equiparação ocorre tão somente dentro do lar 

e diz respeito, igualmente, à relação com os filhos, não se refletindo nos demais aspectos 

jurídicos e sociais. 

 

2.1.4. Modernidade 

 

A idade moderna foi marcada pela difusão do iluminismo que, com base nos 

ideias consolidados no renascimento, abriu caminho para uma ruptura com a religiosidade e 

dos regimes absolutistas, e o fortalecimento do racionalismo. Os ideais liberalistas de 

individualismo e garantias individuais foram disseminados da ordem política para a social e 

econômica, influenciando o pensamento jurídico36. Tal época foi marcada pela busca pelo 

progresso em todos os campos do conhecimento humano, desapegando-se das restrições 

impostas pela religião, o que prometia um futuro promissor. Esta época é marcada por 

revoluções tanto sociais quanto industriais, que difundem os ideais de individualismo, 

utilitarismo e positivismo37.   

O Direito Natural estudado desde o Séc. XVI inspirou os juristas ao retorno à 

exegese das fontes romanas, compiladas no Corpus Juris Civilis, contudo tendo como intuito 

                                                           
34 SACADURA ROCHA, José Manuel de, Fundamentos de Filosofia do Direito, São Paulo, Atlas, 2008, p. 

146. 
35  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” (cit. 

Nota 8) p. 15/16. 
36 ALMEIDA, Gregório Assagra de, Codificação do direito processual coletivo brasileiro, Belo Horizonte, 

Del Rey, 2007, p. 15. 
37 SANTOS, Romualdo Baptista dos, A tutela jurídica da afetividade, Curitiba, Juruá, 2011, p. 20/21. 
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o estudo sistematizado de tais fontes.  Esta nova metodologia inaugura a ideia de que, ao 

contrário das legislações medievais, que eram simples compilações das fontes romanas e 

canônicas, o verdadeiro estudo do direito deveria ser voltado à sistematização das 

disciplinas, tendo por base ideais tais como o homem, quanto sujeito de direitos de forma 

individual, a propriedade, liberdade contratual e responsabilidade civil passaram a ser 

definidos de forma abstrata com base em regras gerais. 

Supera-se, assim, as reminiscências de direito medieval 38 , tendo origem o 

movimento da codificação, que mais do que a simples compilação de leis, busca identificar 

e garantir as liberdades individuais dos indivíduos, sendo redigidos de forma a trazer 

preceitos legais genéricos e concisos, simplificando o conhecimento e a aplicação do 

direito39. 

Este novo paradigma do estudo jurídico deu origem, em meados do Séc. XVIII, 

ao Código Civil bávaro (1756), passando pelo Código austríaco (1786) e o Código prussiano 

(1794), e culminando com o Código Napoleônico de 1804. Tais legislações resgataram a 

noção de parentesco civil, que havia sido suplantada pelo direito medieval, bem como o 

instituto da adoção. 

Tais códigos são fortemente influenciados pelos ideais iluministas, dentre os 

quais destaca-se o papel central do indivíduo, não mais de famílias e comunidades, como 

agente social e sujeito de direitos e obrigações, aliado a princípios liberais de livre 

concorrência e não intervenção estatal na atividade dos agentes privados. 

No início do Século XIX, a codificação foi igualmente influenciada pelo 

movimento filosófico positivista, que defendia a determinação de objetos de estudo e a busca 

pela verdade científica. Surge então a noção de que também o Direito representaria uma 

ciência positiva, cujas verdades poderiam ser extraídas da observação, a partir da qual eram 

feitas deduções de regras gerais que explicassem o funcionamento do ordenamento como 

um todo40. 

O positivismo jurídico pressupunha a existência de um “legislador universal”, 

que dita as leis válidas para todos os tempos e todos os lugares, com simplicidade e unidade. 

                                                           
38 LIMA LOPES, José Reinaldo de, O direito na história (cit. nota 09), p. 199/200. 
39 AMARAL, Francisco, Direito Civil – introdução, 6ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 121/123. 
40 SANTOS, Romualdo Baptista dos, A tutela jurídica da afetividade (cit. nota 37), p. 21. 
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Tais ideais pautaram a redação do Código Civil francês de 1804, em grau mais elevado que 

dos demais deste período41. 

Já o Código Civil alemão, vigente a partir de 1900, não recebeu tanta influência 

do movimento positivista42, contudo também trilhou de sistematização das fontes romanas 

sob o ponto de vista da dogmática jurídica, iniciado pelo movimento da Pandectística, dando 

origem a um código dividido em disciplinas pautadas por regras gerais de grande disciplina 

lógica, universalidade e abstração, permitindo a adaptação de suas previsões a muitas e 

distintas situações de fato. É digno de nota, ainda, que o Código Civil alemão confere grande 

valor à boa-fé como norma que deve pautar as relações jurídicas43, inclusive aquelas no seio 

da família. 

Muito embora ainda influenciado pela noção de família nuclear, a família volta 

a ser retratada tanto sob o ponto de vista biológico quanto social. A família é considerada, 

por grande parte dos ordenamentos jurídicos ocidentais, sob o ponto de vista da 

consanguinidade e também da afinidade, em suas diversas dimensões. São reconhecidas 

novas modalidades de matrimônio e novos vínculos jurídicos emergentes da filiação44. 

 

2.1.5. Pós-modernidade 

 

Ao longo do século XX, as sociedades ocidentais sofrem nova transformação, 

marcada pelo capitalismo selvagem, indústria cultural de massa, exacerbação do 

individualismo, alienação e consumismo. Influenciados pelo pensamento de Nietzsche, os 

pensadores da Escola de Frankfurt encaram esta realidade com pessimismo, pois 

representaria uma crise dos projetos e valores da sociedade moderna para o futuro, tais como 

o racionalismo, positivismo e o progressismo, em virtude das relações moldadas pela 

dinâmica do capital45. 

                                                           
41 BOBBIO, Norberto, O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito¸ trad. de Márcio Pugliesi, Edson 

Bini e Carlos E. Rodrigues, São Paulo, Ícone, 1995, p. 63/64. 
42 RODRIGUES Junior, Otávio Luiz, “A influência do BGB e da doutrina alemã no Direito Civil brasileiro do 

Século XX” in Revista dos Tribunais, vol. 938, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 150. 
43 AMARAL, Francisco, Direito Civil – Intrudução. (cit. nota 39), p. 125. 
44 GUIJARRO. Enrique Díaz de, “La família: concepto y elementos” in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, v. 45, 1950, p. 194/195. 
45 SANTOS, Romualdo Baptista dos, A tutela jurídica da afetividade (cit. nota 37), p. 26/27. 
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Com efeito, diz-se que a tônica deste novo paradigma é a exacerbação do 

individualismo, ou seja, a possibilidade de realização de múltiplas escolhas, para que o 

indivíduo possa determinar seu destino dentro da sociedade. Isto se dá em virtude do 

afrouxamento dos demais laços sociais, tais como religiosos, e até mesmo familiares, da 

transformação e flexibilização dos regimes de trabalho e da mercantilização da 

individualidade. Surge aí uma sensação de liberdade – dentro da lógica do mercado, que é 

acompanhada de certa dose de ansiedade46. 

Zygmunt Baumann se utiliza da metáfora da “modernidade líquida” para 

descrever os tempos atuais. Ao contrário da modernidade “sólida”, que estaria associada aos 

conceitos de comunidade, laços sociais e identificação entre as pessoas, gerando uma 

sensação de pertencimento e controle sobre o mundo, a modernidade líquida está associada 

à instabilidade econômica, surgimento de novas tecnologias que ocasionam a perda de 

controle sobre os processos, rápida alteração dos processos sociais, que se comportam de 

forma “fluida” 47. 

Neste contexto, o homem contemporâneo é influenciado, na definição de suas 

vontades, pelos fluxos do mercado, diante da oferta constante e imensa de novas inovações, 

e não sabe para onde ir. A crescente sensação de liberdade, de excesso de opções, de 

desprendimento das amarras sociais, cobra o preço da incerteza48. 

Baumann aponta que esta transformação implica na fragilização das estruturas 

familiares. Ao contrário de épocas passadas, nas quais os filhos eram vistos como unidades 

produtivas, em “lares-oficina” ou na agricultura familiar, hoje são encarados como objeto de 

consumo emocional, uma vez que são desejados como forma de suprir desejos ou impulsos 

de seus pais49. Para EDUARDO C. B. BITTAR, “a casa perde a força centrípeta que possui de 

drenar o olhar para dentro, e os olhares são cada vez mais direcionados ao exterior, donde 

a autoidentidade de seus membros se tora cada vez menos aderente e cada vez mais 

escorregadia” 50. 

                                                           
46 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca, “Família, sociedade e educação: um ensaio sobre individualismo, amor 

líquido e cultura pós-moderna” in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 102, p. 

592/593. 
47 BAUMANN, Zygmunt, Modernidade líquida, Trad. Plínio Dentzien, Rio de Janeiro, Zahar, 2001, p. 09/15. 
48 Idem, A sociedade individualizada, Trad. José Gardel, Rio de Janeiro, Zahar, 2009, p. 63. 
49 BAUMANN, Zygmunt, Amor líquido, Trad. Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro, Zahar, 2004, p. 43/44. 
50 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca, “Família, sociedade e educação...” (cit. nota 46), p. 597. 
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Por outro lado, esta ruptura dos conceitos tradicionais de família, a nosso ver 

também influenciada pela exacerbação do individualismo, implica na admissão, cada vez 

mais, novos modelos de família ao longo do Século XX. O peso social deixa de ser tão árduo 

sobre a instituição. Desta forma, pode-se dizer que o individualismo da segunda metade do 

Século XX implicou na quebra de barreiras ideológicas de expressão individual, 

influenciando a nova concepção de família, que passa a assumir diversas formas, podendo 

ser desbiologizada, homoafetiva, monoparental, dentre outras. Sob este ponto de vista, nada 

seria tão individualista quanto a aspiração ao amor autêntico51. 

De acordo com GISELLE GROENINGA: 

 “Interessante que o afeto fez sua entrada no Direito por meio do que lhe 

era excluído: as relações de filiação, a adoção abrindo o caminho, e as relações, 

como denomina a Desembargadora Maria Berenice Dias, homoafetivas. O que não 

se enquadrava na moldura legal, o que estava reprimido, inconsciente para o 

ordenamento legal – e uso as palavras de propósito – foi exercendo pressão. Esses 

são os sintomas e atos falhos do direito. 

(...) 

Na busca da humanização do sujeito, dirigimo-nos cada vez mais para a 

ampliação da compreensão das relações entre o sentimento, o pensamento e a ação. 

Dirigimo-nos cada vez mais a buscar o ser ético. Ser que leva em consideração o 

individual, sem perder de vista o coletivo, ser que tem à disposição seus recursos 

egoísticos e exerce a responsabilidade e a autonomia”52. 

 

Muito embora se trate, a primeira vista, um contrassenso, a consolidação do afeto 

como elemento informativo do direito de família pode ter sido ocasionada, portanto, pela 

exacerbação do individualismo, que acarretou nesta nova definição da família. Com efeito, 

a superação dos paradigmas da família do direito canônico da biologia (modernidade) 

certamente contribuiu em grande parte para esta nova realidade. 

Diversos doutrinadores concordam que esta mudança de paradigmas verificada 

ao longo do século XX representaria a repersonalização das relações jurídicas de família, 

processo que valoriza a dignidade nas relações familiares, acima das questões de cunho 

meramente patrimonial53. 

 

 

                                                           
51 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “A incessante travessia dos tempos e a renovação dos 

paradigmas” in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, 2006, p. 155/156. 
52 GROENINGA, Giselle Câmara, “Direito e psicanálise: um novo horizonte epistemológico”. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Afeto, ética, família e o novo código civil – anais do IV congresso brasileiro de direito de 

família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 259. 
53 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. 4a ed, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 28. 
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2.1.6. Evolução da família no direito brasileiro 

 

Pode-se dizer que o ordenamento jurídico brasileiro surge, de forma autônoma, 

em 1822, com a independência, muito embora diversos institutos do direito português 

tenham permanecido em vigor em nosso território, tais como as Ordenações Filipinas em 

matéria de direito civil, então vigentes. Durante a é                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

poca imperial havia, anda, forte influência do Direito Canônico. O catolicismo foi 

consagrado como religião oficial do império, pelo art. 5º da Constituição de 1824 e havia 

monopólio da igreja para a celebração dos casamentos. 

A legislação vigente a esta época era esparsa e pouco sistematizada. Muito 

embora a Constituição de 1824 tivesse determinado, em seu art. 179, XVIII54, a criação de 

um código civil, aderindo desde então ao movimento de codificação que se difundira pela 

Europa, este somente foi promulgado, como se sabe, em 1916, com o projeto de CLÓVIS 

BEVILÁQUA. 

Contudo, com a finalidade de suprir esta lacuna e sistematizar o direito vigente, 

o governo imperial, em 1855, atribuiu ao professor e jurisconsulto AUGUSTO TEIXEIRA DE 

FREITAS a sistematização e consolidação das leis civis então vigentes, e a criação de um 

anteprojeto de código civil, que não foi afinal promulgado. Desta forma, a consolidação foi 

adotada como sistematização do direito civil vigente, até 1917, quando da entrada em vigor 

do Código Civil. 

A Consolidação sistematizou o direito de família em cinco títulos, tratando de 

forma sistemática de matrimônio; paternidade, maternidade e filiação; filhos ilegítimos e 

adotivos; parentes e tutelas e curatelas. Em matéria de direito de família, a Consolidação 

reproduzia leis vigentes, deixando claro o caráter religioso do matrimônio, a necessidade de 

sua celebração perante uma paróquia, muito embora traga disposições de natureza civil 

acerca do instituto, tais com o pagamento de arras55 e até mesmo quanto a regime de bens56. 

Com relação aos filhos, havia diferenciação entre aqueles nascidos na constância do 

                                                           
54 “Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e 

Equidade”. 
55 “Art. 89. No contrato dotal póde-se-fazêr á molhér promessa ou doação de arrhas de quantia certa, ou de 

certos bens móveis, ou immoveis; comtanto que não exceda a terça parte do dote, pena de ser nulla a promessa 

em todo o excedente” TEIXEIRA DA FREITAS, Augusto, Consolidação das leis civis, 3ª ed, Rio de Janeiro, 

L. B. Garnier, 1876, p. 99. 
56 “Art. 86. Os esposos podem excluir a comunhão de bens, no todo, ou em parte, e estipular quaisquer pactos 

e condições, devendo-se guardar o que entre eles fôr contractado” Idem, p. 95. 
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matrimônio e os ilegítimos, que não tinham direito à petição de alimentos ou ao recebimento 

de herança. 

O “Esboço de Código Civil”, de Teixeira de Freitas, datado de 1860, em linhas 

gerais, não apresentava grandes alterações na forma e estrutura da Família, definindo-a em 

seu artigo 139 como: “o complexo de indivíduos de um e outro sexo, que são neste Código 

considerados como parentes”57. 

Representa um avanço digno de nota, contudo, a previsão do artigo 166, que 

previa a possibilidade de os parentes ilegítimos adquirirem alguns dos direitos das relações 

de família: “Os parentes ilegítimos não fazem parte da família dos parentes legítimos (art. 

139). Podem, porém, adquirir alguns dos direitos das relações de família, que no art. 18 se 

tem distinguido, nos casos, e pela forma, que neste Código se determinar58. 

Tal situação permaneceu imutada até o início do período republicano, 

especialmente em 1890, quando houve a promulgação do Decreto n° 181, ocasião na qual o 

Estado passou a ser o responsável pela celebração e pelo registro dos casamentos, surgindo 

a figura do casamento civil. 

Observa-se, ainda, que a publicação da “Nova consolidação das leis civis 

vigentes”, em 11 de agosto de 1899, e de responsabilidade de CARLOS AUGUSTO DE 

CARVALHO, também não representou mudança significativa no âmbito das normas de direito 

de família. Esta recompilação, como também era chamada, definia a família, em seu art. 121, 

como sendo “o complexo de pessoas de um e outro sexo que a lei considera parentes; 

tratando-se porém, de certo agrupamento de pessoas, é a reunião das que habitam na 

mesma casa com economia comum sob o poder, autoridade ou proteção de uma que é o 

chefe”59. 

Interessante notar que a redação do artigo poderia dar margem a interpretação 

de que o chefe de família não precisaria ser exclusivamente o homem, uma vez que trata 

família como agrupamento de pessoas, sob a autoridade de uma que é o chefe. Não há 

obrigação expressa a que o chefe de família fosse do sexo masculino. Não há indício, por 

outro lado, de que tal previsão fosse assim interpretada, à época. 

                                                           
57 TEIXEIRA DA FREITAS, Augusto, Código Civil – Esbôço, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores, 1952, p. 91. 
58 TEIXEIRA DA FREITAS, Augusto, Código Civil – Esbôço (cit. nota 57), p. 101. 
59 CARVALHO, Carlos Augusto de. Direito civil brazileiro recopilado ou nova consolidação das leis civis 

vigentes em 11 de agosto de 1899. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1899, p. 37. 



33 
 

 
 

O Código Civil de 1916 trazia orientação eminentemente liberal para a 

regulamentação das relações interpessoais, no que diz respeito aos direitos patrimoniais, 

consagrando a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos. Quanto à 

regulamentação das relações familiares nos institutos do matrimônio e da filiação, contudo, 

o Código Civil anteriormente vigente limitou-se à reprodução de dispositivos que 

proclamavam a indissolubilidade do matrimônio e à manutenção do status quo representado 

pelas leis civis anteriores, o que implicava na manutenção da desigualdade entre os sexos, 

na supremacia do patriarcado dentro da hierarquia familiar e do matrimônio, e também na 

estrita finalidade de procriação deste último, tendo por fim a formação de mão-de-obra, e 

transmissão do patrimônio60. 

Com efeito, o “Código Beviláqua” foi formulado em um contexto no qual a 

grande maioria da população brasileira ainda vivia no campo. A família também possuía o 

caráter de unidade produtiva, na medida em que era responsável pela maioria, quando não 

pela totalidade dos elementos necessários à própria subsistência. Portanto, determinadas 

funções básicas como a proteção, assistência e educação da prole eram realizadas 

exclusivamente sob o comando autocrático do chefe familiar61. A sistemática vigente era 

voltada à proteção patrimonial da família. 

O casamento era a única hipótese para a constituição de família legítima, sendo 

considerado ainda um vínculo indissolúvel, que se extinguia apenas com a morte de um dos 

cônjuges. De fato, a indissolubilidade do matrimônio era previsão constitucional expressa 

das cartas de 1934, 1937, 1943 e 1967, e também no texto original da Emenda Constitucional 

n° 1 de 196962. Neste sentido havia pouca diferença entre o casamento regido pelo direito 

civil e aquele do direito canônico, celebrado de acordo com as normas da igreja católica. 

Não havia igualdade entre os cônjuges, mas necessariamente a submissão da esposa ao 

marido, sendo considerada a mulher, inclusive, parcialmente incapaz para a realização de 

atos da vida civil e gestão de seu próprio patrimônio. 

                                                           
60 FACHIN, Luiz Edzon, Elementos críticos do Direito de Família, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 66. 
61 Idem, p. 67. 
62 Artigo 144 da Constituição de 1934: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção 

especial do Estado”; Artigo 163 da Constituição de 1946: “A família é constituída pelo casamento de vínculo 

indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado”; Artigo 167 da Constituição de 1967, e 175 (texto 

inalterado) da EC n° 01/1969: “A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Podêres 

Públicos. §1º O casamento é indissolúvel”. 
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A esposa ficava, portanto, submetida a uma posição de inferioridade com relação 

ao marido, e a ela era relegado o papel de “auxiliar” 63 na direção da sociedade conjugal, 

devendo prevalecer a vontade paterna quando houvesse discordância sobre a condução da 

família64. O consentimento do marido era necessário para a prática de diversos atos pela 

própria esposa, tais como a alienação de imóveis – ainda que não afetados pela meação – 

para o exercício de mandato ou profissão, contração de obrigações, litigância em juízo salvo 

poucas exceções, e até mesmo para aceitação ou recusa de heranças ou legados65. 

Também o exercício do pátrio poder era conferido à mulher somente de forma 

subsidiária, na hipótese de viuvez. Neste caso a legislação ainda previa, contudo, que com a 

celebração de novo casamento, o padrasto passava a exercer o pátrio poder exclusivo sobre 

os enteados, perdendo-o novamente a mãe66. 

Somente em 1962, com a promulgação do Estatuto da Mulher Casada (lei n° 

4.121) é que esta passou de “auxiliar” para “colaboradora” da administração da sociedade 

conjugal, permanecendo, contudo, em posição hierarquicamente inferior com relação ao 

marido. Também foi revogada a previsão de necessidade da autorização do marido para o 

trabalho. 

Em 1977, houve, ainda, a promulgação da Emenda Constitucional n° 09, que 

alterou o parágrafo primeiro do art. 175 do texto constitucional vigente67 , e com esta, 

também a entrada em vigor da Lei n° 6.515 é que passou a admitir a dissolução do 

casamento, por meio do divórcio. A expressão “desquite” foi substituída pela “separação 

judicial” para indicar a cessação da coabitação e regime de bens. 

Em finais da década de 1970, surge na doutrina jurídica brasileira, uma primeira 

voz, de JOÃO BAPTISTA VILELLA, que defende a transcendência da visão biológica de 

paternidade, para reconhecimento da socioafetividade como elemento caracterizador da 

parentalidade: 

                                                           
63 Artigo 240 do Código Civil de 1916: “A mulher assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a 

condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família” (destaque não original). 
64 Artigo 186 do CC/1916, redação original: “Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, 

sendo separado o casal por desquite, ou anulação do casamento, a vontade do cônjuge, com quem estiverem 

os filhos”. 
65 Hipóteses previstas nos incisos do artigo 242 do CC/1916. 
66 Artigo 393 do CC/1916: “A mãe que contrai novas núpcias perde, quanto aos filhos do leito anterior, os 

direitos do pátrio poder; mas enviuvando, os recupera”. 
67 Art. 1º da EC n° 09/1977: “O § 1º do artigo 175 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação: O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja prévia 

separação judicial por mais de três anos". 
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“Qual seria, pois, esse quid específico que faz de alguém um pai, 

independentemente da geração biológica? 

Se se prestar atenta escuta às pulsações mais profundas da longa tradição 

cultural da humanidade, não será difícil identificar uma persistente intuição que 

associa a paternidade antes com o serviço que com a procriação. Ou seja: ser pai 

ou ser mãe não está tanto no fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir. 

Veja-se a célebre sentença de SALOMÃO. Que fez o sábio magistrado para 

dirimir o conflito das duas mulheres, que se dizendo, cada uma, ser a mãe, 

pretendiam a guarda da criança? Não recorreu a qualquer critério de natureza 

biológica. Nada que, sequer de longe, recordasse os sofisticados exames 

serológicos ou as complexas perícias antropogenéticas, que um juiz tem hoje à 

disposição. Simplesmente pôs à prova o amor à criança por parte das querelantes. 

Sua capacidade de renúncia em favor do filho. O dom de si mesmas. Não buscou 

o lúcido filho de DAVI assentar a verdade biológica, senão, antes, surpreender a 

capacidade afetiva. Ou seja: fundou-se em nada menos do que naquilo que, em 

linguagem de hoje, se identifica na Alemanha por Kindeswohl e na américa do 

norte por the best interest of child ”68. 

 

 

A entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 representou uma mudança 

radical neste paradigma, introduzindo, ainda que tardiamente no direito brasileiro, a 

igualdade entre os cônjuges e a isonomia de seus deveres com relação à sociedade conjugal69. 

O novo paradigma de família introduzido pela CF/1988 tem como tônicas a igualdade 

substancial, a pluralidade de formas em detrimento da exclusividade do matrimônio, a 

democracia no ambiente familiar, a socioafetividade em complemento ao caráter biológico70, 

conforme discutiremos adiante. A família é considerada o primeiro agente socializador do 

ser humano, e deixou de ser uma célula do Estado, sendo encarada como uma célula da 

sociedade, e por este motivo, merece atenção especial do Estado71. 

A Constituição Federal de 1988 traz também, para o Direito brasileiro, a 

repersonalização do direito civil, mormente no que diz respeito ao direito de família. Neste 

sentido, aponta Luiz Edson Fachin: 

“É certo que essa ‘repersonalização’ do direito civil somente encontrou 

explícita guarida na Constituição Federal de 1988, não só porque explicitou o 

princípio da dignidade da pessoa humana como um dos pilares da república, mas 

também porque a matéria foi diretamente constitucionalizada”72. 

 

                                                           
68 VILELLA, João Baptista. “A desbiologização da paternidade”. In: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Nº 21, 1979, p. 407/408. 
69 Constituição Federal de 1988, Artigo 226, §5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 
70 FACHIN, Luiz Edson, Elementos críticos do direito de família (cit, nota 60), p. 14. 
71 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias, 8ª ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 

29. 
72 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.249. 
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Com efeito, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de princípios que 

norteiam o direito de família, cujo reconhecimento foi fundamental para a consolidação do 

afeto como elemento informador do ordenamento jurídico pátrio.  

 

2.2. Princípios constitucionais do direito de família 

 

A Constituição Federal de 1988 adotou como tônica fundamental, no que diz 

respeito à regulamentação do Direito de Família, uma série de princípios que, de certa forma, 

extraíram das leis e da jurisprudência, pelo método indutivo 73, os avanços constatados nesta 

área, mais notadamente ao longo do Século XX. Há defensores da ideia de que a entrada em 

vigor da CF/88 teria representado verdadeira revolução no campo do direito de família, dada 

a importância dos princípios com ela consolidados74. 

Não há consenso por parte da Doutrina sequer acerca de quais seriam os 

princípios abrangidos pela Constituição, uma vez que alguns destes são considerados como 

implícitos. Digno de nota, entretanto, que ao contrário de outros ramos do direito, os 

princípios constitucionais relativos ao direito de família possuem eficácia horizontal, à 

medida que correspondem não somente a direitos fundamentais mas, em grande parte, a 

direitos subjetivos previstos na Constituição. 

Por este mesmo motivo, alguns princípios são extrapolados do contexto da 

norma jurídica, buscando-se levar em conta, para tanto, a intenção do constituinte originário 

de 1988. 

MARIA BERENICE DIAS aponta, como princípios informadores do direito de 

família os seguintes: (i) dignidade da pessoa humana; (ii) liberdade; (iii) igualdade e respeito 

à diferença, (iv) solidariedade familiar, (v) pluralismo das entidades familiares, (vi) proteção 

integral a crianças, adolescentes, jovens e idosos; (vii) proibição do retrocesso social, e  (viii) 

afetividade75. 

FRANCISCO AMARAL entende que os princípios de direito de família podem ser 

divididos em duas categorias, quais sejam, àqueles relativos aos direitos familiares pessoais, 

                                                           
73 TEPEDINO, Gustavo, Temas de Direito Civil 3ª ed, Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p. 18. 
74 MADALENO, Rolf, Novas perspectivas no direito de família¸ Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, 

p. 301. 
75 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 61/62. 
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que compreendem o principio do casamento civil (CF, art. 226, §1º), o principio da 

admissibilidade do divórcio (CF, art. 226, §6º), princípio da igualdade entre os cônjuges (CF, 

art. 226, §5º) e o princípio da igualdade entre os filhos (CF, art. 227, §6º), e àqueles relativos 

aos assim denominados direitos familiares sociais, que compreendem o princípio da proteção 

da família (CF, art. 6º e art. 226, §8º) e o princípio da proteção da infância e da adolescência 

(CF, art. 227, §1º)76. Faz referência, contudo, tão somente aos princípios extraídos, de forma 

expressa, do texto legal. 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES admite, em sua obra, a existência de seis 

princípios informadores do direito de família, quais sejam: (i) respeito à dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, III; 226 §§ 3º a 8º); (ii) igualdade jurídica dos cônjuges e companheiros 

(CF, art. 226, §5º); (iii) igualdade jurídica de todos os filhos (CF, art. 227, §6º); (iv) 

paternidade responsável e planejamento familiar (CF, art. 226, §7º); (v) comunhão plena de 

vida (art. 1.513 do Código Civil); e (vi) liberdade de constituir comunhão de vida familiar 

(CF, art. 226, §7º)77.  

ROLF MADALENO, por sua vez, aponta a existência de onze princípios, quais 

sejam: (i) dignidade da pessoa humana; (ii) igualdade; (iii) autonomia privada; (iv) 

liberdade; (v) solidariedade familiar; (vi) monogamia; (vii) diversidade familiar; (viii) 

afetividade; (ix) igualdade da filiação; (x) proteção da prole e (xi) proteção do idoso78. 

A seguir examinaremos alguns dos princípios, que elegemos como 

imprescindíveis para o desenvolvimento do presente estudo, quais sejam, a dignidade da 

pessoa humana, a igualdade e respeito às diferenças, a pluralidade de entidades familiares e 

a proteção da infância e da adolescência. A afetividade será abordada no item 3.1, deste 

trabalho, mais adiante. 

 

2.2.1. Dignidade da pessoa humana 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 1º, III, que a dignidade 

da pessoa humana é um dos fundamentos da república. É considerada um “macroprincípio”, 

                                                           
76 AMARAL, Francisco, Direito Civil – Intrudução. (cit. nota 39), p. 142. 
77 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro – VI – Direito de Família, 5ª ed, São Paulo, Saraiva, 

2008, p. 07/09. 
78 MADALENO, Rolf, Curso de Direito de Família, 5ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 45/101. 
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no sentido de que em seu cerne estão contidos outros princípios e valores essenciais tais 

como a liberdade, autonomia privada, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 

também representaria uma semente dos direitos humanos79. 

Em linhas gerais, parte-se do pressuposto de que a dignidade da pessoa humana 

é ínsita à condição humana, representando um princípio superior na hierarquia das normas 

jurídicas80. Trata-se de noção filosófica que foi incorporada ao ordenamento jurídico após 

uma trajetória que teve início na filosofia cristã da alta idade média, partindo da ideia de que 

a pessoa é dotada de uma substância individual de natureza racional, uma vez que criada à 

imagem e semelhança do Deus cristão81. 

Tal ideal foi patrocinado por SÃO TOMÁS DE AQUINO, que definia a pessoa como 

sendo o que há de mais complexo na natureza, tratando-se de uma substância indivisível de 

natureza racional82; Concepção foi ulteriormente elaborada pelo jusnaturalismo, espalhando 

suas raízes até o iluminismo, quando influenciou o pensamento de IMMANUEL KANT, no 

sentido de que a dignidade da pessoa humana emana do caráter único e insubstituível de 

cada ser humano. Todos estariam igualizados na razão, e por este motivo, seriam detentores 

da mesma dignidade universal perante uma moral transcendental que fundamenta o direito83. 

De acordo com a concepção kantiana, a dignidade da pessoa humana significaria 

que a pessoa existe como um fim em si mesmo, não podendo ser equiparada de qualquer 

forma a um objeto: 

“Admitindo porém que haja alguma coisa cuja existência em si mesma 

tenha um valor absoluto e que, como fim em si mesmo, possa ser a base de leis 

determinadas, nessa coisa e só nela é que estará a base de um possível imperativo 

categórico, quer dizer de uma lei prática 

Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe 

como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele 

mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser 

considerado simultaneamente como fim. 

(...) 

Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas 

da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como 

                                                           
79  PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios fundamentais norteadores para o direito de família, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2006, p.68. 
80 SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal 

de 1988¸ 6ª ed, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2008, p. 15/16. 
81 Idem, p. 29/33. 
82 MORAES, Walter. “Concepção tomista de pessoa” (originalmente publicado em RDPriv n° 02, abr/jun 

2000). In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs). Doutrinas essenciais de 

responsabilidade civil, vol.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.285. 
83 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. “Dignidade”. In: LAGRASTA NETO, Caetano e SIMÃO, José Fernando 

(coords.), Dicionário de Direito de Família¸ v.1, São Paulo, Atlas, 2015, p. 276/277. 
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meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 

pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer 

como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, 

limita nessa medida todo o arbítrio”84. 

 

Este princípio tem, por finalidade básica assegurar a todos uma existência digna. 

É invocado em diversas áreas do direito, pautando a atuação do Estado e protegendo o 

cidadão em face da atuação lesiva deste. Possui aplicação no âmbito da organização da 

ordem econômica (art. 170, Caput da Constituição Federal: A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios), 

proibição da tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes (art. 5º, III e XLVII da CF), 

combate e erradicação da miséria (art. 79 do ADCT), e na proteção da Família85, foco do 

interesse no presente trabalho. 

No direito de família, a dignidade da pessoa humana é aceita praticamente de 

forma unânime pela doutrina como princípio fundamental pelo qual este deve ser pautado. 

Sua aplicação ao âmbito familiar implica em que, mesmo dentro da unidade familiar, cada 

pessoa – em virtude de seu valor intrínseco – não pode ser submetida ao arbítrio de outra. 

Existem limites, mesmo dentro do convívio familiar, que visam preservar a integridade física 

e psíquica da criança ou adolescente, mulher, homossexual, respeitando-se as diferenças de 

entendimento e coibindo-se as práticas abusivas ou danosas86. 

A proteção da dignidade no âmbito familiar tem, portanto, a finalidade de 

preservar a higidez das relações interfamiliares, de forma que todos seus membros possam 

desenvolver ao máximo todas as suas potencialidades, até mesmo porque, neste contexto, o 

menor está passando por estágio de seu crescimento em que há a formação de sua 

personalidade, bem como desenvolvimento físico e mental. 

 

2.2.2. Igualdade e respeito às diferenças 

 

                                                           
84 KANT, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Trad. Paulo Quintela, Lisboa, 

Edições 70, 2005, p. 67/68. 
85  SARLET, Ingo Wolfgang. “Art. 1º, III”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (coords.) Comentários à Constituição do Brasil¸ São Paulo, 

Saraiva, 2013, p. 123. 
86 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca, “Dignidade” (cit. nota 75) p. 279. 
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O princípio da igualdade é, em primeiro plano, uma construção política que 

surge para se contrapor à realidade fática do Século XVIII, cujo descontentamento popular 

com os grandes privilégios reservados a poucos membros da elite deu causa, em 1789, à 

Revolução Francesa. Em agosto daquele ano foi promulgada pela Assembleia Nacional a 

Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que prevê em seu art. 1º, que “Os homens 

nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na 

utilidade comum” 87. Tal perspectiva fez com que a igualdade passasse a ser compreendida 

como o direito de qualquer pessoa de não ser discriminado por suas diferenças88. 

No direito brasileiro, tal princípio foi consagrado pela Constituição Federal de 

1988, que prevê em seu art. 5º, caput, que “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...”. 

A Carta Magna foi ainda mais além, estabelecendo no inciso I de referido artigo que 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 

No âmbito do direito de família, o princípio da igualdade possui duas 

decorrências, quais sejam, a equiparação entre homem e mulher, dentro da hierarquia 

familiar, e que está representada pelo art. 226, §5º da Constituição: “Os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”; e a 

equiparação entre os filhos, que não mais podem mais ser discriminados em virtude de sua 

origem, havidos dentro ou fora de casamento ou união estável ou ainda adotivos, por sua vez 

plasmado no art. 227, §6º da Carta Magna: “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”. Tal dispositivo revoluciona o tratamento 

dado até então aos filhos, pelo Código Civil de 1916, no qual estes eram divididos entre 

legítimos e ilegítimos, podendo estes últimos ser classificados, ainda, como espúrios, 

adulterinos e incestuosos, com diversas implicações, inclusive de ordem patrimonial. 

É seguro dizer que o princípio da igualdade foi um dos grandes responsáveis 

pela superação do modelo familiar patriarcal, implicando na igualdade de deveres e direitos 

                                                           
87  Texto extraído da Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-

da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-

cidadao-1789.html, acesso em 22/10/2017. 
88 ROMEIRO, Marcio Anatole de Sousa. “Igualdade”. In: Dicionário de Direito de Família (cit. nota 79), v.2, 

p. 530/531. 
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entre os cônjuges, posteriormente preconizada no art. 1.511 do Código Civil: “O casamento 

estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 

cônjuges”. Os papeis deixam de ser claros e segmentados dentro da estrutura familiar. a 

mulher passa a assumir novas responsabilidades, tais como a participação nas decisões 

familiares e contribuição financeira para o sustento da família, ao passo que o homem 

assume igual responsabilidade no que diz respeito aos cuidados com lar comum e com os 

filhos 89. 

É certo, ainda, que o princípio da igualdade não implica, no âmbito do direito de 

família, na igualdade formal entre os cônjuges, uma vez que não supre as diferenças de 

gênero, devendo ser consideradas naturais e saudáveis as diferenças entre os sexos, dentro 

do princípio da igualdade90. 

 

2.2.3. Pluralidade de entidades familiares 

 

A partir do advento da Constituição Federal de 1988, passou a ser admitida pelo 

ordenamento jurídico a existência de várias possibilidades de arranjos familiares. Tal 

possibilidade surge em oposição à primazia do casamento, cujo caráter indissolúvel 

perdurou, ainda, nas bases do direito canônico, até o advento da Lei nº 6.515/1977, como 

sendo a única modalidade familiar juridicamente aceita. 

Em virtude do grande descompasso entre a legislação e a prática social, as 

construções jurisprudenciais e doutrinárias passaram a buscar soluções criativas para as 

entidades que não eram consideradas família, culminando em construções como as 

sociedade de fato e na possibilidade de indenização por serviços domésticos prestados91. 

A Constituição de 1988 passou a admitir, conforme previsão de seu art. 226, §§ 

1º, 3º e 4º tanto a entidade familiar formada pelo casamento, quanto a formada pela união 

estável, prevendo também a figura da família monoparental, que consiste em um dos pais e 

seus descendentes. Em qualquer destes casos, estão presentes todas as consequências 

oriundas do núcleo familiar constituído, tais como direitos e deveres dos cônjuges entre si e 

                                                           
89 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família (cit. nota 76), p. 382. 
90 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 65/66. 
91 MORAES, Maria Celina Bodin de e TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, “Art. 226”. In Comentários à 

Constituição do Brasil (cit. nota 85)¸ p. 2118. 
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com relação aos filhos, a proteção do núcleo familiar e até mesmo do imóvel que lhe sirva 

de residência92. 

Muito embora o texto constitucional somente faça menção expressa a estas três 

modalidades de família, abre espaço para a interpretação e ampliação deste rol, com a 

valorização do elemento afetivo, como determinante das entidades familiares. Com efeito, 

uma parte da doutrina atual defende que as categorias estabelecidas pelo art. 226 da 

Constituição Federal seriam apenas instrumentais e exemplificativas. Sendo a família o 

“locus de realização existencial de cada um de seus membros, e espaço preferencial de 

afirmação de suas dignidades” 93, não seria possível recusar tutela a tantas outras formas de 

vínculo afetivo que, muito embora não estejam previstos de forma expressa no texto 

constitucional, mereçam igual proteção94. 

A extrapolação das categorias estabelecidas pelo art. 226 da Constituição 

Federal está diretamente relacionada ao reconhecimento do afeto como princípio informador 

do direito de família, que em última análise pode levar ao reconhecimento de união de 

pessoas que convivem em situação de interdependência afetiva, conforme veremos adiante. 

Defendemos que, com base neste entendimento, poderão ser consideradas 

família, estando, portanto sujeitas à proteção que a lei lhe confere, as entidades formadas por 

parentes que convivem sem a presença de genitor ou genitora, pessoas sem laços e 

parentesco que passam a conviver em caráter permanente com laços de afetividade, uniões 

homossexuais e até uniões concubinárias. 

 

 

2.2.4. Proteção da infância, da adolescência e da juventude. 

 

O princípio da proteção da infância e da adolescência parte do pressuposto de 

que a pessoa menor de idade constitui o futuro da sociedade, e se encontra em situação de 

                                                           
92 AZEVEDO, Álvaro Vilaça, Bem de Família, 6ª ed, São Paulo, Atlas, 2010, p. 191. 
93 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 62. 
94 MORAES, Maria Celina Bodin de e TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, “Art. 226”. In: Comentários à 

Constituição do Brasil (cit. nota 85)¸ p. 2119. 
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vulnerabilidade por ser pessoa em desenvolvimento, devendo ser preparados pessoal e 

profissionalmente para que cresçam de forma estruturada, saudável e responsável95. 

Os direitos da criança e do adolescente somente começaram a ser reconhecidos, 

em plano internacional, a partir da segunda metade do Século XX. Houve aí uma importante 

mudança de paradigma, uma vez que a prole era vista anteriormente como unidade produtiva 

da economia familiar, ficando sob o jugo exclusivo do poder familiar (Cf. 2.1.3. acima). 

No plano do Direito Internacional Público A proteção à criança e ao adolescente 

se deu, em um primeiro momento, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Em seu 

art. XXV, 2, dispunha expressamente: “ A maternidade e a infância têm direito a cuidados 

e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, devem 

gozar da mesma proteção social” 96. 

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente representou um 

passo adiante na proteção destes na esfera do direito internacional público, tendo sido 

consagrado em 1959 com a Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, estando descrito de forma substancial em seus “Princípios” 1º e 

7º97, sendo que este último consagrou a máxima do “best interest” ou do melhor interesse 

do menor, corolário do princípio da proteção integral. 

                                                           
95 MORAES, Maria Celina Bodin de e TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, “Art. 226”. In: Comentários à 

Constituição do Brasil (cit. nota 85), p. 2126. 
96 Disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf, acesso em 12/02/2017. 
97  “Princípio 1. A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as crianças, 

absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por 

motivo de  raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família”. 

“Princípio 7. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau 

primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em 

condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso 

de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da 

criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, 

em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os 

propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o 

gozo deste direito. 

Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-

crianca.html, acesso em 12/02/2017. 
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A Constituição de 1988 adotou, em seu art. 22798, a doutrina da proteção integral 

das crianças, adolescentes e jovens, assegurando-lhes direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária. Também prevê sua proteção contra toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esta hipótese 

representa uma exceção à regra da não interferência do Estado na vida familiar (art. 1.513 

do Código Civil99), uma vez que esta regra não pode afastar o melhor interesse do menor. 

De forma contemporânea à Constituição de 1988, a Convenção internacional 

sobre os direitos da criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

novembro de 1989, representou um dos maiores avanços na proteção dos direitos da criança 

no plano internacional, prevendo uma série de objetivos a serem perseguidos pelos estados-

parte com a finalidade de implementar a proteção integral aos menores. 

Importante observar que tal convenção foi ratificada pelo poder executivo e 

aprovada pelo Congresso Nacional 21 de novembro de 1990, tornando-se norma de direito 

interno por meio do Decreto nº 99.710/1990, e reconhece, em seu preâmbulo, que “a 

criança, para o plano e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no 

seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão”. 

A forma de implementação de desta miríade de direitos e garantias previstas na 

Constituição Federal e nas convenções internacionais de que o Brasil é parte está prevista no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, microssistema que traz normas de natureza civil, 

penal, processual e administrativa, além de obrigar toda a legislação a reconhecer o menor 

como sujeito de direitos100. 

O dever de proteção da criança não diz respeito tão somente ao estado, 

estendendo-se à família e à sociedade em geral. A grande maioria dos desdobramentos do 

princípio da proteção integral deve ser perseguida por meio de políticas públicas a serem 

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

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
99 “Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida 

instituída pela família.” 
100 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias (cit. nota 71), p. 68. 
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desenvolvidas pelo Estado, contudo deve-se dar destaque à família como potencializadora 

da atuação estatal no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente 101.  

Portanto, conforme veremos adiante, a proteção integral à criança e ao 

adolescente é um princípio que limita o exercício do poder familiar,  

 

2.2.5. Paternidade responsável 

 

A paternidade responsável é um princípio identificado pela doutrina como sendo 

decorrente do artigo 226, §7º 102 da Constituição Federal, bem como do artigo 4º 103do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda do inc. IV do art. 1.566104 do Código Civil. 

O princípio da paternidade responsável está diretamente relacionado aos direitos 

dos filhos de não serem discriminados, bem como de serem criados em um ambiente digno 

e que promova sua saúde física, mental, psicológica e também intelectual, gozando de 

proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade e exploração105. A 

paternidade responsável está intimamente relacionada, ainda, com outro princípio 

comumente invocado no campo do direito de família, qual seja, o princípio da solidariedade 

familiar, cuja tônica é a mútua assistência entre os membros da família, em aspectos 

materiais e também morais106.  

Neste contexto, a paternidade responsável está relacionada a uma série de 

deveres dos genitores, que fazem parte do conteúdo do poder familiar, conforme veremos 

                                                           
101 LAGRASTA NETO, Caetano. “Banalidade do mal: políticas públicas e garantia do mínimo existencial”. 

In: Dicionário de Direito de Família (cit. nota 79), v. 1, p. 134. 
102 Art. 226, §7º da CF/88: “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”. 
103 Art. 4º da Lei nº 8.069/1990: “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”. 
104 Art. 1.566 caput e inciso IV do Código Civil: “São deveres de ambos os cônjuges: (...) sustento, guarda e 

educação dos filhos (...)”. 
105 CARDIM, Valéria Silva Galdino, “Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas 

públicas” in Anais do XVIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI), v. 4, Florianópolis: Boiteux, 2009,  p. 5611/5612. 
106 LÔBO, Paulo Luiz Netto. “Princípio da solidariedade familiar”. In: Anais do VI Congresso Brasileiro de 

Direito de Família. Belo Horizonte, 2007. p. 06/07. Disponível em 

http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/78.pdf, acesso em 03/10/2017. 
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adiante. Os deveres relativos à paternidade responsável já estavam previstos na Declaração 

dos Direitos da Criança de 1959107, contudo somente surgiram em nosso ordenamento 

jurídico em 1988. 

É possível constatar da redação da Constituição Federal que o constituinte 

efetuou uma opção pela responsabilidade familiar como princípio norteador dos relações 

familiares, alinhando-se com as diretrizes do direito internacional, atestadas na Declaração 

Universal dos Direitos dos Homens (1948) e na Convenção Interamericana de Direitos 

Americanos108. 

Roberto de Almeida Borges Gomes aponta que: 

“O legislador constituinte foi extremamente feliz na opção geográfica de 

colocar na Constituição Federal de 1988, no mesmo capítulo (Capítulo VII, do 

Título VIII), a família, a criança e o adolescente. Pensamos de tal forma, vez que 

a convivência familiar saudável é um dos elementos que, somado a outros fatores, 

tais como a garantia dos meios de subsistência para uma vida digna, de relações 

com a comunidade, da efetivação de seus serviços estatais necessários (a exemplo 

da saúde, segurança e educação), dentre uma série de outras condições para o pleno 

desenvolvimento do menor, é capaz de proporcionar uma efetiva proteção no 

desenvolvimento regular da criança e do adolescente ”109 

 

Efetivamente, entendemos que o princípio da paternidade responsável 

corresponde, em forma de deveres, aos direitos protegidos pelo princípio da proteção integral 

da criança e do adolescente, tal qual a outra face de uma mesma moeda110. Com feio, o 

princípio da paternidade responsável não se resume ao cumprimento do dever de assistência 

material, devendo abranger também o dever jurídico de assistência moral. 

Isto porque o art. 227 da Constituição Federal, conforme já mencionado, é claro 

ao conferir à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar – todos estes com conteúdo moral. Tais 

direitos são oponíveis à família, e inclusive ao pai separado, tendo em vista que decorrem 

do próprio poder familiar111. 

                                                           
107 Cf. nota 94. 
108 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Vol. 6 – Famílias, 7ª ed, 

São Paulo: Atlas, 2015, p. 103. 
109 GOMES, Roberto de Almeida Borges, “Aspectos gerais da investigação de paternidade à luz do princípio 

constitucional de proteção integral” in FARIAS, Cristiano Chaves de (coord). Temas atuais de direito e 

processo de família. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004, p. 469. 
110 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; SÁ, Maria de Fátima Freire de. “Fundamentos principiológicos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso” in Revista Brasileira de Direito de Família, n. 

26, Porto Alegre: Síntese, out/nov 2004, p. 23/26. 
111 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 311/312. 
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Conforme aponta GISELDA M. F. NOVAES HIRONAKA, “a responsabilidade dos 

pais consiste, principalmente, em dar oportunidade ao desenvolvimento dos filhos, em 

ajuda-los na construção da própria liberdade. Trata-se de uma inversão total, portanto, da 

ideia antiga e maximamente patriarcal do pátrio poder”112. 

Assim, os deveres decorrentes da paternidade responsável representam 

verdadeiras limitações e balizamentos do exercício do poder familiar, devendo ser observado 

pelos genitores como forma de garantir um desenvolvimento saudável de seus filhos 

menores. . 

 

2.3. O poder familiar 

 

2.3.1. A evolução do conceito de poder familiar 

 

A relação entre genitores e filhos experimentou, ao longo do tempo, 

transformação semelhante àquela existente entre os cônjuges. O ponto de partida, em ambos 

os casos, foi o mesmo: a situação de submissão ao homem, chefe da família, observadas as 

peculiaridades de cada caso. 

Por um lado, a disciplina da relação entre os cônjuges evoluiu até atingir grau de 

igualdade, de modo que ambos passaram a compartilhar de forma isonômica o exercício do 

poder familiar, como decorrência lógica da equiparação entre os gêneros. Por outro, contudo, 

a relação entre genitores e prole assumiu uma posição que implica em uma série de deveres 

para estes, decorrentes da necessidade de proteção do menor e promoção de sua formação 

como pessoa113. 

Modernamente, o poder familiar é conceituado como sendo o conjunto de 

direitos e deveres exercidos pelos pais em relação aos filhos menores, tendo por objetivo 

proporcionar o desenvolvimento da personalidade e das potencialidades do menor 114 . 

                                                           
112 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” (cit. 

nota 18), p. 31. 
113 TEPEDINO, Gustavo, “A tutela constitucional da criança e do adolescente: projeções civis e estatutárias” 

In: Direito de Família no Novo Milênio (cit. nota 23), p. 427.  
114 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Direito de 

Família, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 641. 
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Contudo, o poder familiar nem sempre foi visto desta maneira. Sua forma final é fruto de 

uma transformação ao longo de vários séculos. Tal transformação expressou uma das 

decorrências do princípio da proteção integral, qual seja, a responsabilidade de ambos os 

pais com relação aos filhos, implicando em uma série de deveres destes, norteados pelo 

melhor interesse do menor, dimensão do princípio da proteção integral115. 

É seguro dizer que a equiparação entre homens e mulheres dentro da família não 

trouxe para estas todos os poderes anteriormente exercidos por aqueles, mas na realidade 

compartilhou, entre todos, uma série de novas responsabilidades necessárias à proteção deste 

organismo social116. 

Em sua concepção primordial, o “pátrio poder” representava a supremacia da 

vontade do pai e chefe de família na determinação da vida de sua prole. Conforme já 

mencionado acima (2.1.2.), no Direito Romano clássico, o poder familiar era exercido 

exclusivamente pelo paterfamilias¸ de forma vitalícia e ilimitada. Denominava-se patria 

potestas, pois conferia ao chefe familiar uma série de faculdades. Trata-se de instituição 

originária do direito romano117, uma vez que não há registro de sua existência, de forma tão 

organizada, entre outros povos, muito embora algumas de suas características já fossem 

encontradas entre os persas, hebreus e gauleses118. 

A patria potestas representava autoridade absoluta na direção da família e até 

mesmo na prática da religião doméstica. No Direito Romano clássico (geralmente situado 

entre 130 a.C. e 230 d.C.) 119, competia ao pater decidir inclusive acerca da vida ou morte 

(ius vitae ac necis) de sua prole. As pessoas alieni juris, ou seja, todas aquelas sob o arbítrio 

de um pater famílias possuíam expressão equivalente à de coisa, para o ordenamento jurídico 

clássico, disposições que somente foram abrandadas no direito justinianeu120. 

                                                           
115 MORAES, Maria Celina Bodin de, “Deveres parentais e responsabilidade civil”, Revista Brasileira de 

Direito de Família, n. 31, Porto Alegre, Síntese, 2005, p. 56. 
116 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da e GUERRA, Leonardo dos Santos, “A função social da família” 

in Revista Brasileira de Direito de Família, n. 39, Porto Alegre, Síntese, 2007, p. 157. 
117 MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano. (cit. nota 15), p. 621. 
118 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Tomo IX – Direito de Família. Atualizado por 

Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 175. 
119 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano, 8ª ed, São Paulo, Saraiva, 1995, p. 05. 
120 SILVA PEREIRA, Caio Mário da, Instituições de Direito Civil – Vol. V – Direito de Família, 19ª ed, Rio 

de Janeiro, Forense, 2011, p. 231. 
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Dentro da própria família, mulheres e filhos estariam em uma posição mais 

próxima à servidão, sendo-lhes relegado apenas o dever de obediência, em oposição ao 

arbítrio do pater de escolher por si os deveres que deveria observar 121. 

Tal sistemática foi incorporada de forma substancial ao direito canônico, 

excluindo-se, é claro, a possibilidade do chefe de família poder decidir sobre a vida de seus 

integrantes, por se tratar de ponto inerentemente contrário ao espírito cristão. A relação entre 

pais e filhos era vista, neste contexto, de forma semelhante como que a Teologia enxergava 

a relação entre Deus e os homens122. Contudo, a relação entre homem e mulher permaneceu 

pautada pela noção de subordinação, bem como a relação entre os pais e filhos menores, 

partindo do pressuposto que estes, por terem pouca ou nenhuma experiência, lhes deviam 

muito mais obediência123.  

Assim como a noção de família, a noção de pátrio poder sofre transformações 

por influência do jusnaturalismo, que busca explicar os fenômenos jurídicos sob o ponto de 

vista de manifestações naturais. 

Conforme já mencionamos anteriormente, sob o ponto de vista jusnaturalista, 

influenciado pelo estudo das ciências da natureza, surge a noção de que a hierarquia que os 

pais detém sobre os filhos deriva do fato de terem mais experiência. Trata-se, portanto, de 

autoridade natural que não se justifica pelo arbítrio absoluto, mas deriva do fato de serem os 

genitores a causa de sua existência da prole. Surge a noção de que os pais possuem 

responsabilidade pela necessidade dos filhos. 

Muito embora tal noção esteja distante do que hoje se entende por 

responsabilidade parental, estão lançadas as bases para que a família possa ser definida como 

entidade concretamente baseada nas relações de afeto124. 

Contudo, tal noção incipiente demoraria ainda alguns séculos para ganhar 

notoriedade no direito brasileiro. 

No direito pátrio foi adotada, em um primeiro momento, a definição clássica, 

apropriada pelo direito canônico, que aqui chegou por meio das ordenações do Reino de 

                                                           
121 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” (cit. 

Nota 8) p. 11. 
122 Idem, p. 21 
123 Idem, p. 10. 
124 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Responsabilidade Civil na Relação Paterno-Filial” (cit. 

Nota 8) p. 13/14. 
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Portugal, cuja vigência fora estendida ao território brasileiro. De acordo com tal legislação, 

competia exclusivamente ao pai a direção da educação ou administração do patrimônio dos 

filhos. 

Em um primeiro momento, o pátrio poder era vitalício, assim como no direito 

romano, encerrando-se somente, de acordo com Lei de 22 de setembro de 1828, nas 

seguintes hipóteses: (i) morte do pai ou do filho; (ii) entrada do pai ou do filho em religião 

aprovada; (iii) casamento do filho; (iv) escritura de demissão do pátrio poder, concedida pelo 

pai em favor do filho, quer fosse menor ou maior; (v) exercício, pelo filho, de cargos 

públicos, desde que seja maior de 21 anos de idade; (vi) colação pelo filho de grau 

acadêmico; (vii) investidura do filho em ordem sacra maior; e (viii) sentença judicial 

transitada em julgado, proferida em ação que pudesse compelir o pai a emancipar o filho, tal 

como maus tratos, aceitação de herança com condição de emancipar o filho; quando forçava 

a filha a prostituir-se ou ainda quando enjeitava o filho infante, e em virtude deste abandono, 

o filho era criado por terceiro125. 

Mesmo durante este período, a instituição do pátrio poder era vista de forma 

crítica por parte da doutrina. A norma positiva, ao simplesmente reproduzir institutos do 

direito romano, não atendia às expectativas de sociedade marcantemente diferente. Sobre 

isto escreve LAFAYETTE: 

“No decurso da menoridade falece ao ente humano a capacidade 

indispensável para prover às suas necessidades e reger sua pessoa e bens. É mister 

que alguém tome o infante sob sua proteção, que o alimente, que cultive os germes 

que lhe brotarão no espírito. Que, em uma palavra, o eduque, e zele e defenda seus 

interesses. Esta nobre missão a natureza confiou-a ao pai e à mãe. Pressupõe ele 

tanto que em um como em outro, certos direitos sobre a pessoa e bens do filho. 

Estes direitos em seu complexo constituem o que se chama pátrio poder. Tem ele 

por fundamento a incapacidade do menor; consiste no direito de educa-lo, de 

defender-lhe a pessoa e guardar e zelar-lhe os bens; compete tanto ao pai quanto à 

mãe. Tal é no ponto de vista filosófico o pátrio poder. 

Mas não é assim, nesta pureza, que tem sido ele compreendido e regulado 

pelo Direito positivo. Modeladas em sua generalidade pelas formulas severas do 

Direito romano, que, neste assunto, reproduz em enérgico resumo, o gênio 

dominador e avaro do povo latino, as leis civis tem desnaturado grosseiramente a 

instituição do pátrio poder, acrescentando-lhe atribuições inconciliáveis com a sua 

índole e razão de ser e convertendo-o, por uma singular inversão de seu fim, em 

pesado instrumento da prepotência, do orgulho e da cobiça dos pais. 

Assim que: O pátrio poder rouba ao filho a independência pessoal nas 

relações do direito privado; despoja-o em favor do pai dos rendimentos da classe 

mais importante de seus bens: seu jugo não cessa com a menoridade. 

Felizmente, porém, graças ao progresso das luzes, vão os legisladores 

modernos reconhecendo a necessidade de separa-lo dos elementos estranhos que 

                                                           
125 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Tomo IX – Direito de Família. (cit. nota 117), p. 

179/180. 
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o desvirtuam, esforçando-se por aproxima-lo do tipo filosófico. É esta a tendência 

que predomina nos códigos recentemente promulgados. 

Entre nós prevalece ainda acerca deste grave assunto a antiga legislação 

portuguesa que não é senão a reprodução do Direito Romano, no estado em que o 

deixara o imperador Justiniano, com as modificações que o tempo e os costumes 

lhe foram fazendo”126. 

 

O autor faz referência, nesta passagem, aos códigos civis francês (1804), 

português (1867) e chileno (1855), defendendo-os como mais adequado ao tratamento do 

tema do que os projetos legislativos existentes no Brasil. 

Neste ponto, é interessante notar que o Código Civil francês, de 1804 estabelecia 

em seus artigos 384 e 385, como decorrência do pátrio poder, o direito ao usufruto dos bens 

pertencentes aos filhos menores, com o encargo expresso de que os pais devem ser 

responsáveis pela alimentação, manutenção e educação de seus filhos, de acordo com a 

fortuna que possuírem127. 

O código civil português de 1867, por sua vez, já elencava entre as características 

do assim denominado “poder paternal”, o dever de proteger os filhos menores e administrar-

lhes os bens128. Era expressiva, ainda, a participação da mãe no exercício do poder paternal, 

devendo ser ouvida em tudo que dissesse respeito aos interesses dos filhos, podendo ainda 

exercer o poder paternal irrestritamente na hipótese de ausência do genitor do sexo 

masculino. 

Contudo, no direito brasileiro, o estatuto de 1916 manteve a definição do direito 

canônico. Com efeito, o Código Beviláqua adotava posição conservadora e voltada à 

manutenção do status quo nas relações familiares. Previa, em seu art. 380, que o pátrio poder 

era exercido pelo marido, como chefe de família, podendo ser exercido pela mulher tão 

somente em sua falta ou impedimento, tal como na hipótese de viuvez129. 

                                                           
126 PEREIRA, Lafayette Rodrigues, Direitos de Família (1889). Anotações e Adaptações ao Código Civil por 

José Bonifácio de Andrada e Silva. Rio de Janeiro: Virgílio Maia & Cia., 1918, p. 233/234. 
127 Arts. 384 e 385 do Código Civil Francês, de 1804: “384. Le père durant le mariage, et, après la dissolution 

du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-

huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans”. 

“385. Les charges de cette jouissance seront: 1,° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2,° La 

nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans selon leur fortune; 3,° Le paiement des arrérages ou intérêts 

des capitaux; 4,° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie”. 
128 Art. 137 do Código Civil Português de 1867: “Aos paes compete reger aspessoas dos filhos menores, 

protegê-los e administrar os bens deles: o complexo destes tireitos cosntitue o poder paternal”. 
129 “Art. 380. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (art. 233), e, na 

falta ou impedimento seu, a mulher”. 
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O pátrio poder conferido à viúva era perdido, novamente na hipótese de novas 

núpcias, ocasião na qual o novo cônjuge passaria a exercê-lo, com relação aos enteados, em 

condição análoga à de tutor. Contudo, o pátrio poder perdeu seu caráter vitalício, cessando 

com a maioridade ou emancipação. 

Ao longo do Século XX, em paralelo com diversas transformações da própria 

sociedade, verificou-se a evolução da figura do pátrio poder, de modo que este passa a ter 

seu eixo deslocado para a proteção dos filhos, assumindo caráter de poder-dever melhor 

representado pelos conceitos de poder familiar ou autoridade parental 130 . PONTES DE 

MIRANDA, em seu Tratado de Direito Privado, já defendia que: 

“O pátrio poder moderno é conjunto de direitos concedidos ao pai ou à 

própria mãe, a fim de que, graças a eles, possa melhor desempenhar sua missão de 

guardar, defender e educar os filos, formando-os, e robustecendo-os para a 

sociedade e a vida. A expressão ‘poder’ tem sentido de exteriorização do querer, 

e não de imposição e violência. Filosoficamente, não se justifica que a mãe não 

tenha iguais direitos e deveres”131. 

 

Este paradigma evolui, ainda que de forma incipiente, com a Constituição de 

1934 que prevê o dever da família da ministração de educação aos filhos. Contudo, por força 

das disposições infraconstitucionais, a previsão pela direção da criação e educação do filho 

conferia a tomada de decisões exclusivamente ao genitor. Sua ingerência neste campo era 

tamanha que poderia, até certo ponto, determinar qual seria o grau de instrução e a profissão 

futura a ser seguida pelos filhos 132. 

É interessante notar, contudo, que a Constituição de 1934 traz também outras 

disposições que evidenciam já na primeira metade do Século XX um aumento de 

preocupação com o bem-estar do menor quanto pessoa em formação, tais como a proibição 

do trabalho dos menores de 14 anos, do trabalho noturno aos menores de 16 anos, bem como 

das atividades em indústrias insalubres aos menores de 18 anos133.  

                                                           
130 SILVA PEREIRA, Caio Mário da, Instituições de Direito Civil – Vol. V – Direito de Família (cit. nota 99) 

8ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 232. 
131 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Tomo IX – Direito de 

Família (cit. nota 117, p. 175/176). 
132 Constituição de 1934, Artigo 149: “A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de 

modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 

brasileiro a consciência da solidariedade humana.” 
133 CF/1934 Artigo 121, §1º, (d): “proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores 

de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres”. 
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Contudo, trata-se de preocupação com poucos reflexos no âmbito familiar, uma 

vez neste a patria potestas continua a ser exercida exclusivamente pelo genitor, e sem uma 

conformação objetiva clara quanto aos seus limites, pelo menos no direito brasileiro.  

Somente com o advento da Lei nº 4.121, em 1962, denominada Estatuto da 

Mulher Casada, é que são dados passos na direção da equiparação entre o homem e a mulher 

no exercício do pátrio poder, com a alteração do mencionado art. 380 do Código Civil de 

1916, que passa a admitir que o exercício do pátrio poder se dê em conjunto pelo homem e 

pela mulher134. 

Outros ordenamentos jurídicos já conceberam, logo na primeira metade do 

Século XX, a ideia de que, do exercício do poder familiar, também decorreriam deveres por 

parte dos genitores voltados à proteção e ao desenvolvimento do filho. 

Neste aspecto, o Código Civil alemão (BGB) previu, em seu §1.708, o dever do 

genitor de manutenção dos filhos, que compreendesse as necessidades da vida, e trouxe 

também, em seu §1.618, a previsão do dever mútuo, entre genitor e prole, de assistência e 

consideração (Beistand und Rücksicht) 135. Observa-se que a expressão Rücksicht também 

pode ser traduzida para o português como “respeito” ou “atenção”, comportando 

interpretação ainda mais ampla. No direito brasileiro, pelo contrário, qual o único respeito 

exigido expressamente era aquele voltado ao próprio chefe familiar136. 

A entrada em vigor da Constituição de 1988 não aboliu imediatamente a 

utilização da nomenclatura “pátrio poder”, que somente veio a ser substituída oficialmente 

pelo Código Civil de 2002, mas certamente abrandou seu significado. Como reflexo do 

princípio da igualdade entre homens e mulheres, foi reconhecida a bilateralidade nas relações 

entre genitores e prole, e atribuído o exercício do poder parental a ambos os genitores de 

                                                           
134 “Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração 

da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do 

pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da divergência. (Incluído pela Lei nº 4.121, 

de 1962)”. 
135 GOTTWALD, Peter, SCHWAB, Dieter e BÜTTNER, Eva, Family and Succession Law in Germany, Haia, 

Kluwer Law International, 2001, p.75. 
136 CC/1916, Artigo 384: “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: (...) VII. Exigir que lhes 

prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição”. 
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forma igualitária, orientado para os deveres de proteção do menor 137, previstos no art. 227138 

da carta. 

O art. 227 da Constituição Federal assegurou às crianças, adolescentes e jovens 

uma série de direitos, quais sejam, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e 

comunitária. Passa a ser inerente ao poder familiar o dever dos genitores de assegurar aos 

filhos menores os direitos previstos n 

Após a entrada em vigor da Constituição de 1988, alguns autores passam a 

defender que as prerrogativas do poder familiar devem ser exercidas com a finalidade de 

satisfação das necessidades existenciais dos filhos139. Neste contexto, o pátrio poder teria 

dado lugar à “responsabilidade familiar”, expressão que representaria uma melhor forma 

de caracterizar estes novos deveres, inerentes ao parentesco. 

O Código Civil de 2002 introduziu em nosso ordenamento, de forma explícita, 

a denominação de “poder familiar”, que supera a noção de potestas do pátrio poder, 

adequando-se, portanto, aos preceitos constitucionais que preveem a igualdade de direitos e 

obrigações de ambos os cônjuges perante os filhos menores. É possível afirmar que foi 

finalmente consolidada, após longa evolução teórica, a ideia de que o poder familiar implica 

na assunção, na verdade, de uma série de responsabilidades pelos genitores com relação aos 

filhos menores, em substituição à visão anterior, de imposição dos interesses do pai aos 

filhos. 

Conforme se depreende desta exposição, a noção de poder familiar sofreu 

transformação em sua essência, ao longo do tempo, uma vez que surge como justificativa do 

poder quase absoluto exercido pelos pais sobre os filhos, transformando-se em um conjunto 

de responsabilidades daqueles perante estes, cujo cumprimento é até mesmo fiscalizado pelo 

Estado dado o tamanho de sua relevância social. 

 

2.3.2. Características inerentes ao poder familiar 

                                                           
137 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, (op cit, nota 4), p. 233. 
138 Artigo 227 da CF/1988: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

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

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. 
139 MORAES, Maria Celina Bodin de, “Deveres parentais e responsabilidade civil” (cit, nota. 20), p. 56. 
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De acordo com a sistemática adotada por nosso ordenamento, a concretização 

dos direitos previstos no art. 227 da Constituição Federal é a tônica fundamental que justifica 

a existência do poder familiar, e seu exercício por ambos os pais. Mais do que um conjunto 

de responsabilidades, este passou a ser visto, portanto, como o exercício de um múnus 

imposto pelo Estado, do qual pode haver intervenção para garantia da observância destes 

deveres 140. 

Da mesma forma, o art. 229 da Constituição 141 estabelece de forma nítida o 

dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. 

A expressão “poder familiar” ainda é criticada por parte da doutrina, que defende 

que uma melhor expressão para definir a relação entre genitores e sua prole seria, a exemplo 

daquela adotada pelo direito francês atual. Segundo PAULO LÔBO, o poder familiar seria o 

exercício da autoridade dos pais sobre os filhos, no interesse destes. Por tal motivo, mais 

adequada seria a nomenclatura de “autoridade parental”, uma vez que melhor traduziria o 

exercício de múnus, destacando, ainda, a relação de parentesco por excelência142. 

Sob o ponto de vista da psicanálise, o poder familiar consistiria em uma forma 

específica de poder, que carrega em seu significado contradições históricas e institucionais, 

cabendo verificar o que há de verdadeiro em suas disposições, bem como o que há de 

contraditório e violento nas práticas de poder dentro da família. Tais práticas implicariam 

em formas de vivência dos afetos da família, tanto negativos, de ordem da agressividade, 

quanto positivos, de amor143. 

De acordo com a situação consolidada no Código Civil de 2002, o exercício do 

poder familiar compete a ambos os pais, qualquer que seja sua situação conjugal. Não é 

necessário que os pais convivam, portanto, para que possam exercer o poder familiar. Desta 

forma, eventual divórcio ou dissolução de união estável, ou mesmo na hipótese em que os 

pais jamais conviveram com o intuito de formar família não representam óbice para o 

                                                           
140 SCAFF, Fernando Campos. “Considerações sobre o poder familiar”. In: Direito de Família no Novo Milênio 

(cit. nota 23), p. 575. 
141 Artigo 229 da CF/1988: “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”. 
142 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 269. 
143 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com 

vistas à eficácia e sensibilização de suas relações no poder judiciário. Tese de doutorado. Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, 2011, p. 73. 
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exercício do poder familiar144. Ainda que em virtude disso o filho permaneça na guarda 

exclusiva de apenas um dos pais, o outro continuará sendo titular do poder familiar, sendo-

lhe assegurada participação na criação e educação do menor. 

Nesta hipótese, estaria prejudicado tão somente o dever de guarda com relação 

ao genitor não guardião, o que não afasta sobremaneira os demais deveres inerentes à 

paternidade, tais como o dever de sustento (amparo material) e também os deveres de 

participação na tomada das decisões fundamentais relativas à criação e a educação do filho 

menor145. 

Ao contrário do panorama anterior, portanto, onde cabia ao pai a palavra final 

nas decisões relativas ao exercício do poder familiar, na sistemática atual não há prevalência 

da vontade de qualquer genitor sobre o outro. Na hipótese de divergência insanável quanto 

à criação dos filhos, portanto, os genitores podem recorrer à autoridade judicial, para que 

resolva o impasse, orientado sempre pela proteção integral e pelo melhor interesse do 

menor146. 

O estatuto não conceitua o poder familiar, mas elenca suas atribuições, conforme 

estabelece seu artigo 1.634, em: (i) direção da criação e educação dos filhos; (ii) exercício 

de guarda – unilateral ou compartilhada; (iii) concessão ou negativa de consentimento para 

o casamento; (iv) concessão ou negativa de consentimento para viagem ao exterior; (v) 

concessão ou negativa de consentimento para mudança de sua residência permanente para 

outro município; (vi)  nomeação de tutor, por testamento ou documento autêntico, na  

hipótese de o genitor sobrevivente não puder exercer o poder familiar; (vii) representação 

judicial e extrajudicial  nos atos da vida civil, até os 16 anos, e assistência após esta idade; 

(viii) reclamar sua guarda em face de quem os detenha de forma ilegítima; e (ix) exigir que 

lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição147.  

                                                           
144 Neste sentido são claras as disposições do art. 1.632 e 1.634 caput do CC/02: “Art. 1.632. A separação 

judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto 

ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos”. 

”Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos:“. Muito embora a redação atual deste último artigo tenha sido 

dada pela Lei nº13.058/2014, que dispõe acerca da guarda compartilhada, não houve alteração substancial 

quanto ao exercício do poder familiar, tendo em vista que a redação do art. 1.632 é original. 
145 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 273. 
146 Neste sentido dispõe o art. 1.631, parágrafo único, do Código Civil: “Divergindo os pais quanto ao 

exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.”. 
147 Art. 1.634, incisos I a IX do Código Civil. 
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Desta forma, o componente mais evidente do poder familiar é a atribuição dos 

pais do zelo pela educação dos filhos menores. Compete aos genitores, para tanto, o 

estabelecimento de padrões éticos e morais que sejam admissíveis socialmente, repassando 

tal conteúdo aos filhos. Faz parte, destas prerrogativas, ainda, a aplicação de medidas 

moderadas de forma a inibir comportamentos indesejáveis dos filhos, desde que vinculados 

à eficácia da educação que se pretenda fornecer148. 

Recorda-se, neste ponto, que a aplicação de castigos consistentes no uso da força 

sobre a criança ou adolescente – assim definidos como castigos que impliquem em 

sofrimento físico ou lesão – deixou de ser admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, com a 

entrada em vigor da Lei nº 13.010/2014. O uso de força, ainda que com a finalidade de 

educar e disciplinar, portanto, deixou de fazer parte das atribuições do poder familiar. 

O poder familiar atinge seu término com a maioridade do filho. Contudo, a partir 

dos dezesseis anos de idade, o menor é considerado relativamente incapaz, estando hábil 

para exercer os atos da vida civil, devidamente assistidos por seu(s) genitor(es).  

O artigo 1.634 do Código Civil de 2002 ainda prevê, em seu inciso IX, o direito 

do genitor de exigir que seu filho lhe preste obediência, respeito e os serviços próprios de 

sua idade e condição, construção que já era prevista no Código Civil de 1916.  

Ao extrapolarmos o texto legal, é possível constatar que todos estes elementos 

constitutivos do poder familiar implicam, ainda, em um dever de cuidado, sustento e amparo 

psicológico do menor, como parte de suas atribuições. Isto porque, na medida do possível, 

os direitos conferidos aos menores por força do art. 227 da Constituição Federal 

correspondem a deveres, a serem cumpridos pelos genitores, e que não podem ser 

dissociados do exercício do poder familiar. 

Importante observar, ainda, que o dever de sustento que compõe o poder familiar 

não se confunde com a simples obrigação alimentar, que constitui dever autônomo. De 

acordo com Yussef Said Cahali, o dever de sustento não é autônomo, representando 

outrossim uma obrigação genérica e mais ampla de assistência paterna, dever de criar e 

sustentar a prole149. 

                                                           
148 SCAFF, Fernando Campos. “Considerações sobre o poder familiar”. In: Direito de Família no Novo Milênio 

(cit. nota 23), p. 576/577. 
149 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 348/349. 
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Interpretando-se a instituição do poder familiar com base nos direitos elencados 

pelo art. 227 da Constituição Federal, é possível afirmar que uma das características 

inerentes a este é o dever dos pais de garantirem ao filho o direito à convivência familiar.  O 

direito à convivência familiar está elencado no caput do artigo 227 da Constituição. Muito 

embora não esteja previsto de forma expressa no rol do artigo 1.634 do Código Civil, é 

importante recordar que tal dispositivo legal é reprodução fiel do art. 1.689 do Projeto de 

Lei nº 634, datado de 1975, sendo portanto anterior e não adaptado à Constituição Federal 

de 1988150.  

O alcance desta previsão constitucional foi definido em 1990, com a entrada em 

vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, como sendo o direito da criança à 

convivência familiar. Tal previsão está contida no artigo 4º, caput, do referido estatuto (Lei 

nº 8.069/1990 151. Tal previsão não diz respeito tão somente aos pais, mas os integrantes da 

família de forma ampla (pais, irmãos, avós, etc.), com a finalidade de contribuir para a 

formação do futuro adulto. Por este motivo, o art. 19 do mencionado estatuto prevê a 

possibilidade excepcional de integração do menor em família substituta152. 

Contudo, tal regulamentação não pode excluir outra possível dimensão do direito 

de convivência familiar, qual seja, o próprio direito do filho a ter contato e convivência com 

ambos os seus genitores, mesmo quando sua guarda esteja restrita a somente um deles. Esta 

dimensão está igualmente evidenciada no ECA, uma vez que prevê, em seus artigos 22 e 24, 

a possibilidade de perda do poder familiar, pelos genitores, na hipótese de descumprimento 

dos deveres de guarda, sustento e educação dos filhos153. 

Com base nestes elementos, entendemos, portanto, que a convivência e o contato 

com ambos os genitores, indiferente de qual seja sua situação matrimonial ou o regime de 

                                                           
150 PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira, Memória Legislativa do Código Civil, v. 1, Brasília: 

Senado Federal, 2012, p. 568. 
151 ECA (Lei n° 8.069/92): “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.” 
152 ECA (Lei n° 8.069/92): “Artigo 19 É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. 
153 ECA (Lei n° 8.069/92): “Artigo 22 Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

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

judiciais (...)”. 

“Artigo 24 A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 

contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado 

dos deveres e obrigações a que alude o art. 22”. 
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visitas estabelecido, deve ser visto como uma decorrência lógica do direito dos filhos 

menores à convivência familiar, garantido pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, muito embora não possua previsão expressa no Código Civil. 

Se o exercício do poder familiar é um múnus público, vinculado à preservação 

do interesse dos filhos, e a convivência familiar é um direito que lhes é assegurado para 

promover sua formação enquanto pessoa, portanto é de rigor que exista uma contrapartida a 

este direito, no campo dos deveres inerentes ao poder familiar. 

Da mesma forma, este direito do menor encontra sua contrapartida em um dever 

inerente ao poder familiar, que muito embora também não esteja previsto de forma expressa 

no rol do art. 1.634 do Código Civil, é extrapolado das mesmas fontes, tendo da Constituição 

Federal quanto das normas internacionais sobre direitos de menores, internacionalizadas 

pelo direito brasileiro. 

Assim, é possível concluir que os avanços legislativos e de interpretação legal, 

relativos ao poder familiar, representaram uma mudança de paradigma que tem por 

finalidade garantir o cuidado, convivência e educação dos filhos menores, como forma de 

integração à sociedade e seu desenvolvimento como seres humanos, garantias estas que 

correspondem a verdadeiros deveres, engendrados no cerne do poder familiar. 
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3. O RECONHECIMENTO DO AFETO COMO OBJETO DE TUTELA 

JURÍDICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO 

AFETIVO 

 

 

3.1. O reconhecimento do afeto como objeto de tutela jurídica 

 

3.1.1. O princípio da afetividade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

No capítulo anterior procuramos demonstrar que o direito de família passou por 

grandes transformações ao longo dos séculos. Notadamente, a partir da segunda metade do 

Século XX, este ramo do conhecimento jurídico viu seus paradigmas serem deslocados do 

campo do pátrio poder absoluto e da proteção patrimonial da família, para a já mencionada 

repersonalização do direito de família (item 2.1.5, acima), reconhecimento de que a relação 

familiar envolve direitos e obrigações, imputados a todos os seus membros, e voltados para 

a realização das potencialidades de cada um de seus integrantes. 

Outro dos importantes movimentos sofridos pelo direito de família ao longo do 

Séc. XX, conforme aponta EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, é a democratização da sociedade 

familiar. Neste contexto, a sociedade matrimonial passa a ser igualitária, com a isonomia 

entre os cônjuges – ou companheiros, substituindo-se a hierarquia pelo companheirismo e 

pela possibilidade de ambos opinarem para as tomadas de decisões154. 

Por este motivo, a afetividade é um elemento cada vez mais presente na definição 

jurídica das entidades familiares contemporâneas. Ainda que não exista expressa previsão 

legal neste sentido, o vínculo afetivo é tido como parte relevante dos relacionamentos 

familiares, uma vez que pode ser instrumento de grande valia para sua definição. Sua 

importância pode ser sintetizada pelo ditado popular “pai é quem cria”. Tal expressão 

                                                           
154 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais: a situação jurídica de pais e mães solteiros, de pais 

e mães separados e dos filhos na ruptura da vida conjugal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 33. 
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demonstra que a relação de afeto é socialmente aceita como suficiente para constituição de 

vínculo familiar155. 

Muito embora isto ocorra no plano fático, muitos autores entendem que os 

efeitos da afetividade se manifestam, da mesma forma, no plano jurídico, fazendo parte, 

inclusive, do conteúdo do poder familiar156. PAULO LÔBO aponta que a afetividade é um 

princípio norteador do direito de família, devendo ser extrapolado a partir do texto da 

Constituição Federal. Para tanto, deve-se levar em conta que a Constituição institui (i) a 

igualdade de todos os filhos, independentemente de sua origem; (ii) a possibilidade de 

adoção, como escolha afetiva com igualdade de direitos com relação aos filhos biológicos; 

(iii) o caráter familiar da entidade formada por qualquer dos pais e seus descentes, ou 

descendente, inclusive adotivo; e (iv) o direito à convivência familiar, como prioridade 

absoluta da criança e do adolescente157. Neste contexto, o afeto possui tamanha importância 

na configuração da família, uma de suas funções mais primordiais seria a de garantir o bem-

estar de seus membros. 

O autor aponta que, muito embora a Constituição Federal preveja expressamente 

tão somente as três modalidades já anteriormente discutidas (família matrimonial, união 

estável e monoparental), a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), 

anualmente realizada pelo IBGE, vem revelando perfis distanciados do texto constitucional. 

Durante a realização de tais levantamentos, foram constatadas a existência das seguintes 

comunidades, na condição de ocupantes de domicílios no Brasil:  

“(a) par andrógino, sob o regime de casamento, com filhos biológicos 

(família matrimonial e biológica); 

(b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos e 

adotivos, ou somente filhos adotivos (família matrimonial, em que sobrelevam 

laços de afetividade); 

(c) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos (união estável); 

(d) par andrógino sem casamento, com filhos biológicos e adotivos, ou 

apenas adotivos (união estável em que sobrelevam laços de afetividade); 

(e) pai ou mãe com filhos biológicos (comunidade monoparental); 

(f) pai e mãe com filhos biológicos e adotivos, ou apenas adotivos 

(comunidade monoparental; 

(g) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, 

sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após o falecimento 

ou abandono dos pais; 

                                                           
155 CALDERÓN, Ricardo Lucas, “Afetividade”. In: Dicionário de Direito de Família (cit. nota nº 79), v.1, p. 

39/42. 
156 MORAES, Maria Celina Bodin de e TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado, “Art. 227”. In: Comentários à 

Constituição do Brasil (cit. nota 85), p. 2142. 
157 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. (cit. nota 53), p. 43/47. 
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(h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter 

permanente, com laços de afetividade e ajuda mútua, sem finalidade sexual ou 

econômica; 

(i) uniões homossexuais de caráter afetivo e sexual; 

(j) uniões concubinárias, quando há impedimento para casar, de um ou de 

ambos os companheiros, com ou sem filhos; e 

(l) comunidade afetiva formada com ‘filhos de criação’, segundo generosa 

e solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular”158. 

 

Ainda de acordo com PAULO LÔBO, todas estas comunidades estariam marcadas 

por três características em comum, quais sejam (i) a estabilidade; (ii) a ostensibilidade;  e 

(iii) a afetividade. Tais elementos poderiam, portanto, ser adotados como critérios objetivos 

para a definição de família, muito embora as hipóteses descritas nas letras “g” a “l” não 

estejam previstas de forma expressa no texto constitucional.  

Juntamente com este, outros autores consideram o afeto como verdadeiro 

princípio informativo do direito de família. MARIA BERENICE DIAS aponta que: 

“Ao serem reconhecidas como entidade familiar merecedora da tutela 

jurídica as uniões estáveis, que se constituem sem o selo do casamento, tal 

significa que a afetividade, que une e enlaça duas pessoas, adquiriu 

reconhecimento e inserção no sistema jurídico. Houve a constitucionalização de 

um modelo de família eudemonista e igualitário, com maior espaço para o afeto e 

para a realização individual” 159. 

 

Da mesma forma leciona CARLOS ROBERTO GONÇALVES: 

“Priorizada, assim, a convivência familiar, ora nos defrontamos com o 

grupo fundado no casamento ou no companheirismo, ora com a família 

monoparental sujeita aos mesmos deveres e tendo os mesmo direitos. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente outorgou, ainda, direitos à família substituta. Os 

novos rumos conduzem à família socioafetiva, onde prevalecem os laços de 

afetividade sobre os elementos meramente formais” 160.  

 

Também admitem a existência da afetividade como princípio informador do 

direito de família outros autores de renome, tais como CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
161, na 

                                                           
158 LÔBO, Paulo Luiz Netto, “Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus” in 

Revista Brasileira de Direito de Família, v. 3, n. 12, Porto Alegre: IOB, 2002, p. 89/107. 
159 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias (cit. nota 71), p. 70/71. 
160 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro – VI – Direito de Família (cit. nota 75). p. 08. 
161 “O princípio jurídico da afetividade, em que pese não estar positivado no texto constitucional, pode ser 

considerado um princípio jurídico, à medida que seu conceito é construído por meio de uma interpretação 

sistemática da Constituição Federal (CF/88, art. 5º, §2º)”. PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de 

Direito Civil. (cit. nota 04), p. 58/59. 
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obra atualizada por TÂNIA DA SILVA PEREIRA, ROLF MADALENO
162, JORGE SHIGUEMITSU 

FUJITA
163, dentre outros. 

Alguns autores defendem que o princípio da afetividade é construído a partir de 

uma interpretação sistemática da previsão de não exclusão de direitos, do art. 5º §2º da CF164, 

ou ainda que o afeto superaria a principiologia, transformando-se de um verdadeiro valor a 

nortear a interpretação jurídica em matéria de Direito de Família165. 

Em sentido contrário à possibilidade de reconhecimento do afeto como princípio 

jurídico, posicionou-se WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, em obra atualizada por 

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA: 

“O afeto é relevante nas relações de família, mas não se pode olvidar que o 

direito de família tem embasamento em direitos e deveres, e não em sentimentos 

e emoções, que a família brasileira é monogâmica, que não podem ser eliminadas 

as sanções pelo descumprimento dos deveres e pela violação dos direitos 

familiares sob pena de tais deveres e direitos serem transformados em meras 

recomendações, que a união estável merece toda a proteção jurídica, mas que sua 

natureza na constituição e na dissolução é diversa do casamento, e que o poder 

familiar dos pais é de extrema importância na formação dos filhos” 166. 

 

Este posicionamento é defendido também por outros doutrinadores de renome, 

ainda que em menor número167. 

                                                           
162 “Maior prova da importância do afeto nas relações humanas está na igualdade da filiação (CC, art. 1.596), 

na maternidade e paternidade socioafetivas e nos vínculos de adoção, como consagra esse valor supremo ao 

admitir outra origem de filiação distinta da consanguínea (CC, art. 1.593), ou ainda através de inseminação 

artificial heteróloga (CC, 1.597, inc. V); na comunhão plena de vida, só viável enquanto presente o afeto, ao 

lado da solidariedade, valores fundantes cuja soma consolida a unidade familiar, base da sociedade a merecer 

proprietária proteção constitucional”. MADALENO, Rolf, Curso de Direito de Família (cit. nota 78), p. 98/99. 
163 “A pós-modernidade traz a marca da maior sensibilidade e afetividade na relação paterno-materno-filial, a 

ponto de podermos, na atualidade, falar do afeto não mais como valor ético, mas também como valor ou 

princípio jurídico”. FUJITA, Jorge Shiguemitsu, Filiação. São Paulo, Atlas, 2009, p. 16. 
164 PEREIRA, Caio Mario da Silva, atualizado por PEREIRA, Tânia da Silva, Instituições de Direito Civil – 

Vol. V – Direito de Família, 22ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 2014, 372-F. 
165 LÔBO, Paulo Luiz Netto, “Princípio jurídico da afetividade na filiação”, Jus Navigandi, Teresina, ano 4, nº 

41, maio 2000. Disponível em http://jus.com.br/artigos/527/principio-juridico-da-afetividade-na-filiacao, 

acesso em 05/05/2015 e HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, “Os contornos jurídicos da 

responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos”. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, A 

outra face do Poder Judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas, Belo Horizonte, Del Rey, 

2005. 
166 MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de Direito Civil – Vol. 2 – Direito de Família, 41ª ed, São 

Paulo, Saraiva, 2011, p. 43. 
167 Partilha deste posicionamento Roberto Senise Lisboa: “Analisada em seu sentido estrito, a afeição não é um 

dever legal estabelecido para cada membro da família. De fato, não há como obrigar uma pessoa a ter apreço 

pela outra. A afeição é um sentimento que se tem em relação à determinada pessoa ou a algum bem. Afeiçoar-

se significa identificar-se, ter afeto, amizade ou amor”. LISBOA, Roberto Senise, Manual de Direito Civil – 

Vol. 5 – Direito de Família e Sucessões, 6ª ed, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 46. 
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Filiamo-nos à corrente que entende que a afetividade constitui um dos principais 

elementos caracterizadores da família. Muito embora não lhe seja atribuída qualificação 

explícita de princípio, pela norma legal ou constitucional, a afetividade é elemento que pode, 

efetivamente, ser adotado de forma objetiva para a definição das entidades familiares 

modernas. 

A família contemporânea se define, portanto, muito mais pela relação baseada 

na cooperação entre seus membros, convivência, cuidado, respeito e proteção mútuos, do 

que pela sujeição ao jugo de um poder paternal superior a dirigir a todos. Tornou-se local de 

exploração de potencialidades e realização pessoal do indivíduo. 

Da mesma forma, se o casamento deixou de ser o elemento monopolizador da 

formação da família, a pluralidade de arranjos possíveis a partir de então deve ter em comum, 

como já definiu PAULO LÔBO, os elementos de estabilidade, ostensibilidade e, 

principalmente, a ligação afetiva, sem a qual os demais itens não se justificariam. 

 

3.1.2. O afeto como objeto de tutela jurídica 

 

A expressão “afeto” pode assumir significados distintos, dependendo do campo 

de trabalho no qual é utilizada. Popularmente definida como “sentimento de carinho ou 

ternura por algo ou alguém”, pode ser utilizada também para definir “qualquer sentimento 

de caráter emotivo como o amor, o ódio, a raiva” 168 . Deriva-se da expressão latina 

“affectus” ou “adfectus”, que originalmente expressava ideia de afeição, emoção, 

sentimento, compaixão, simpatia, amor169. 

Para a finalidade empreendida no presente estudo, é fundamental diferenciar a 

concepção de afeto utilizada no campo da psicologia e da psicanálise com um conceito 

jurídico do elemento afeto. 

De acordo com GISELLE GROENINGA, sob ponto de vista da psicanálise, o 

conceito de afeto estaria diretamente ligado ao conceito de emoção. Não é somente o amor 

que move as pessoas, mas sim todo estado, movimento ou condição por meio dos quais o 

                                                           
168 GEIGER, Paulo. Novíssimo Aulete – Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Lexikon, 2011, verbete “afeto”. 
169 GAFFIOT, Félix. Dictionnaire Illustré Latin-Français. Paris, Hachette, 1934, p. 34. 
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indivíduo apreende o valor de uma situação. Sob este ponto de vista, o afeto seria a matéria-

prima com a qual são formados os vínculos resultantes da convivência 170. A autora explica, 

ainda, que: 

“Os afetos são o equivalente da energia psíquica, dos impulsos, dos desejos 

que afetam o organismo e se ligam a representações, a pessoas, objetos 

significativos. Transformam-se em sentimentos e dão um sentido às relações, e, 

ainda, influenciam nossa forma de interpretar o mundo. 

(...) 

Os afetos podem estar em maior ou menor sintonia com o pensamento e 

com a realidade externa, ou dela dissociados”171. 

 

Por outro lado, sob o ponto de vista jurídico, o afeto não poderia ser confundido 

com amor ou sentimentos não pertencentes ao campo jurídico, devendo ser analisado de 

forma objetiva, muito embora os sentimentos mencionados possam ser considerados para 

definição das entidades familiares172. 

O vocábulo “afeto” já foi apropriado pelo direito civil, originalmente pelo 

Código Civil francês173, com a finalidade de designar a afetação de patrimônio dos sócios na 

criação de uma empresa, surgindo a figura do “affectio societatis”. Interessante notar que, 

nesta hipótese, o elemento da confiança entre as partes envolvidas é fundamental para 

caracterizar a “affectio”, principalmente por tratar de relação duradoura.  

Da mesma forma que o “affectio maritalis” ou “affectio uxoris” era designado 

pelo direito romano como a intenção dos esponsais de contrair matrimônio (conforme 2.1.2. 

acima). 

O vínculo familiar, igualmente, deve pressupor uma relação duradoura e pautada 

pela confiança e respeito mútuos, elementos essenciais à convivência e que, de forma livre, 

podem ser considerados elementos integrantes da relação de afetividade. 

                                                           
170 GROENINGA, Giselle Câmara. “Afeto: visão psicológica”. In: Dicionário de Direito de Família  ̧(cit. nota 

79), p. 46/47. 
171 GROENINGA, Giselle Câmara, “Direito e psicanálise: um novo horizonte epistemológico” (cit. nota 52), 

p. 260/261. 
172 BUNAZAR, Maurício. “Afeto: visão jurídica”in LAGRASTA NETO, Caetano e SIMÃO, José Fernando 

(coords.), Dicionário de Direito de Família¸ (cit. nota 79), p. 41/42. 
173 Code civil, Article 1832: “La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 

contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de 

profiter de l'économie qui pourra en résulter”. 
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De acordo com SERGIO RESENDE DE BARROS, os Artigos. 226, §3º e 4º 174, 227, 

§6º 175 da Constituição Federal de 1988 admitem, ainda que de forma implícita, a família 

estruturada nas relações de autenticidade, amor, diálogo e igualdade, tornando o afeto um 

fator social jurígeno – que gera direitos e obrigações176. 

A Constituição de 1988 também abriu as portas do ordenamento jurídico, para 

que fosse aceita a figura da filiação socioafetiva. Trata-se de espécie de filiação desvinculada 

da verdade biológica ou jurídica, baseando-se exclusivamente na relação de convivência 

entre pais e filhos, e não da prática isolada do ato da concepção ou nascimento. 

Para MARIA BERENICE DIAS, a filiação socioafetiva é baseada exclusivamente na 

afetividade, suficiente para formar um vínculo sólido a justificar sua existência, possuindo a 

função social de manter a estabilidade da família, caracterizando uma paternidade que existe 

em decorrência da convivência marcada pelo afeto 177. 

JORGE SHIGUEMITSU FUJITA aponta que a filiação socioafetiva, em realidade, 

compreenderia três hipóteses distintas: adoção, posse de estado de filho e concepção por 

inseminação artificial heteróloga 178 . Isto porque em cada uma destas hipóteses estaria 

verificada situação de filiação não fundamentada em relação biológica. Para além da 

importante desbiologização, a filiação socioafetiva, na modalidade da posse do estado de 

filho, assenta suas bases na crença de uma condição fundamentada estritamente em laços de 

afeto179. 

A posse de estado de filho é uma situação sui generis encontrada no direito 

brasileiro, consistente na situação fática na qual uma pessoa desfruta do estado de filho, 

independentemente desta situação corresponder à realidade legal180. Caracteriza-se pelos 

elementos do nome, trato e fama. As partes envolvidas devem se comportar de forma 

habitual e recíproca, como pai (ou mãe) e filho, exercendo direitos decorrentes da filiação. 

                                                           
174 Artigo 226 da CF/1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (...); §3º Para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. §4º Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 
175 Artigo 227, §6º da CF/1988: “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”. 
176 BARROS, Sergio Resende de. “A tutela constitucional do afeto”, in Anais do V Congresso Brasileiro de 

Direito de Família, Belo Horizonte, Del Rey/IBDFAM, 2005, p. 885. 
177 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias (cit. nota 71), p. 372/373. 
178 FUJITA, Jorge Shiguemitsu, Filiação (cit. nota 141), p.257. 
179 VELOSO, Zeno, Direito Brasileiro da Filiação e da Paternidade, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 36. 
180 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. (cit. nota 53), p. 211 
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O filho deve, ainda, utilizar o nome da família dos pais, de forma que é ostensivamente 

reconhecida pela sociedade. Representa resposta jurídica para a situação fática do “filho de 

criação”, ou “filho agregado”. 

O elemento do “trato”, que compõe a condição de estado de filho, significa “o 

tratamento que recebe a pessoa tida como filha, o fato de o pai tê-la em sua companhia, 

promover a sua educação, dar-lhe assistência material e emocional”, evidenciando que a 

filiação socioafetiva decorre da convivência cotidiana, com a prática de atos que demonstrem 

a existência de afeto entre as partes envolvidas. 181. 

ZENO VELOSO expõe, acerca da posse de estado de filho: “A posse de estado é a 

expressão mais exuberante do parentesco psicológico, da filiação afetiva. Aliás, que modo 

mais expressivo de reconhecimento haverá do que um pai tratar o seu filho como tal, 

publicamente, sendo o filho assim reputado pelos que convivem com ele?”182. 

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA denomina esta situação de “filiação afetiva”, 

assim a descrevendo: 

“Hoje muito se tem falado na filiação afetiva. E se lhe tem garantido 

papel importante nesta matéria. Não é raro, ou melhor, é até frequente que 

se entregue a relação parental jurídica aos pais de criação antes de dá-la aos 

pais de sangue. A filiação afetiva vem se sobrepondo, por força do interesse 

do menor, princípio que tem inspirado a matéria, à filiação consanguínea. 

E uma vez reconhecida a existência dessa espécie de filiação, há que se 

posicioná-la como filiação civil, entregando-lhe todos os direitos e deveres 

dos demais tipos de filho. 

A questão da paternidade afetiva tem sido objeto de discussão nas 

ações negatórias de paternidade. Formada quer pela vontade do pai, quer 

por situação fática, não pode a paternidade afetiva ser desconsiderada e 

rompido o vínculo parental que ela criou. 

A assunção do vínculo parental não pode ser afastada simplesmente. 

Se alguém assume o papel de pai, não pode, mais tarde, dele desistir sob a 

alegação de que não o é biologicamente. Nem sempre a paternidade jurídica 

está espelhada por uma paternidade biológica”183. 

 

Com base em tais elementos, não restam dúvidas de que o Afeto passa a ser mais 

um critério, juntamente com o biológico e o civil, para a constituição das relações familiares. 

A nosso ver, ainda que não esteja expressamente positivado no texto normativo, o afeto deve 

assumir duas dimensões, em primeiro lugar como valor a ser levado em conta nas relações 

familiares, e em segundo, como elemento intrínseco desta relação que se consubstancia 

principalmente no dever de cuidado. 

                                                           
181 VELOSO, Zeno, Direito Brasileiro da Filiação e da Paternidade (cit. nota 154), p. 33/34. 
182Idem¸ p. 33. 
183 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Direito Civil  – Família. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 179. 
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Sob este ponto de vista, o afeto seria elemento essencial da relação familiar, 

possuindo tanta importância nesta seara quanto a própria declaração de vontade o teria, no 

que diz respeito às relações contratuais. 

 

3.1.3. A dimensão objetiva do afeto 

 

Uma crítica costumeiramente apresentada pela doutrina, quanto se fala no 

reconhecimento do afeto como principio ou elemento estruturador do direito de família é o 

argumento de que este estaria limitado ao plano dos sentimentos e emoções, campo de 

interesse da psicologia ou da psicanálise. Isto representaria elemento intrinsecamente 

subjetivo, não sendo possível de ser aferido no campo jurídico representando elemento 

estranho ao direito. 

Soma-se a isto, ainda, a constatação de que algumas famílias ostentariam, até 

mesmo, falta de afeto na relação entre seus membros. Para esta vertente, seus efeitos seriam 

intangíveis no campo jurídico, carecendo de força coercitiva para efetivação de direitos e 

obrigações184. 

Contudo, entendemos que tal argumentação não afasta a possibilidade de 

utilização do afeto como elemento informativo da relação familiar. Conforme vimos até 

aqui, a afetividade é uma importante determinante das relações familiares, representando a 

base das relações jurídicas no campo familiar. A família existe em uma relação de 

interdependência econômica e afetiva.  

Com efeito, o direito já se apropriou de outros elementos eminentemente 

subjetivos, tais como a própria boa-fé. Não existe voz dissonante, na doutrina, quando se diz 

que a boa-fé representa uma série de padrões morais e éticos quanto à conduta humana, 

encontrando seus maiores frutos no campo do direito contratual. 

Assim define ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO o instituto da boa-fé: 

“A boa-fé é um estado de espírito que leva o sujeito a praticar um negócio 

em clima de aparente segurança, sendo esta a razão de todos os sistemas jurídicos 

serem escudados no princípio da boa-fé, que supera até o princípio da nulidade 

dos atos jurídicos, uma vez que os atos nulos, em certas ocasiões, produzem 

                                                           
184 TEPEDINO, Gustavo. “Editorial: Bases teóricas para o novo direito de família” in Revista Trimestral de 

Direito Civil, v. 23. Rio de Janeiro: Padma, jul/set 2005, p. 01/03. No mesmo sentido é o posicionamento já 

expresso por Regina Beatriz Tavares da Silva e Roberto Senise Lisboa (cf. 2.4.1 e notas 152 e 153 supra). 
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efeitos, como é o caso da validade do pagamento ao credor putativo ou dos efeitos 

em favor do cônjuge de boa-fé no casamento putativo. Nessas situações, não 

vigora o princípio segundo o qual o que é nulo não produz efeitos – quod nullum 

est nullum effectum producit” 185. 

 

CLÓVIS DO COUTO E SILVA defende que a aplicação do princípio da boa-fé nas 

relações contratuais possui função harmonizadora, na medida em que concilia o rigor da 

lógica jurídica com as exigências éticas atuais, abrindo uma janela no sistema fechado do 

positivismo jurídico186. Para cumprir com esta finalidade, o conceito de boa-fé foi dividido 

em sua dimensão subjetiva e objetiva, esta última inspirada nos elementos da lealdade e 

confiança, conforme consagrados pelo § 242 do Código Civil Alemão. 

A boa-fé subjetiva é um estado psicológico em que a pessoa possui a crença de 

ser titular de um direito. Por outro lado, a boa-fé objetiva pode ser conceituada como um 

modelo de conduta social, caracterizada de acordo com padrões de lisura, honestidade e 

correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte187. 

De forma análoga ao instituto da boa-fé, outrora criticado em virtude de sua 

subjetividade, a afetividade também deve ser analisada sob o ponto de vista objetivo, 

consistente na exteriorização de condutas compatíveis com o afeto no âmbito familiar. 

Conforme defende RICARDO LUCAS CALDERÓN, a exemplo do que ocorre com a 

boa-fé, a afetividade pode ser vista sob dois diferentes prismas, podendo ser subjetiva ou 

objetiva. Sua dimensão subjetiva representaria a faceta estranha ao direito, contendo os 

sentimentos e as sensações relacionadas à afetividade e ao amor, estados psíquicos 

impossíveis de serem averiguados de forma concreta no plano fático (muito embora possam 

ser presumidos a partir da realidade objetiva) 188. 

Por outro lado, a dimensão objetiva da afetividade seria caracterizada por meio 

de condutas concretas, tais como manifestações especiais de cuidado, ajuda mútua, 

comunhão de vida, mantença mútua, existência ou planejamento de prole. 

                                                           
185 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 26. 
186 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. A obrigação como processo (1964), Rio de Janeiro, FGV, 2006, 

p. 42. 
187 ROSENVALD, Nelson. “Comentário ao art. 422 do Código Civil”. In: PELUSO, Cezar (coord). Código 

Civil Comentado. 3ª ed, Barueri: Manole, 2009, p. 458/459. 
188 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família, Rio de Janeiro: Renovar, 

2013, p. 309/313. 
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Dentro da relação paterno-filial, a dimensão objetiva da afetividade poderia ser 

caracterizada por meio dos elementos de convivência, educação, alimentação, e suporte 

físico-psíquico dos filhos menores, pelos pais 189. Efetivamente, não é necessário que o 

objeto de estudo jurídico diga respeito ao estado sentimental do genitor, impossível de ser 

aferido de forma objetiva e inábil para a criação de direitos e obrigações. 

Contudo, não há óbice para à aferição do cumprimento dos deveres objetivos 

relativos à afetividade, pelos pais, ou ainda, como pretendemos demonstrar adiante, à sua 

responsabilização por eventuais danos decorrentes da falha no cumprimento destes deveres. 

É mister observar, ainda, que os elementos caracterizadores da dimensão 

objetiva da afetividade – cuidado, convivência e educação – correspondem a condutas que, 

do ponto de vista paterno, devem ser consideradas como componente dos deveres inerentes 

ao poder familiar, conforme já analisado acima (2.3.2). O exercício das condutas relativas à 

afetividade, portanto, além de fundamental para o crescimento sadio do menor, representa 

dever jurídico dotado de especial interesse social, motivo pelo qual seu descumprimento não 

implica tão somente em conduta indesejada e reprovável, mas também ilícita, conforme 

pretendemos demonstrar adiante. 

ROLF MADALENO defende que a relação de parentalidade traz consigo um dever 

de velar, que consiste de forma ampla na prestação de assistência física, moral, psíquica e 

afetiva. O autor descreve este dever como sendo “o verdadeiro e mais sublime de todos os 

sentidos da paternidade, respeitante à interação do convívio e entrosamento entre pai e 

filho”. Este dever deve compreender, por parte do genitor, uma atitude de ocupação, 

preocupação, responsabilização e envolvimento com o outro190. 

ROMUALDO BAPTISTA DOS SANTOS diferencia o que chama de “comportamentos 

afetivos” e “comportamentos pró-afetivos”. No contexto retratado pelo autor, os 

comportamentos afetivos seriam aqueles correspondentes exatamente ao estado psíquico do 

agente, ao passo que os comportamentos pró-afetivos não guardariam, necessariamente, 

relação com os sentimentos, emoções e paixões que dominam o psiquismo da pessoa, no 

momento em que esta assume determinada conduta. No plano dos afetos, muito embora não 

se possa exigir que alguém ame ou odeie determinada pessoa, é possível exigir a adoção de 

                                                           
189 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família (cit. nota 187), p. 313. 
190 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família (cit. nota 78), p. 382. 
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condutas que possibilitem o surgimento e manutenção do afeto, muito embora não 

correspondam ao estado psicológico do obrigado, no momento de sua prestação191. 

Deste mesmo entendimento partilha PAULO LÔBO: 

“A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, 

como fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este 

faltar na realidade das relações; assim, 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 princípio jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas 

deixa de incidir com o falecimento de um dos sujeitos ou se houver perda do poder 

familiar”192. 

 

A não prestação das condutas assim denominadas “pró-afetivas”, ou seja, a 

adoção de comportamento objetivamente afetivo, como preferimos denominar, pode dar 

ensejo a reparação jurídica. Desta forma, não há óbice do ponto de vista da conduta adotada, 

à possibilidade de responsabilização pelo abandono afetivo, uma vez que este se traduz em 

um conjunto de deveres concretos cujo descumprimento pode ser verificado e valorado de 

forma objetiva. 

 

 

3.2. O abandono afetivo 

 

3.2.1. A caracterização do abandono afetivo 

 

Conforme procuramos demonstrar até o presente momento, a evolução 

constatada no direito de família ao longo do século XX culminou com o reconhecimento do 

afeto como valor jurídico, e também, como conjunto de condutas inerentes ao exercício do 

poder familiar (item 3.1.3, acima), a serem observadas pelos genitores com a finalidade de 

garantir o crescimento saudável e feliz, bem como a concretização das potencialidades dos 

filhos menores. 

                                                           
191 SANTOS, Romualdo Baptista dos, A tutela jurídica da afetividade (cit. nota 37), p. 155/156. 
192  LÔBO, Paulo Luiz Netto. “A nova principiologia do direito de família e suas repercussões”. In: 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito de 

Família e das Sucessões: temas atuais. São Paulo: Método, 2009, p. 12/13. 
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Estas constatações conduzem, inevitavelmente, ao seguinte questionamento: 

assumindo o afeto contorno de dever jurídico, sua negativa pode ser considerada um ilícito 

civil? O descumprimento ou mau cumprimento desta prerrogativa do poder familiar poderia, 

de alguma forma, levar a uma responsabilização civil de seu perpetrador? 

Nossa busca está limitada, conforme exposto na introdução deste trabalho, à 

relação paterno-filial. Muito embora o elemento afetivo seja, ao menos no momento de sua 

formação, fundamental ao matrimônio, trata-se aqui de situação em que os cônjuges estão 

em condição de igualdade, ao menos formal. Impossível, a nosso ver, defender que houvesse 

ilicitude no desaparecimento do afeto no contexto do vínculo matrimonial. 

Este reposicionamento dos cônjuges em condição de isonomia, bem como a 

cristalização do princípio da dignidade humana, contribuíram sobremaneira para a 

relativização ou mitigação da culpa entre si por ocasião do término da união. Reconheceu-

se, portanto, ser direito inerente à personalidade humana a constituição de núcleo familiar. 

Da mesma forma, é direito inerente dos integrantes do vínculo matrimonial optar pela não 

manutenção da entidade formada, mesmo que imotivadamente, sob pena de comprometer a 

própria dignidade de sua existência193. 

Com efeito, o direito de família já considerou, outrora, a culpa separatória como 

elemento fundamental no momento da separação dos cônjuges, levando esta em 

consideração para a aplicação de sanções relativas à falta conjugal e à declaração de culpa 

pelo término do casamento, que tinha efeitos patrimoniais, tais como perda de direitos 

relacionados à guarda de filhos, alimentos e até mesmo a fixação de indenizações por danos 

morais194. Contudo, com o advento da Constituição de 1988 e principalmente com o Código 

Civil de 2002, a noção de culpa separatória deixou de ter guarida no direito civil pátrio, 

desvinculando-se a fixação de alimentos e guarda dos filhos menores, sendo que esta última 

passou a ser orientada exclusivamente pelo melhor interesse do menor. 

Por este motivo, é impossível se falar em ato ilícito proveniente do exercício de 

um direito legítimo relativo à personalidade humana, em face de outro em condição de 

igualdade. A responsabilização por ilícito no âmbito matrimonial não poderá prescindir de 

grave lesão a direitos e descumprimento de obrigações, de modo que foge ao interesse deste 

trabalho. Por outro lado, com relação à negativa de afeto em relação àquele que, estando sob 

                                                           
193 TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Vol. 5 – Direito de Família, 9ª ed, São Paulo, Método, 2014, 1.2.2. 
194 OLTRAMARI, Victor Ugo. O dano moral na ruptura da sociedade conjugal. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 68. 
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o jugo do poder familiar, deixa de receber a devida atenção e cuidado do genitor, a doutrina 

e jurisprudência pátrias têm reconhecido a possibilidade de enquadramento em hipótese 

denominada de abandono afetivo. 

Da mesma forma, muito embora a doutrina venha admitindo a hipótese de 

responsabilidade civil por abandono afetivo de idoso195, esta não se insere no escopo do 

presente trabalho. Isto porque a suposta responsabilidade civil, neste caso, não surgiria do 

descumprimento de obrigações inerentes ao poder familiar, mas sim de um dever especial 

de ajuda e amparo, estabelecido no art. 229 da Constituição Federal.  

Conforme procuramos demonstrar (itens 2.4.2. e 2.4.3, acima), o afeto não pode 

ser considerado um dever jurídico senão em face daqueles que têm a obrigação de cuidado 

e de convivência, estando estritamente correlacionado ao exercício do poder familiar, e deve 

ser aferido por meio da existência de condutas objetivas de ações e omissões em relação ao 

filho menor. Não se pode pretender aí avaliar o estado mental do genitor, para daí criar 

direitos e obrigações, uma vez que tudo isso deve advir do plano das ações concretas, bem 

como suas consequências. 

MARIA BERENICE DIAS afirma que: 

“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. A grande evolução das 

ciências que estudam o psiquismo humano veio a escancarar a decisiva influência 

do contexto familiar para o desenvolvimento sadio de pessoas em formação. 

Não se podendo mais ignorar esta realidade, passou-se a falar em 

paternidade responsável. Assim, a convivência dos filhos com os pais não é 

direito, é dever. Não há direito de visita-lo, há obrigação de conviver com ele. O 

distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e pode 

comprometer o seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e de abandono 

pode deixar reflexos permanentes em sua vida” 196. 

 

PAULO LÔBO assim define o abandono afetivo: 

“Sob esta expressão, a doutrina e a jurisprudência brasileira atentaram para 

o fato de o pai, que não convive com a mãe, contentar-se em pagar alimentos ao 

filho, privando-o de sua companhia. A questão é relevante tendo em conta a 

natureza dos deveres jurídicos do pai para com o filho, o alcance do princípio 

jurídico da afetividade e a natureza laica do Esta do de Direito, que não pode 

obrigar o amor ou afeto às pessoas” 

(...) 

Portanto, o ‘abandono afetivo’ nada mais é que inadimplemento dos 

deveres jurídicos da paternidade. Seu campo não é exclusivamente o da moral, 

                                                           
195 CARDIN, Valéria da Silva Galdino. Dano moral no direito de família. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 240. 
196 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 460. 
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pois o direito o atraiu pra si, conferindo-lhe consequências jurídicas que não 

podem ser desconsideradas. Por isso, seria possível considerar a possibilidade da 

responsabilidade civil, para quem descumpre o múnus inerente ao poder familiar” 
197. 

 

Para GISELDA M. F. NOVAES HIRONAKA, o abandono afetivo decorre da omissão 

na prestação de pelo menos um dos três deveres fundamentais ao poder familiar, quais sejam, 

o dever de sustento, o dever de guarda e o dever de educação. O desempenho destas três 

funções cria, entre a criança e seus pais, uma relação de dependência e de 

complementariedade com relação ao mundo exterior. Neste contexto, o abandono afetivo 

estaria melhor caracterizado pela omissão do dever de educação, entendido este em sua 

acepção mais ampla, permeada de atenção, afeto, carinho e desvelo198. 

ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO também é entende que não basta ao pai se limitar 

ao pagamento de pensão alimentícia ao filho, sendo necessária a prestação de cuidados 

pessoais, como deve inafastável decorrente da paternidade (ou maternidade). Com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III da Constituição Federal, 

este respeito seria devido em virtude dos direitos da personalidade, para que se valorize a 

pessoa com a dignidade necessária ao convívio social199. 

Observa, ainda, ROLF MADALENO, que: 

“Dentre os inescusáveis deveres paternos figura o de assistência moral, 

psíquica e afetiva, e quando os pais ou apenas um deles deixa de exercitar o 

verdadeiro e mais sublime de todos os sentidos da paternidade, respeitante ]á 

interação do convívio e entrosamento entre pai e filho, principalmente quando os 

pais são separados, ou nas hipóteses de famílias monoparentais, em que um dos 

ascendentes não assume a relação fática de genitor, preferindo deixar o filho no 

mais completo abandono, sem exercer o dever de cuidado que tem em relação à 

sua prole, cuja expressão, no dizer de Leonardo Boff, ‘representa uma atitude de 

ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o outro’; diante do 

descuido em situações de dependência e carência, o abandono certamente afeta a 

higidez psíquica do descendente rejeitado”200. 

 

 

MARIA ISABEL P. COSTA aponta que mesmo na hipótese em que os pais 

convivem continuamente com os filhos, seja ou não sob o mesmo teto, pode haver na 

                                                           
197 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. (cit. nota 53), p. 310/312. 
198 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. “Pressuposto, elementos e limites do dever de indenizar 

por abandono afetivo”. In: Repertório de Jurisprudência IOB. Vol. 3, nº 13, jun. 2006, p. 411/418. 
199 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Direito de Família (cit. nota 21), p. 247/248. 
200 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família (cit. nota 78), p. 382. 
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negativa de afeto necessário, e até mesmo impingir-lhes maus tratos. Contudo, a ausência 

deliberada às visitas já constituiria um forte indício da omissão de afeto201. 

Neste mesmo sentido também já se posicionou LIZETE PEIXOTO XAVIER SCHUH: 

“Podemos elencar ainda muitas outras situações que, em tese, poderão 

ensejar pedidos de indenização por abandono afetivo. É o caso de filhos que 

convivem com genitores drogados, criminosos, prostitutos, em ambientes 

degradantes, e que podem se tornar alvo de discriminação no meio escolar, na 

comunidade em que estão inseridos, acarretando-lhes prejuízos psicológicos das 

mais diversas espécies” 202. 

 

Entendemos que, para que haja caracterização do abandono afetivo, é mister que 

sua ocorrência seja aferida sob ponto de vista objetivo. Conforme já defendemos acima, 

apoiando-nos na obra de RICARDO LUCAS CALDERÓN (item 3.1.3) o afeto deve ser 

investigado sempre em sua dimensão objetiva, consistente na exteriorização de ações que 

indiquem sua existência no plano psicológico. 

Tais elementos consistem naqueles já mencionados deveres de cuidado, 

educação e convivência, todos eles integrantes das prerrogativas do poder familiar. A 

presença de tais condutas dentro da relação paterno-filial, portanto, deve ser suficiente para 

caracterizar a relação de afeto, devendo sua dimensão ser sempre presumida, restando 

implícita aos atos que demonstram sua existência203. Por outro lado, a ausência de tais 

condutas indica o abandono afetivo, com a potencialidade de causar danos na formação da 

personalidade do menor. 

Até mesmo parte mais conservadora da doutrina tem admitindo que “o abandono 

não é apenas o ato de deixar o filho sem assistência material: abrange também a supressão 

do apoio intelectual e psicológico. (...) Sob certas condições, o abandono afetivo e 

intelectual pode acarretar responsabilidade civil que deságua numa indenização” 204. 

É certo que o direito de manter contato com ambos os pais, após término da 

união conjugal e separação física da família constitui condição importante para o 

desenvolvimento da personalidade do menor. Contudo, sob o ponto de vista do genitor não 

                                                           
201 COSTA. Maria Isabel Pereira da. “Família: do autoritarismo ao afeto. Como e a quem indenizar a omissão 

do afeto:”. In: Revista Brasileira de Direito de Família. n. 32, Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, 2005, p. 34/35. 
202 SCHUH, Lizete Peixoto Xavier. “Responsabilidade civil por abandono afetivo: a valoração do elo perdido 

ou não consentido”. In: Revista Brasileira de Direito de Família. n. 35, Porto Alegre: Síntese/IBDFAM, 2006, 

p. 70. 
203 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da Afetividade no Direito de Família (cit. nota 187). p.321/322. 
204 VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil – Vol. 6 – Direito de Família, 13ª ed, São Paulo, Atlas, 2013, p. 

322 e 330. 
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convivente, não é possível considerar tal obrigação como sendo absoluta. FÁBIO MARIA DE-

MATTIA aponta que: 

“O direito de visita não é absoluto, pois, por humana que se apresente a 

solução de nunca ferir o pai ou a mãe do direito de ver seus filhos, situações se 

podem configurar em que o exercício do direito de visita venha a ser fonte de 

prejuízos – principalmente no aspecto moral – sendo certo que todos os problemas 

devem ser solucionados à luz do princípio de que é o interesse dos menores o que 

deve prevalecer. 

A privação do direito de visita só pode ocorrer por causas muito graves que 

coloquem em risco a segurança ou a saúde física ou moral dos menores. A título 

exemplificativo, teríamos configurada tal situação quando os menores revelam 

estado psíquico que se altera, se torna mais grave, quando da visita do pai ou da 

mãe ou quando se configura a necessidade de se encontrar com a mãe que durante 

muito tempo não procurou visita-lo ou quando o pai não contribui para a 

manutenção do filho nem demonstra interesse em vê-lo ou quando a mãe abandona 

a filha de poucos meses, que é entregue a um casal que a educa como filha”205. 

 

Com efeito, na hipótese em que a própria convivência do menor com o genitor 

representasse, por si só, fonte de danos, sua interrupção não poderia ser considerada um 

abandono. O término de uma convivência marcada por maus-tratos, sevícias, injúrias, 

ameaças e diversas formas de abusos representaria verdadeira cessação de uma situação 

causadora de danos morais e psicológicos. Neste caso, a ausência ou fim da convivência 

colocaria o filho em posição mais confortável do que com a presença do pai. 

Trata-se, entretanto, de uma situação extrema, cujo cenário deve pressupor a 

possibilidade de indenização pelos outros e diversos maus-tratos sofridos na constância da 

convivência, possivelmente até mesmo pelo descumprimento dos mesmos deveres de 

cuidado e convivência, apesar de desautorizar um pedido de indenização pelo abandono em 

si, ante à ausência do dano proveniente deste. 

Assim, na eventual hipótese de o menor possuir histórico de relação tão abusiva, 

com o genitor não convivente, contudo, a ponto de ser impedido o exercício do direito de 

visitas, certamente seria possível sua responsabilização por outras hipóteses de abuso de 

poder familiar. 

Neste mesmo sentido aponta, ainda, o Enunciado nº 337, aprovado na 4ª Jornada 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “O fato de o pai ou a mãe constituírem 

nova união não repercute no direito de terem os filhos do leito em sua companhia, salvo 

                                                           
205 DE-MATTIA, Fábio Maria. “Direito de visita”. In: Revista de Informação Legislativa. (cit. nota 22), n. 68, 

out/dez 1980, p.187. 
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quando houver comprometimento da sadia formação e do integral desenvolvimento da 

personalidade destes” 206. 

 

Desta forma, com base nos elementos aqui expostos, podemos definir o 

abandono afetivo como sendo o descumprimento do dever inerente ao poder familiar, de agir 

de forma a promover o cuidado, educação e convivência em relação aos filhos menores. Esta 

definição que ora propomos deixa claro que os deveres de cuidado, educação e convivência 

devem ser perseguidos, no plano das ações concretas, uma vez que o estado mental das partes 

envolvidas não poder ser considerado para caracterização do referido abandono – muito 

embora exerça papel importante neste contexto. 

Com base nestes pressupostos, pode-se dizer que a conduta concreta, adotada 

pelo genitor ou aquele que detenha o jugo do poder familiar sob o menor, e que seja contrária 

ao cuidado, educação ou convivência é, efetivamente, um ato ilícito, uma vez que contrário 

às obrigações legais de convívio, cuidado e educação. 

Tais obrigações, conforme já discutido (item 2.2.4 acima), decorrem diretamente 

do princípio da proteção integral, tendo por base no art. 3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e igualmente previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da 

Criança, de 1989, ratificada pelo Brasil em 1990, bem como do princípio da Paternidade 

Responsável (2.2.5.). Daí se desdobra o dever de cuidado para com os menores. 

Nos parece claro, aqui, que o dever de oferecer suporte afetivo ao menor caminha 

de forma paralela com o “singelo e jurídico dever de alimentar”. A convivência é dever 

inerente ao poder familiar207, e não decorrentes de guarda, e que, portanto compete a ambos 

os cônjuges, ainda que em uma situação fática de divórcio, dissolução da união estável (art. 

1.632 do Código Civil), ou até mesmo caso na hipótese em que o menor tenha sido fruto de 

um relacionamento esporádico. . 

O abandono afetivo consiste, portanto, na figura do pai (ou mãe) que, não 

convivendo com o outro genitor, contenta-se em pagar alimentos ao filho, privando-o 

deliberadamente de sua convivência, atenção, afeto e envolvimento nas questões rotineiras. 

Sobre esta situação expõe JOSÉ FRANCISCO BASÍLIO DE OLIVEIRA: 

                                                           
206 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de (coord.). IV Jornada de Direito Civil. Brasília: Conselho da Justiça 

Federal, 2007, p. 42. 
207 DIAS, Maria Berenice, Manual de Direito das Famílias (cit. nota 71), p. 532. 
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“O perfil do mau pai que comparece nas questões familiares se caracteriza 

pela indiferença à sorte do filho. Para esse tipo de genitor (mais genitor do que 

pai), a perda do convívio do filho em face da separação talvez represente muito 

mais um alívio do que um sofrimento, a julgar pela insensibilidade demonstrada 

nas questões em que são réus. Pouco lhes importa uma ampla ou restrita regulação 

de visita porque, na realidade, não vão exercê-la condignamente”208. 

 

Há aqui uma violação de um dos deveres inerentes ao poder familiar, que é o 

dever de cuidado e de contato com a prole. 

Com efeito, neste ponto, é importante relembrar que a Convenção sobre os 

Direitos da Criança da ONU, internalizada no direito brasileiro por meio do Decreto n° 

99.710/1990 estabelece, em seu Art. 9, (3) 209 o direito à manutenção de relações pessoais 

regulares de contato direto com ambos os pais. 

Como exemplo do alcance desta previsão podemos apontar o exemplo do direito 

alemão, no qual é reconhecido, de forma expressa, o direito do menor a ter contato com cada 

parte parental (Umgang des Kindes mit den Eltern, previsto no §1.685 do BGB), e 

consequentemente, o dever de ambos os pais de se relacionarem com o filho. O 

relacionamento do pai (ou mãe) não guardião é, portanto, obrigação legal que pode ser 

exigida perante o juízo da família210. 

A doutrina alemã vai além, ao reconhecer a existência deste direito de contato 

também com relação a irmãos, avós e até mesmo parceiros ou cônjuges de seus genitores, 

com quem tenha convivido e que tenham exercido dever de cuidado211. Trata-se ao nosso 

ver de um dever de amparo que está fundado integralmente em uma relação familiar 

socioafetivas. 

Tendo em vista que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi internalizada 

sem qualquer ressalva pelo ordenamento jurídico brasileiro, tornando-se norma legal 

vigente. Desta maneira, a inclusão do dever de ambos os pais manterem contato de com o 

filho menor  no rol das obrigações provenientes do poder familiar não pode ser descartada. 

Trata-se, aqui, de mais um argumento que dá força à uma visão objetiva de abandono afetivo, 

                                                           
208 OLIVEIRA, José Francisco Basílio de. Guarda, visitação e busca e apreensão de filho. Rio de Janeito: 

Destaque, 1997, p. 166. 
209 Artigo 9, (3) da Convenção sobre os Direitos da Criança (Dec. n° 99.710/1990): “Os Estados Partes 

respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente 

relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança”. 
210 SCHLÜTER, Wilfried, Código Civil Alemão – Direito de Família, tradução de Elisete Antoniuk, 9ª ed, 

Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris, 2002, p 447/449. 
211 SCHLÜTER, Wilfried, Código Civil Alemão – Direito de Família (cit. nota 209), p. 450. 
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consistente no descumprimento de deveres legais relativos á paternidade, sem que para tanto 

seja necessário adentrar no estado psicológico do genitor. 

 

3.2.2. Distinção entre abandono afetivo e as figuras os tipos penais de abandono 

 

Há recorrente confusão entre o conceito de abandono afetivo e as figuras do 

direito penal, de abandono intelectual e abandono material, Assim, para bem caracterizar o 

objeto de nosso estudo, é necessário distinguir o abandono afetivo, como ilícito civil, dos 

tipos penais de abandono intelectual e material. 

O abandono material é um crime previsto no art. 224 212  do Código Penal 

brasileiro, caracterizando-se como crime contra a assistência familiar. Consiste na sonegação 

de provimento de subsistência para o cônjuge ou para o filho menor de 18 anos, ou de 

qualquer idade, caso inapto para o trabalho, ou para ascendente inválido ou maior de 60 

anos. É compreendido, ainda, pelo não pagamento de pensão alimentícia acordada ou fixada 

judicialmente, bem como pela omissão injustificada de socorro ao ascendente ou 

descendente gravemente enfermo. 

A criminalização do abandono material representa a força simbólica 

empreendida pelo ordenamento jurídico no cumprimento da obrigação de assistência mútua 

entre ascendentes, descendentes e cônjuges, e também do dever de sustento material dos 

filhos, que é inerente ao poder familiar (conforme discutimos no item 2.3.2, acima). 

Esta figura se diferencia, contudo, do abandono afetivo, uma vez que o sujeito 

ativo deve, necessária e dolosamente, incorrer em uma de três condutas: a) deixar sem justa 

causa de prover a subsistência do sujeito passivo, não havendo necessidade de fixação 

judicial; b) não efetuar pagamento de pensão alimentícia fixada de forma provisória ou 

definitiva pelo juízo, ou c) deixar de socorrer, física ou materialmente (com despesas 

                                                           
212 Art. 244 do Código Penal “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor 

de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não 

lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente 

acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 

enfermo: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, 

de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País. (Redação dada pela Lei nº 5.478, de 1968)”. 
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médicas, hospitalares, etc.), sem justa causa, ascendente ou descendente gravemente 

enfermo213.  

O abandono intelectual, por sua vez, também é o reflexo, na esfera criminal, de 

uma conduta que não se confunde com o abandono afetivo. Está previsto no art. 246 do 

Código Penal, e consiste em deixar, sem justa causa, de prover instrução primária a filho em 

idade escolar. Esta conduta também representa crime contra a assistência familiar, contudo 

o bem jurídico tutelado neste caso é a própria educação da criança que se encontre em idade 

escolar. Para que se configure sua ocorrência é necessária a expressa omissão, por parte de 

todos os detentores do poder familiar, deixando de matricular o menor em estabelecimento 

de ensino, não fornecendo instrução equivalente, ou ainda, fazendo com que o menor, após 

matriculado, deixe de frequentar a escola. Interessante pontuar a existência de divergência 

doutrinária e jurisprudencial acerca se a educação doméstica constituiria abandono 

intelectual214.  

Ao contrário do abandono afetivo, as hipóteses de abandono intelectual e 

material exigem que a conduta omissiva seja dolosa e venha a privar o sujeito passivo de 

meios necessários para sua subsistência ou educação. O abandono afetivo, por sua vez, é 

marcado tão somente pela omissão no cumprimento dos deveres de cuidado e convivência, 

provenientes do poder familiar. Pode-se verificar a ocorrência de abandono afetivo em casos 

que não configurem abandono intelectual ou material, seja porque o filho menor está 

frequentando a escola – ainda que por iniciativa de seu outro genitor215 – seja quando o 

genitor está arcando pontualmente com as obrigações alimentares. 

O contrário também é verdadeiro. É possível vislumbrar hipótese na qual o 

genitor (ou genitora) efetivamente se fazem presentes na vida do menor, participando de sua 

criação, contudo sem contribuir de forma pecuniária. Muito embora não seja impossível, 

contudo, esta hipótese é remota. Mais comumente encontrada nos Tribunais é a situação na 

qual o genitor limita-se a contribuir de forma pecuniária, com o pagamento de pensão 

                                                           
213 SANTOS, Karina Scutti; SALVADORI, Maurício. “Crime e família: abandono material”. In: Dicionário 

de Direito de Família (cit. nota 79), v.1, p. 237/239 
214 IULIANELLO, Annunziata Alves. “Crime e família: abandono intelectual”. In: Dicionário de Direito de 

Família (cit. nota 79), v.1, p. 234/236.  
215 Na hipótese em que o menor possui pai e mãe capazes, o crime de abandono intelectual é necessariamente 

praticado em autoria colateral, ainda que não haja convivência entre os genitores. Isto porque a conduta 

prescrita pelo tipo penal do art. 246 do Código Penal é pessoal e individual, de cada um dos deles. Neste 

sentido, PRADO, Luís Regis. Comentários ao Código Penal. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 

720.  
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alimentícia previamente estabelecida, deixando de exercer os demais deveres inerentes à 

paternidade, principalmente o de convivência, que lhe é impostos pelo poder familiar. 

O descumprimento dos deveres relativos à afetividade – onde se incluem a 

convivência e o cuidado – é também comumente caracterizado pela indiferença do genitor 

pela sorte do filho216, indiferença esta que, a nosso ver, forma o verdadeiro substrato do 

abandono afetivo. Desinteresse na participação do exercício das funções parentais de 

cuidado e convívio. 

 

3.3. A destituição do poder familiar 

 

Com efeito, o amor não é uma obrigação que possa ser imposta. Por outro lado, 

o cuidado e a convivência são obrigações inerentes ao poder familiar, e passíveis de 

expressão por meio de condutas concretas. Sua ausência tem a potencialidade de gerar danos, 

e, por consequência, criar, modificar ou extinguir direitos ou obrigações. 

Da mesma forma, como já discutimos, a omissão dos deveres da afetividade 

representa comportamento contrário à ordem jurídica vigente, enquadrando-se no conceito 

de ato ilícito217. Mais precisamente, trata-se de um ilícito extracontratual, uma vez que 

proveniente da violação de deveres legais, previstos – ainda que de forma indireta – pela 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e tratados internacionais dos 

quais o Brasil é signatário. 

A negativa contumaz, por parte de quem tinha, por definição, o dever legal de 

fornecer convívio e cuidado configura, portanto, o ato ilícito do abandono afetivo. Conforme 

veremos adiante, ainda, este ato ilícito pode produzir efeitos no campo da responsabilidade 

civil, uma vez que representa interferência negativa na formação da personalidade do menor 

envolvido. 

Contudo, este entendimento nem sempre foi adotado de forma pacífica por 

nossos tribunais superiores, e ainda não o é, nas varas e tribunais espalhados Brasil afora. 

Em um primeiro momento, a jurisprudência passou a entender que a sanção aplicável ao 

                                                           
216 GROENINGA, Giselle Câmara. “Afeto: visão psicológica”. In: Dicionário de Direito de Família  ̧(cit. nota 

79), p. 46/47. 
217 AMARAL, Francisco, Direito Civil – Intrudução. (cit. nota 39), p. 536/537. 
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genitor que praticasse o abandono afetivo seria a perda do poder familiar. Somente após 

extensa crítica doutrinária a respeito de tal posicionamento é que esta situação se inverteu. 

Conforme já procuramos demonstrar (item 2.3.2, acima), o poder familiar 

consiste no conjunto de direitos e obrigações exercidos pelos genitores sobre os filhos 

menores, independente de quem detenha sua guarda. Compreende uma série de 

prerrogativas, elencadas no art. 1.634 do Código Civil, além de deveres provenientes da 

Constituição Federal e da lei infraconstitucional. O amor não é uma obrigação que possa ser 

imposta. Por outro lado, o cuidado e a convivência são obrigações inerentes ao poder 

familiar, conforme já discutimos. 

O Código Civil traz, ainda, em seu artigo 1.635, hipóteses de extinção do poder 

familiar, quais sejam: (i) morte dos pais ou do filho; (ii) emancipação do filho; (iii) 

maioridade; (iv) adoção; ou (v) decisão judicial que reconheça que os genitores, ou um deles, 

incorrera em prática elencada no art. 1.638 do CC. Esta previsão legal, por sua vez, 

estabelece as hipóteses de declaração judicial de perda do poder familiar como sendo as 

seguintes: (i) aplicação de castigos imoderados; (ii) deixar o filho em abandono; (iii) prática 

de atos contrários à moral e aos bons costumes; (iv) prática reiterada de atos contrários à 

moral e aos bons costumes; e (v) entrega do filho a terceiros para adoção de forma irregular. 

É interessante observar que havia, ainda, uma previsão especial de destituição 

do poder familiar, contida no art. 437, parágrafo único, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, para a hipótese em que os pais permitam o trabalho dos filhos menores em locais 

nocivos à sua saúde ou o exercício de atividades atentatórias de sua moral. Tal previsão legal, 

contudo, foi revogada pela Lei nº10.097/2000, que introduziu alterações na CLT no cambo 

do trabalho dos menores de 18 anos. 

O Código Civil prevê, anda, em seu art. 1.637, a possibilidade de suspensão do 

poder familiar, na hipótese em que o pai ou mãe abuse de sua autoridade, faltando aos 

deveres a eles inerentes, arruinando os bens dos filhos, ou ainda na hipótese de condenação 

criminal por sentença irrecorrível, cuja pena exceda dois anos de prisão. Digno de nota que 

o art. 1.637 faz referência, pela primeira vez no texto legal, à falta de deveres inerentes ao 

poder familiar.  

Importa ao objeto de nosso estudo a hipótese de perda do poder familiar contida 

no art. 1.638, II, ou seja, deixar o filho em abandono. A letra da lei não traz maiores 

especificidades, contudo, parte considerável da doutrina entende que esta disposição diz 



83 
 

 
 

respeito, de forma específica, à prática dos crimes previstos nos arts. 244 e 246 do Código 

Penal (já discutidos anteriormente, no item 3.2.2, acima). Neste sentido é a opinião de 

ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO
218, bem como de CARLOS ROBERTO GONÇALVES

219. PAULO 

LÔBO aponta que o abandono não deve ser mais encarado como causa automática de perda 

do poder familiar, devendo ser interpretado de acordo com o menor interesse do menor220. 

Por outro lado, há autores que defendem que o conteúdo do art. 1.638, II é mais 

amplo do que pura e simplesmente a configuração dos tipos penais do abandono material e 

intelectual. MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO entende que a destituição do poder familiar 

pode se dar também em hipóteses de abandono afetivo221. ROLF MADALENO por sua vez, 

entende que a hipótese de abandono, a justificar a destituição do poder familiar deve ser 

interpretada de forma ampla, para além dos tipos penais estabelecidas no Código Penal, 

consistindo também na privação de convivência familiar e dos cuidados inerentes aos pais, 

bem como pela formação moral e material do menor222. Observa-se ainda que a perda do 

poder familiar não exclui o vínculo de parentesco natural para outros efeitos como a 

obrigação de alimentar ou os impedimentos matrimoniais223. 

Com efeito, o descumprimento do dever de convivência, é argumento 

comumente invocado para fundamentar pretensão de destituição do poder familiar, do pai 

biológico, para posterior adoção do menor, pelo padrasto ou pessoa que lhe faça as vezes de 

figura paterna (ou materna), com quem convive e possui laços afetivos. 

Exemplifica muito bem esta hipótese o acórdão proferido pela Terceira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.106.637/SP, de 

relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI ,cuja ementa ficou assim redigida: 

“Direito civil. Família. Criança e adolescente. Adoção. Pedido preparatório 

de destituição do poder familiar formulado pelo padrasto em face do pai biológico. 

Legítimo interesse. Famílias recompostas. Melhor interesse da criança. 

- O procedimento para a perda do poder familiar terá início por provocação 

do Ministério Público ou de pessoa dotada de legítimo interesse, que se caracteriza 

por uma estreita relação entre o interesse pessoal do sujeito ativo e o bem-estar da 

criança. 

- O pedido de adoção, formulado neste processo, funda-se no art. 41, § 1º, 

do ECA (correspondente ao art. 1.626, parágrafo único, do CC⁄02), em que um dos 

cônjuges pretende adotar o filho do outro, o que permite ao padrasto invocar o 

                                                           
218 AZEVEDO, Álvaro Villaça, Direito de Família (cit. nota 21), p. 284. 
219 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro – VI – Direito de Família (cit. nota 75). p. 383. 
220 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias. (cit. nota 53), p. 309. 
221  CARVALHO FILHO, Milton Paulo, “Comentário ao art. 1.638 do Código Civil”. In: Código Civil 

Comentado (cit. nota 187)  ̧p. 1758/1759. 
222 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família (cit. nota 78), p. 692/293. 
223 DIAS, Maria Berenice, Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 434. 
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legítimo interesse para a destituição do poder familiar do pai biológico, arvorado 

na convivência familiar, ligada, essencialmente, à paternidade social, ou seja, à 

socioafetividade, que representa, conforme ensina Tânia da Silva Pereira, um 

convívio de carinho e participação no desenvolvimento e formação da criança, 

sem a concorrência do vínculo biológico (Direito da criança e do adolescente – 

uma proposta interdisciplinar – 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 735). 

- O alicerce, portanto, do pedido de adoção reside no estabelecimento de 

relação afetiva mantida entre o padrasto e a criança, em decorrência de ter formado 

verdadeira entidade familiar com a mulher e a adotanda, atualmente composta 

também por filha comum do casal. Desse arranjo familiar, sobressai o cuidado 

inerente aos cônjuges, em reciprocidade e em relação aos filhos, seja a prole 

comum, seja ela oriunda de relacionamentos anteriores de cada consorte, 

considerando a família como espaço para dar e receber cuidados. 

- Sob essa perspectiva, o cuidado, na lição de Leonardo Boff,’representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o 

outro; entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de ser cuidado 

revela de maneira concreta como é o ser humano. Sem cuidado ele deixa de ser 

humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano 

desestrutura-se, definha, perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com 

cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo por destruir o 

que estiver à sua volta. Por isso o cuidado deve ser entendido na linha da essência 

humana’ (apud Pereira, Tânia da Silva. Op. cit. p. 58). 

- Com fundamento na paternidade responsável, ‘o poder familiar é 

instituído no interesse dos filhos e da família, não em proveito dos genitores’ e 

com base nessa premissa deve ser analisada sua permanência ou destituição. 

Citando Laurent, ‘o poder do pai e da mãe não é outra coisa senão proteção e 

direção’ (Principes de Droit Civil Français, 4⁄350), segundo as balizas do direito 

de cuidado a envolver a criança e o adolescente. 

- Sob a tônica do legítimo interesse amparado na socioafetividade, ao 

padrasto é conferida legitimidade ativa e interesse de agir para postular a 

destituição do poder familiar do pai biológico da criança. Entretanto, todas as 

circunstâncias deverão ser analisadas detidamente no curso do processo, com a 

necessária instrução probatória e amplo contraditório, determinando-se, 

outrossim, a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por equipe 

interprofissional, segundo estabelece o art. 162, § 1º, do Estatuto protetivo, sem 

descurar que as hipóteses autorizadoras das destituição do poder familiar – que 

devem estar sobejamente comprovadas – são aquelas contempladas no art. 1.638 

do CC⁄02 c.c. art. 24 do ECA, em numerus clausus. Isto é, tão somente diante da 

inequívoca comprovação de uma das causas de destituição do poder familiar, em 

que efetivamente seja demonstrado o risco social e pessoal a que esteja sujeita a 

criança ou de ameaça de lesão aos seus direitos, é que o genitor poderá ter 

extirpado o poder familiar, em caráter preparatório à adoção, a qual tem a 

capacidade de cortar quaisquer vínculos existentes entre a criança e a família 

paterna. 

- O direito fundamental da criança e do adolescente de ser criado e educado 

no seio da sua família, preconizado no art. 19 do ECA, engloba a convivência 

familiar ampla, para que o menor alcance em sua plenitude um desenvolvimento 

sadio e completo. Atento a isso é que o Juiz deverá colher os elementos para 

decidir consoante o melhor interesse da criança. 

- Diante dos complexos e intrincados arranjos familiares que se delineiam 

no universo jurídico – ampliados pelo entrecruzar de interesses, direitos e deveres 

dos diversos componentes de famílias redimensionadas –, deve o Juiz pautar-se, 

em todos os casos e circunstâncias, no princípio do melhor interesse da criança, 

exigindo dos pais biológicos e socioafetivos coerência de atitudes, a fim de 

promover maior harmonia familiar e consequente segurança às crianças 

introduzidas nessas inusitadas tessituras. 

- Por tudo isso – consideradas as peculiaridades do processo –, é que deve 

ser concedido ao padrasto – legitimado ativamente e detentor de interesse de agir 

– o direito de postular em juízo a destituição do poder familiar – pressuposto lógico 
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da medida principal de adoção por ele requerida – em face do pai biológico, em 

procedimento contraditório, consonante o que prevê o art. 169 do ECA. 

- Nada há para reformar no acórdão recorrido, porquanto a regra inserta no 

art. 155 do ECA foi devidamente observada, ao contemplar o padrasto como 

detentor de legítimo interesse para o pleito destituitório, em procedimento 

contraditório. 

Recurso especial não provido”224. 

 

 

Referida decisão deixa claro o caráter de ilicitude do descumprimento dos 

deveres de cuidado e convivência, que, na espécie, culminou na destituição do poder 

familiar, do genitor, para que o menor pudesse ser adotado pelo padrasto, com quem residia. 

Ao se deparar com a discussão do abandono afetivo sob a ótica do cabimento de 

indenização pecuniária, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em virtude da previsão 

legal contida no art. 1.638 II do Código Civil, a prática de atos de abandono afetivo deveria 

ensejar a destituição do poder familiar, sem que isso representasse direito à indenização. 

Em 2005, o Superior Tribunal de Justiça se deparou com o julgamento do 

Recurso Especial nº 757.411/MG. Trata-se de caso no qual o autor, nascido em 1981 propôs 

ação ordinária em face de seu genitor, narrando que em 1987, após o divórcio de seus pais e 

nascimento de filha do genitor, de segundas núpcias, este deixou de lhe dispensar a prestação 

de assistência psíquica e moral, evitando-lhe o contato apesar de cumprir com as obrigações 

alimentares. Defendeu que a atitude de seu pai teria causado sofrimento e humilhação, 

estando caracterizada conduta culposa. Postulou o recebimento de indenização por danos 

morais. 

A ação foi julgada improcedente pela 19ª Vara Cível da comarca de Belo 

Horizonte. O Magistrado sentenciante entendeu que o autor não teria sido capaz de 

demonstrar nos autos o alegado descaso intencional do réu para com sua criação, educação 

e formação de sua personalidade, muito embora tenha interrompido a realização de visitas. 

Interposta apelação, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Alçada mineiro deu 

provimento ao recurso, condenando o réu ao pagamento de indenização pecuniária arbitrada, 

na ocasião, em R$ 44.000,00. A turma julgadora entendeu estar configurado nos autos o 

dano sofrido pelo autor, em sua dignidade, bem como a conduta ilícita do genitor, ao deixar 

de cumprir o dever familiar de convívio com o filho, formando laços de paternidade. 

                                                           
224 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.106.637/SP. Inteiro Teor. Publicado no 

Diário de Justiça da União em 1º/07/2010, p. 01/02. 
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Apontou-se, ainda, a legitimidade do direito de se buscar indenização em virtude 

de conduta imprópria do genitor, quando ao filho é negada a convivência, o amparo afetivo, 

moral e psíquico, bem como a referência paterna, magoando seus mais sublimes valores. A 

ementa do acórdão, relatado pelo Desembargador UNIAS SILVA e proferido em 1º de abril de 

2004, ficou assim redigida: 

"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"225. 

 

Em Recurso Especial, o genitor sustentou a ocorrência de violação do artigo 159 

do Código Civil de 1.916, pois não estariam configurados os elementos constitutivos do ato 

ilícito, hábeis a embasar a condenação. O Recurso Especial, relatado pelo Ministro 

FERNANDO GONÇALVES foi, ao final, provido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, em acórdão proferido em 29 de novembro de 2005. Os MINISTROS ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, JORGE SCARTEZZINI e CESAR ASFOR ROCHA votaram com o Ministro 

relator, e a ementa ficou assim redigida: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. 

REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não 

rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o 

abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. 

2. Recurso especial conhecido e provido”226. 

 

O principal argumento adotado pelo Ministro relator para afastar a pretensão 

indenizatória do menor foi o de que a pena pecuniária não se coadunaria com a legislação 

vigente, bem como que eventual condenação ao pagamento de indenização afastaria de vez 

a possibilidade de reconciliação entre as partes, sendo impossível ao Poder Judiciário obrigar 

alguém a amar ou a manter um relacionamento afetivo com outra pessoa: 

“No caso de abandono ou do descumprimento injustificado do dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos, porém, a legislação prevê como punição a 

perda do poder familiar, antigo pátrio-poder, tanto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, art. 24, quanto no Código Civil, art. 1638, inciso II. Assim, o 

ordenamento jurídico, com a determinação da perda do poder familiar, a mais 

grave pena civil a ser imputada a um pai, já se encarrega da função punitiva e, 

principalmente, dissuasória, mostrando eficientemente aos indivíduos que o 

Direito e a sociedade não se compadecem com a conduta do abandono, com o que 

                                                           
225 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 757.411/MG. Inteiro Teor. Publicado no 

Diário de Justiça da União em 27/03/2006, p. 04. 
226 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 757.411/MG (cit. nota 213), p. 01. 
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cai por terra a justificativa mais pungente dos que defendem a indenização pelo 

abandono moral. 

Por outro lado, é preciso levar em conta que, muitas vezes, aquele que fica 

com a guarda isolada da criança transfere a ela os sentimentos de ódio e vingança 

nutridos contra o ex-companheiro, sem olvidar ainda a questão de que a 

indenização pode não atender exatamente o sofrimento do menor, mas também a 

ambição financeira daquele que foi preterido no relacionamento amoroso. 

(...) 

Ainda outro questionamento deve ser enfrentado. O pai, após condenado a 

indenizar o filho por não lhe ter atendido às necessidades de afeto, encontrará 

ambiente para reconstruir o relacionamento ou, ao contrário, se verá 

definitivamente afastado daquele pela barreira erguida durante o processo 

litigioso? Quem sabe admitindo a indenização por abandono moral não estaremos 

enterrando em definitivo a possibilidade de um pai, seja no presente, seja perto da 

velhice, buscar o amparo do amor dos filhos. 

(...) 

Por certo um litígio entre as partes reduziria drasticamente a esperança do 

filho de se ver acolhido, ainda que tardiamente, pelo amor paterno. O deferimento 

do pedido, não atenderia, ainda, o objetivo de reparação financeira, porquanto o 

amparo nesse sentido já é providenciado com a pensão alimentícia, nem mesmo 

alcançaria efeito punitivo e dissuasório, porquanto já obtidos com outros meios 

previstos na legislação civil, conforme acima esclarecido. 

Desta feita, como escapa ao arbítrio do Judiciário obrigar alguém a amar, 

ou a manter um relacionamento afetivo, nenhuma finalidade positiva seria 

alcançada com a indenização pleiteada. 227”. 

 

No voto divergente, muito embora o Ministro BARROS MONTEIRO não 

conhecesse do recurso, aponta que estaria caracterizada a conduta ilícita do pai, consistente 

em deixar de observar o dever de dar assistência moral ao filho, com ele conviver e 

acompanha-lo, dando-lhe o necessário afeto. Afirmou, ainda, que a hipótese de destituição 

do poder familiar não interfere na indenização por dano moral, tratando-se esta de sanção 

autônoma, devida em razão do afastamento voluntário e injustificado do genitor228. 

 

Em face deste acórdão foi interposto Recurso Extraordinário nº 567.164/MG, 

junto ao Supremo Tribunal Federal, no qual invocava-se ofensa aos artigos 1º, 5º, V e X e  

229 da Constitucional. A relatora, Ministra ELLEN GRACIE, em decisão monocrática, não 

conheceu do recurso. Interpostos embargos de declaração, estes foram convertidos em 

agravo regimental, levando a apreciação da matéria à Segunda Turma do STF, que negou 

provimento ao recurso, por meio de acórdão proferido em 18 de agosto de 2009. 

“CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL. ABANDONO AFETIVO. ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ART. 5º, V E X, CF/88. 

                                                           
227 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 757.411/MG (cit. nota 213), p. 07/09. 
228 Idem, p. 12/13. 
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INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA 

STF 279. 

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 

consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

2. A análise da indenização por danos morais por responsabilidade 

prevista no Código Civil, no caso, reside no âmbito da legislação 

infraconstitucional. Alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria de 

forma indireta, reflexa. Precedentes. 

3. A ponderação do dever familiar firmado no art. 229 da 

Constituição Federal com a garantia constitucional da reparação por danos morais 

pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, já debatido pelas instâncias 

ordinárias e exaurido pelo Superior Tribunal de Justiça. 

4. Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 

5º, V e X, da Constituição Federal. 

5.  Agravo regimental improvido229”. 

 

Muito embora o STF não tenha apreciado o mérito da matéria, a Ministra relatora 

acenou, em seu voto, para a impossibilidade de condenação em indenização pecuniária: 

“Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de suas 

atribuições constitucionais, enfrentou a matéria a fim de distinguir quais, entre os 

danos extrapatrimoniais, são passíveis de reparação pecuniária e não admitiu a 

possibilidade de o dano afetivo, nos termos do art. 159 do Código Civil de 1916, 

ser indenizável, como se colhe do trecho do voto condutor do acórdão: ‘escapa ao 

arbítrio do Judiciário obrigar alguém a amar, ou a manter um relacionamento 

afetivo, nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a indenização 

pleiteada’ (fls. 189-204)”. 

 

E, mais uma vez, este foi o posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do 

Recurso Especial nº 514.350/SP, em acórdão proferido pela Quarta Turma, datado de 28 de 

abril de 2009 e tendo como relator o Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR. 

A ementa da referida decisão ficou assim redigida: 

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS REJEITADOS. 

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. 

I. Firmou o Superior Tribunal de Justiça que "A indenização por dano 

moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da 

norma do art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de 

reparação pecuniária" (Resp n. 757.411/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, unânime, DJU de 29.11.2005). 

II. Recurso especial não conhecido”230. 

 

 Observa-se, neste caso, que muito embora o Tribunal tenha adotado o 

entendimento de descabimento da indenização por danos morais, invocando até mesmo o 

                                                           
229  STF. Acórdão proferido no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 

567.164/MG. Inteiro Teor. Publicado no Diário de Justiça da União em 11/09/2009, p. 01. 
230 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 514.350/SP. Inteiro Teor. Publicado no 

Diário de Justiça da União em 25/05/2009, p. 01. 
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precedente do Recurso Especial nº 757.411/MG, a decisão argumenta, ainda, que o pai não 

poderia ser responsabilizado pelo suposto descumprimento de deveres inerentes ao poder 

familiar antes do reconhecimento da existência da relação de paternidade – tendo em vista 

que a ação se tratava, também, de investigação de paternidade231, situação de que trataremos 

posteriormente. 

Esta primeira reação dos Tribunais superiores ao tema deu ensejo a diversas 

críticas de grande parte da doutrina. MARIA CELINA BODIN DE MORAES, ao comentar o 

acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 

757.411/MG afirma que: 

“O Tribunal, por maioria, entendeu que o ordenamento jurídico já prevê 

uma sanção para o caso de abandono moral, e que, portanto, não poderia admitir 

outra, qual seja, a da reparação do dano moral. Mas a assim chamada ‘sanção’ é, 

pasmem, a perda, pelo pai, do poder familiar sobre o filho. Que sanção da perda 

do poder familiar representa para o pai que abandonou moralmente seu filho? A 

consequência prevista na lei na verdade o premia, indo ao encontro do seu desejo 

de se livrar, agora legalmente, do filho indesejado”232 

 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, que também atuou no julgamento do Recurso 

Especial referido, assim expôs em artigo publicado pouco tempo após a publicação daquele 

acórdão: 

“Ao recorrer à Justiça, esse filho recebeu do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) uma decisão favorável. A instância acima — o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) —, entretanto, entendeu que a solução de seu problema não seria 

a indenização pelo abandono afetivo, já que não há previsão legal específica, mas 

destituição do poder familiar. Em outras palavras, deveria ele pleitear a 

legitimação da supressão da figura paterna, retirando de seu genitor o título de pai. 

O filho muito buscou, extrajudicialmente, a continuidade do amor e do 

acolhimento de seu pai. A hipótese de esse filho recorrer ao Judiciário para banir 

a figura paterna e suas prerrogativas é impensável. Além de que essa “solução” 

significaria premiar o pai ‘abandônico’, que, com a chancela judicial, se 

desincumbiria do dever de convivência, legalmente previsto e frontalmente 

violado. 

Demasiadamente simples é a conclusão de que não se pode compensar a 

falta de amor ou obrigar a amar, como decantado pelo “craque” argentino Diego 

Armando Maradona, ao ser acionado judicialmente pelo filho italiano, diante da 

falta de atenção familiar, difamação e danos morais. Corolário do dever de 

sustento, é o dever de convivência familiar, previsto constitucionalmente (Art. 

227, Constituição da República), não se esgotando na garantia da presença física, 

                                                           
231 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 514.350/SP. (cit. nota 227), p. 04/05. 
232 MORAES, Maria Celina Bodin de. “Perspectivas a partir do direito civil-constitucional”. In: TEPEDINO, 

Gustavo (org.). Direito civil contemporâneo: Novos problemas à luz da legalidade constitucional: anais do 

congresso internacional de direito civil-constitucional na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, 2008, p. 

37. 
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na coexistência, com ou sem coabitação. A obrigatoriedade da presença paterna 

não é apenas física, nem somente ligada à manutenção material”233. 

 

Sobre este mesmo julgado, escreveu JOSÉ FERNANDO SIMÃO: 

“Afirmou o Ministro Fernando Gonçalves: ‘por certo um litígio entre as 

partes reduziria drasticamente a esperança do filho de se ver acolhido, ainda que 

tardiamente, pelo amor paterno. O deferimento do pedido, não atenderia, ainda, o 

objetivo de reparação financeira, porquanto o amparo nesse sentido já é 

providenciado com a pensão alimentícia, nem mesmo alcançaria efeito punitivo e 

dissuasório, porquanto já obtidos com outros meios previstos na legislação civil, 

conforme acima esclarecido’. 

E quais seriam as sanções possíveis, segundo o Ministro? A perda do poder 

familiar. O argumento beira o ridículo. Se o pai fosse destituído do poder familiar 

seria premiado, porque se veria totalmente livre de seus deveres. A destituição do 

poder familiar ocorreria no interesse do pai e não do menor! 

A conclusão do julgado que puniu Alexandre foi a seguinte: ‘Como escapa 

ao arbítrio do Judiciário obrigar alguém a amar, ou a manter um relacionamento 

afetivo, nenhuma finalidade positiva seria alcançada com a indenização pleiteada’. 

Esta frase demonstra um velho ranço de alguns juristas, minoritários é 

verdade. Falar de conceitos sem os conhecê-los o que acaba por gerar absurdos 

jurídicos. O direito não define afeto. A disciplina que o faz é a psicanálise. 

Em momento nenhum Alexandre pretendia receber indenização por falta 

de amor. Seria uma tese pueril a ser defendida por alguém de bom senso. Amor é 

algo camoniano, fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Amor e 

afeto não se confundem conforme veremos”234. 

 

Com efeito, a maior crítica efetuada pela doutrina ao entendimento esposado 

pelo Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que a destituição do poder familiar, como 

forma de penalização do genitor pelo abandono afetivo, na realidade representaria uma 

bonificação. Estando destituído do poder familiar, o genitor estaria exonerado de uma série 

de responsabilidades que o acompanham (conforme expusemos no item 2.3.2., acima). 

Outro argumento contundente é o de que o autor não buscava reparação pelo 

desamor do pai, bem como que tal desamor não poderia ser confundido com o afeto, e mais 

especificamente com os comportamentos objetivos relacionados ao afeto, cuja ausência 

poderia sim ter causado danos ao menor. 

Por outro lado, parte da doutrina concordou com a decisão, sustentando que a 

condenação ao pagamento de indenização não seria hábil para recompor o dano sofrido pelo 

autor daquela ação, bem como que representaria interferência excessiva do estado sobre a 

                                                           
233 PEREIRA, Rodrigo da Cunha; SILVA, Cláudia Maria. “Nem só de pão vive o homem”. In: Revista 

Sociedade e Estado. Brasília: Universidade de Brasília, 2006, p. 674/675. 
234 SIMÃO, José Fernando. “Afetos e desafetos: de Alexandre a Luciane – da cumplicidade pelo abandono ao 

abandono punido”. In: Revista Estado de Direito, n. 37, p. 10. No mesmo sentido aponta DIAS, Maria Berenice, 

Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 460/462. 
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esfera familiar235. É comumente invocado, ainda, o argumento de que a condenação ao 

pagamento de indenização pela falta de afeto não fará com que este surja ou se reestabeleça 

de forma espontânea entre o genitor que abandonou seu filho236. 

Este entendimento foi modificado, contudo, com o julgamento do Recurso 

Especial nº 1.159.242/SP, sobre o qual nos debruçaremos adiante. 

Sobre este ponto, ainda, compartilhamos do entendimento esposado por 

MORAES, PEREIRA e SIMÃO, nos excertos transcritos acima. A destituição do poder familiar 

não pode ser considerada uma penalidade adequada para o comportamento de abandono 

afetivo, uma vez que vem ratificar a posição assumida pelo genitor, de indiferença com 

relação ao filho menor, exonerando-o dos deveres inerentes ao poder familiar. Trata-se de 

postura que não pode ser aceita, sob pena de configurar situação injusta e que leva à 

depreciação moral do filho menor, sem a consequente contrapartida no âmbito da 

responsabilização civil. 

 

3.4. A responsabilização civil do genitor 

 

Desde antes do julgamento do Recurso Especial nº 757.411/MG, parte 

considerável da doutrina já defendia a possibilidade de responsabilização civil do genitor 

que deixa de observar os deveres de cuidado e convivência com o filho menor237. Com efeito, 

a inobservância dos deveres mencionados, inerentes ao poder familiar, pode ser considerada 

como um ato ilícito, uma vez que contrário a previsões legais e constitucionais, como 

procuramos demonstrar no item 3.2, acima. 

No que diz respeito à responsabilização civil dos pais por danos causados aos 

menores, é importante observar que a legislação pátria não traz qualquer previsão específica 

regulamentando a aplicação dos institutos de responsabilidade civil no âmbito do direito de 

                                                           
235 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Vol. 6 – Famílias (cit. nota 

106), p. 553/554. 
236 COSTA. Maria Aracy Menezes da. “Responsabilidade civil no direito de família”. In: Revista Advocacia 

Dinâmica – Seleções Jurídicas nº 02. Rio de Janeiro: COAD, fev. 2005, p. 157. 
237 COSTA. Maria Isabel Pereira da. “Família: do autoritarismo ao afeto. Como e a quem indenizar a omissão 

do afeto” (cit. nota 201), p.37/38.  No mesmo sentido, LIMA, Taisa Maria Macena de. “Responsabilidade civil 

dos pais por negligência na educação e formação escolar dos filhos: o dever dos pais de indenizar o filho 

prejudicado” In: Afeto, ética, família e o novo código civil – anais do IV congresso brasileiro de direito de 

família.  (cit. nota 52), p. 628/630; e ainda, CARDIN, Valéria da Silva Galdino. Dano moral no direito de 

família (cit. nota 193). P. 69/72. 
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família. Por outro lado, não há restrição legal a que sejam adotadas as cláusulas gerais de 

responsabilidade civil no âmbito familiar. 

Conforme aponta RUY ROSADO DE AGUIAR JUNIOR, com a entrada em vigor da 

Constituição Federal de 1988, não há que se falar em subordinação da pessoa aos interesses 

da família, mas sim na priorização do valor da pessoa humana que participa da família, 

obtendo-se a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana238. 

Por este motivo, não obstante o gravame tenha ocorrido dentro da entidade 

familiar, importa observar que o art. 5º, inciso X da Constituição estabelece que “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 da violação”. Trata-se de 

norma constitucional, que não pode deixar de incidir na hipótese de o dano ser proveniente 

de relação paterno-filial. 

Leciona ENEAS DE OLIVEIRA MATOS que a proteção da pessoa humana possui 

fundamento primordial, na ordem constitucional, no princípio da dignidade da pessoa 

humana. Este não deve ser visto como divagação retórica, mas sim assumir uma dimensão 

material e objetiva no cotidiano da aplicação do direito. Neste sentido, a Constituição Federal 

de 1988 exerce um papel centralizador na sistemática de reparação civil, solucionando 

problemas enfrentados por esta239. 

Com efeito, de acordo com os princípios introduzidos pela Constituição Federal 

de 1988, qualquer circunstância que atinja o ser humano, negando-lhe sua qualidade de 

pessoa, deverá ser automaticamente considerada como violação dos direitos de sua 

personalidade, sendo indiferente que isto venha a ocorrer dentro da relação familiar, ou em 

outra circunstância240. 

Desta forma, a despeito da opinião contrária de parcela da doutrina, entendemos 

ser plenamente possível a aplicação da reparação civil no âmbito do direito de família, desde 

                                                           
238 AGUIAR JUNIOR, Rui Rosado de. “Responsabilidade Civil no Direito de Família”. In: Revista Advocacia 

Dinâmica – Seleções Jurídicas nº 02 (cit. nota 230), p. 40. 
239 MATOS, Eneas de Oliveira. Dano moral e dano estético. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 31/33. 
240 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 188. 
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que caracterizados os elementos essenciais da responsabilidade civil, aptos a fazerem com 

que surja, através da imputação da norma, o feixe da obrigação reparatória. 

Conforme já apontava JOSÉ DE AGUIAR DIAS, “a responsabilidade não é 

fenômeno exclusivo da vida jurídica, antes se liga a todos os domínios da vida social” 241. 

A responsabilidade civil compreende a incidência de norma legal reparatória, sobre aquele 

que faltou com seu dever, legal ou contratual, por meio de ação ou omissão voluntárias. 

GEORGES RIPERT aponta que a regra da reparação civil provém, de forma 

elementar, do princípio moral do neminen laedere. A lei civil não é a tradução pura e simples 

da regra moral, mas mesmo que se o autor do ato não se julgue culpado, tem o dever moral 

de se desonerar após o pronunciamento do juiz242. 

Esclarece ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO que a responsabilidade civil 

consubstancia “situação de indenizar o dano moral ou patrimonial, decorrente de 

inadimplemento culposo de obrigação legal ou contratual, ou imposta por lei, ou ainda, 

decorrente do risco para os direitos de outrem”243. Este autor aponta tratar-se de situação, 

sendo inadequado falar em “obrigação de indenizar”, uma vez que para que surja o referido 

dever, é necessário que já tenha havido o descumprimento prévio de uma obrigação, seja 

contratualmente assumida ou imposta por lei. 

Para FARIAS, BRAGA NETTO e ROSENVALD, a responsabilidade civil pode ser 

conceituada, em sentido estrito, como sendo “a reparação de danos injustos resultantes da 

violação de um dever geral de cuidado” 244 . Tal conceituação somente se aplica à 

responsabilidade civil subjetiva, contudo. 

Além das disposições constitucionais mencionadas anteriormente, a 

responsabilidade civil subjetiva possui fundamento, no direito brasileiro, nos artigos 186, 

                                                           
241 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Atualizado por Rui Berford Dias. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2012, p. 02. 
242 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. Tradução de Osório de Oliveira. 2ª ed. Campinas: 

Bookseller, 2002, p.205/206. 
243 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 244. 
244 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 129. 
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187 e 927 do Código Civil de 2002245. Com esta construção, o legislador procurou tratar, 

separadamente, do ato ilícito e da reparação do dano.  

FARIAS, BRAGA NETTO e ROSENVALD expõem que, salvo algumas exceções, o 

direito brasileiro adota a teoria tetrapartida da responsabilidade civil, de modo que a 

reparação do dano estaria condicionada à verificação do ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. 

Como regra geral, o fundamento da imputação da responsabilidade civil à determinado 

agente é sua relação com o dano experimentado pela vítima, de tal sorte que muito embora 

alguns autores defendam a existência de um quinto pressuposto, que seria o nexo de 

imputação, este se confunde com o dano no mais das vezes, muito embora em certas ocasiões 

referida imputação se dê pelo risco. Contudo, não é o suficiente para que este seja 

considerado pressuposto da responsabilidade civil, mas tão somente no fundamento da 

obrigação de indenizar, quer subjetiva, quer objetiva, conforme veremos adiante246. 

Como quer que seja, no que importa ao objeto de nosso estudo, para que esteja 

configurada a responsabilidade civil subjetiva é necessário estarem caracterizados, portanto, 

os elementos da conduta ilícita, a culpa ou dolo do agente e o dano causado à vítima. 

Passaremos adiante a estudar mais detalhadamente cada um destes elementos, bem como 

sua caracterização que diz respeito ao abandono afetivo. 

 

3.4.1. Ação ou omissão do agente 

 

Conforme define PONTES DE MIRANDA, o ato ilícito constitui-se de ação ou 

omissão voluntária, compreendendo a negligência, a imprudência, caracterizadores da culpa, 

ou o dolo. Não há, no direito brasileiro, distinção expressa dos atos ilícitos entre delitos e 

quase-delitos, assim como havia no direito romano, atos ilícitos que, embora não fossem 

considerados delitos, eram geradores de responsabilidade 247 . O autor aponta que para 

caracterizar a existência do ilícito seria necessário apurar a ocorrência de ofensa, ou seja, da 

                                                           
245 Artigo 186 do CC/02: “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 187 do CC/02: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Artigo 927 do CC/02: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. 
246 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 131. 
247 MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito romano. (cit. nota 15), p. 594. 
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violação ou prejuízo a direito alheiro, bem como a ação ou omissão culpável, por parte do 

agente de agente248. 

Para que se configure o ato ilícito, é necessária, portanto, a preexistência de 

dever, contratual ou legal, que obrigue o agente a agir de determinada maneira, ou que se 

abstenha de praticar determinado ato, nas condições anteriormente estabelecidas em contrato 

ou na lei. Por este motivo, diz-se que a conduta do agente pode ser comissiva, quando incorre 

em prática vedada pelo ordenamento jurídico, ou ainda omissiva, quando possuía o dever 

jurídico de agir – ou conforme aponta CARLOS ROBERTO GONÇALVES, o dever jurídico de 

não se omitir249 – contudo assim o faz. 

A exigência de que o ato ilícito seja consubstanciado por fato voluntário – do 

agente ou daquele por quem este responda, exclui do âmbito da responsabilidade civil os 

danos causados por fatos da natureza. A ação deve ser dotada, ainda do elemento anímico, 

parcela subjetiva do ato ilícito, sem a qual este seria considerado tão somente antijurídico. 

Importante notar, neste ponto, que muito embora o ato ilícito seja dotado de antijuridicidade, 

este não deixa de ser um ato jurídico, uma vez que isto não afasta sua qualidade de produzir 

efeitos no mundo jurídico250, muito embora estes sejam diversos daqueles que poderiam ser 

esperados do tráfego regular das relações jurídicas. 

JOSÉ DE AGUIAR DIAS apontou, ainda, em análise ao projeto de revisão do código 

civil, aponta que houve excesso de definição do ato ilícito, uma vez que da redação do art. 

186 levaria a entender que o dano seria essencial para caracterização do ato ilícito. O autor 

discordava desta previsão legal, defendendo que, para que se caracterize o ato ilícito é 

necessário tão somente o comportamento consistente em ação ou omissão, que contrariem 

norma ou contrato. O dano seria componente da responsabilização, e não do ato ilícito per 

se251. 

FARIAS, BRAGA NETTO e ROSENVALD compartilham desta opinião, defendendo 

que o ato ilícito equivale à violação do ato jurídico por si só, sendo equivalente ao fato 

                                                           
248 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Tomo LIII – Direito das 

Obrigações. Atualizado por Rui Stoco, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 87. 
249 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 70/71. 
250 AMARAL, Francisco, Direito Civil – Intrudução. (cit. nota 39), p. 342. 
251 DIAS, José de Aguiar. “Da responsabilidade civil”. In: Revista do Advogado, nº 19. São Paulo: AASP, out 

de 1985, p. 33. 
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antijurídico252. De acordo com este posicionamento, o ilícito civil por si só não pode ser 

confundido com a responsabilidade civil, uma vez que esta seria a parte visível do ilícito, ou 

seja, que é hábil a gerar direitos e obrigações, ao passo que o ilícito em si seria um conceito 

mais amplo, bastando para sua configuração uma violação à norma jurídica obrigatória ou 

proibitiva253. 

 Entretanto, parte considerável da doutrina parece concordar que os elementos 

de antijuridicidade e culpabilidade são igualmente necessários para a configuração do ato 

ilícito254. 

Neste sentido apontou também FERNANDO NORONHA, ao comentar o então 

projeto de novo código civil: 

“No código vigente, a noção de ato ilícito está contida no art. 159; no 

Código futuro, estará no art. 186, com uma diferença de redação aparentemente 

insignificante, mas com enorme relevo substancial. Enquanto no primeiro se fala 

naquele que ‘violar direito, ou causar prejuízo a outrem’, no segundo fala-se 

naquele ‘que violar direito e causar dano a outrem’. 

A substituição da preposição disjuntiva ‘ou’ pela aditiva ‘e’, significa 

superação da querela nascida em França, com base no Código napoleônico sobre 

se a violação de um direito ou obrigação preexistente era ou não necessária à 

caracterização de um ato como ilícito, ou, como algo imprecisamente: se diz na 

língua francesa, constituindo uma faute. Agora fica claro que o ato ilícito comporta 

um elemento objetivo que é a violação de um direito (antijuridicidade) e um 

elemento subjetivo que é sua imputação ao agente, a título de dolo ou culpa 

(culpabilidade). 

Ato ilícito, na definição precisada pelo art. 186 do Projeto de Código Civil 

é a ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. 

Nesta noção, é possível separa um ‘ato ilícito’ em sentido verdadeiro e 

próprio, e o ‘dano’ que é consequência daquele. Só o ‘ilícito danoso’ gerará 

responsabilidade civil, mas o ‘ilícito’ verdadeiro e próprio é independente do dano 

que causar. O dano está fora do ato ilícito” 255.  

 

Muito embora o autor aponte que o conceito de ilícito não faz parte da definição 

de ato ilícito em sua acepção verdadeira, esta foi a opção adotada pelo legislador ao integrá-

lo na definição de ato ilícito.  

                                                           
252 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 132. 
253 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 145. 
254 RIZZARDO, Arlando. Responsabilidade civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 05. 
255 NORONHA, Fernando. “O ato ilícito nos contratos e fora deles” (originalmente publicado em RDCiv n° 

34, out/dez 1985). In: Doutrinas essenciais de responsabilidade civil, vol.1. (cit. nota 82), p.519/520. 



97 
 

 
 

Insta observar, ainda, que de acordo com o artigo 188256 do Código Civil, não 

constituem atos ilícitos aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito, ou ainda a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de 

remover perigo iminente, tratando tais hipóteses de causas de exclusão da ilicitude, ou seja, 

que excluem o caráter ilícito da conduta do agente257. 

No que concerne ao abandono afetivo, o ato ilícito é caracterizado pela omissão 

de prestação dos deveres de cuidado e convivência, que, conforme nosso entendimento (item 

3.2.1), são inerentes ao poder familiar. Desta forma, conforme aponta GISELDA M. F. 

NOVAES HIRONAKA, estando configurada a omissão cumprimento das condutas objetivas e 

caracterizadoras de afeto (conforme expusemos no item 2.1.3, acima), está configurado o 

comportamento antijurídico por parte do agente, que tem colorido de ato ilícito258, sendo 

necessária a aferição dos demais pressupostos da responsabilidade civil para que o instituto 

da reparação possa ser aplicado ao caso concreto. 

Há precedentes na jurisprudência que não reconhecem a ilicitude da conduta de 

omissão dos deveres de convivência e cuidado, sendo o julgado do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, cuja ementa foi transcrita no item 3.2, acima, salutar exceção. 

Neste sentido entendeu a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, em acórdão proferido em 13 de outubro de 2011, de relatoria do 

Desembargador LUÍS FELIPE BRASIL SANTOS em caso semelhante: 

“APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AOS 

FILHOS. ABANDONO AFETIVO. No direito de família, o dano moral é, em 

tese, cabível. No entanto, imprescindível que haja a configuração do ato ilícito. O 

distanciamento do varão em relação aos filhos não constitui motivo para 

fundamentar a indenização por dano moral, sendo tal fato um acontecimento 

bastante recorrente, um fato da vida, apesar de lamentável. Embora seja plausível 

que os apelantes tenham sofrido pela ausência do pai, essa situação não pode ser 

atribuída ao genitor, a ponto de levar à obrigação de indenizar. Ademais, em que 

pese reprovável, a conduta do demandado não se enquadra no conceito jurídico de 

ato ilícito, que gera o dever de indenizar. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO”259. 

                                                           
256 Artigo 188 do Código Civil: “Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a 

pessoa, a fim de remover perigo iminente”. 
257 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 177/178. 
258 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, Op Cit; e ainda PEREIRA, Rodrigo da Cunha, “Pai, por 

que me abandonaste?” In: PEREIRA, Tânia da Silva (Org), O Melhor Interesse da Criança: um debate 

Interdisciplinar, Rio de Janeiro: Renovar, 

2000. p.575. 
259 TJRS. Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 70044172401, publicado no Diário da Justiça (RS) 

de 17/10/2011, p. 01. 
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O argumento central invocado pelo relator, para entender pela ausência de ato 

ilícito neste caso foi o seguinte: 

“Sinalo que, como bem destacou a sentença, em verdade, se algum 

sofrimento foi experimentado pela ausência paterna, este foi suportado pela menor 

Maria Luísa, pois o convívio deixou de ocorrer quando ela tinha dois anos de 

idade. Por outro lado, o menor Lorenzo, nascido em maio de 2006, quando o 

apelado já não mais residia com a família, tendo, no entanto, procedido o registro 

do filho, sequer experimentou a convivência com o pai. Não se está, por óbvio, 

minimizando o sofrimento dos menores, porém, o fato de ter ocorrido a separação 

do casal e com isso, o afastamento deliberado do varão da companhia dos filhos, 

não se constitui motivo que enseje uma indenização por dano moral, pois ato 

ilícito, efetivamente, não se constituiu. Ademais, quando a genitora dos menores 

engravidou de Lorenzo, já era do seu conhecimento a distância geográfica entre 

os infantes e o genitor. Aliás, provavelmente, já deveria ser do seu conhecimento 

a distância afetiva, com o fim do relacionamento conjugal, que era próximo, ou 

mesmo que já havia terminado”260. 

 

Com efeito, trata-se, a nosso ver, de fundamentação equivocada, uma vez que o 

fato de o filho ter ou não experimentado convivência com o pai, para que pudesse, 

posteriormente, sentir sua falta, é indiferente para a caracterização do ilícito consubstanciado 

na ausência da própria convivência. Eventual escusa do apelado, nesta hipótese, deveria ter 

sido discutida nas esferas da culpa, dano ou ainda na existência do nexo causal. 

Importante observar que o regular exercício de direito é considerado causa 

excludente de ilicitude. Esta foi a fundamentação invocada por parte da jurisprudência para 

rejeitar pedidos de indenização por abandono afetivo, entendendo que a prestação de afeto 

não seria um dever do genitor, mas sim uma faculdade261, 

Ilustra esta situação o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 08 de setembro de 2011, no julgamento da 

apelação nº 0284985-06.2009.8.26.0000, de relatoria do Desembargador Sebastião Carlos 

Garcia, assim ementado: 

“DANOS MORAIS - Pleito fundado em abandono afetivo - 

Reconhecimento voluntário da paternidade pelo réu, no âmbito de ação própria, 

quando a autora já era maior de idade - Não caracterização de danos morais - 

                                                           
260 TJRS. Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 70044172401 (cit. nota 256), p. 04/05. 
261 SILVA, Cláudia Maria da. “Descumprimento do Dever de Convivência Familiar e Indenização por Danos 

á Personalidade do Filho”. In: Revista Brasileira de Direito de Família, ano VI, nº 25 - Ago-Set 2004. 
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Impossibilidade de se impor o dever de amar, bem como descabimento em traduzir 

tal sentimento em obrigação pecuniária - Apelo desprovido”262 

 

Nesta decisão, o órgão julgador, apoiando-se no precedente do Recurso Especial 

nº 757.411/MG, afastou a pretensão inicial valendo-se da seguinte fundamentação: 

“Mas, ainda que fosse caracterizado o propalado abandono afetivo e 

material por parte do réu, tal fato não renderia ensejo à indenização por danos 

morais. Eis que, não há falar em indenização por danos morais por falta de afeto, 

porquanto inexiste, no ordenamento jurídico vigente, uma tal obrigação. O dever 

de afeto, com efeito, não pode ser imposto, porquanto o sentimento, o amor, a 

consideração, o carinho são sensações intrínsecas ao ser humano, não podendo ser 

uma pessoa compelida a tanto”263. 

 

Conforme se depreende deste trecho da decisão, a omissão na prestação de afeto 

não era considerada ato ilícito, entendendo-se pelo descabimento da indenização. 

Trata-se de entendimento, contudo, que foi superado após o julgamento do já 

mencionado julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, pela Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça e de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. 

Neste precedente, a autora ajuizou ação indenizatória, narrando que sua mãe 

manteve relação amorosa com o réu durante longo período, contudo, este a abandonou 

durante a gravidez, não lhe prestando qualquer auxílio neste período ou ainda após seu 

nascimento. Após o término do relacionamento com a mãe da autora, o réu casou-se com 

outra mulher, e deste matrimônio nasceram três filhos, que tiveram sorte diversa, recebendo 

cuidado e amparo constante do genitor. Afirmou que o reconhecimento de sua paternidade, 

bem como o recebimento de pensão alimentícia somente foram obtidos pela via judicial, 

bem como que o pai teria praticado atos de simulação, adquirindo imóveis em nome dos 

filhos conjugais, preterindo-lhe também no que diz respeito à ordem patrimonial. Postulou 

o recebimento de indenização por danos morais. 

Em primeira instância a ação foi julgada improcedente. O Magistrado 

sentenciante entendeu que o distanciamento verificado entre o réu e a autora teria ocorrido 

em virtude de comportamento agressivo da ex-companheira daquele, mãe da autora. 

                                                           
262 TJSP. Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0284985-06.2009.8.26.0000, publicado no Diário 

da Justiça (SP) de 13/09/2011, p. 01. 
263 Idem, p. 02/03. 
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O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou esta sentença, por meio de acórdão 

proferido pela Sétima Câmara de Direito Privado “B”, em 26 de novembro de 2008, de 

relatoria da Desembargadora DAISE FARJADO NOGUEIRA JACOT. A ementa do referido 

acórdão ficou assim redigida: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHA 

HAVIDA DE RELAÇÃO AMOROSA ANTERIOR. ABANDONO MORAL E 

MATERIAL. PATERNIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. 

PAGAMENTO DE PENSÃO ARBITRADA EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS 

ATÉ A MAIORIDADE. ALIMENTANTE ABASTADO E PRÓSPERO. 

IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” 
264. 

O Tribunal condenou o genitor ao pagamento de indenização por danos morais, 

em virtude do abandono afetivo, e o valor da indenização foi arbitrado em R$ 415.000,00. 

A decisão adotou o seguinte fundamento:  

“Ao que se colhe dos autos, a mãe da autora manteve longo relacionamento 

amoroso com o réu, que se estendeu até a época da gravidez, abandonando-a após 

à própria sorte. Nascida a filha, ora autora, ela somente obteve o reconhecimento 

da paternidade em longa batalha judicial, tanto que seu registro de nascimento com 

o nome do pai e dos avós paternos foi lavrado anos depois (v. fl. 43). Oriundo de 

família abastada, o réu ampliou seu patrimônio pessoal, casando-se depois com 

outra mulher, de cujo enlace nasceram outra filha mais dois filhos, que tiveram 

outra sorte pelo amparo efetivo e contínuo do pai, tanto no âmbito material quanto 

no moral. Ao contrário, a autora, segundo a prova, jamais conseguiu usufruir do 

carinho e do amparo do réu, havendo mesmo nos autos evidentes indícios de 

desprezo moral e material, tanto que ele promoveu, por via oblíqua, a transferência 

de considerável patrimônio aos três filhos de seu casamento posterior, em prejuízo 

da autora (v. fls. 286/292).  

(...) 

Não há como conceber a escusa do pai para o exercício efetivo da 

paternidade em relação à filha, a pretexto de que foi sempre impedido de fazê-lo 

em razão do alegado comportamento agressivo da mãe dela ou ainda a pretexto de 

que duvidava da paternidade até o reconhecimento judicial, acrescentando que 

pagou a pensão alimentícia mensal fixada judicialmente e depois elevada para dois 

(2) salários mínimos, até a maioridade . 

(...) 

Ora, o ordenamento jurídico pátrio estabelece aos pais em relação aos filhos 

o dever de assistência, de criação e educação no seio da família, de companhia e 

guarda, de convivência, proibindo quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação (v. artigos 229 da Constituição da República, 1.634 do Código 

Civil e 11 a 22 da Lei n° 8.069/90). Contudo, no caso dos autos, malgrado a 

insistência da mãe da autora na busca da prática da conduta prevista na lei por 

parte do pai, o réu jamais se comoveu, pois os autos dão conta de que ele se omitiu 

o tempo todo e ainda procura justificar essa conduta omissiva pela conduta da mãe 

da autora, argumentando com descaso que duvidava da paternidade e que o exame 

hematológico não o excluiu como "possível pai" e que passou a pagar a pensão 

fixada judicialmente, elevada em Ações Revisionais para dois (2) salários 

mínimos (v. fls. 340/353). 

Também não açode o réu, ora apelado, a alegação de que a autora busca 

enriquecimento material, mesmo porque eventuais direitos dela sobre patrimônio 

                                                           
264 TJSP. Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 9066223-40.2004.8.26.0000, publicado no Diário 

da Justiça (SP) de 17/12/2008, p. 01. 
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do parente ascendente mais próximo em linha reta decorrem da lei (v. artigos 1.784 

e seguintes do Código Civil). Bem por isso, foi reconhecida a simulação de atos 

de compra e venda envolvendo o réu e os três irmãos paternos da autora, com a 

declaração de nulidade, exatamente porque o pai beneficiou os outros filhos, 

fazendo a eles verdadeira doação de móveis e imóveis com a omissão da condição 

da autora (v. fls. 286/292). 

Os autos revelam que efetivamente a autora, ora apelante, foi submetida a 

humilhação e constrangimento pela recusa do réu, ora apelado, ao reconhecimento 

da paternidade, somente determinada em Juízo, à luz da prova hematológica. Ele 

negou à filha o afeto e o carinho de pai, ao mesmo tempo em que dedicou aos 

irmãos dela todo o amparo moral e material. 

Portanto, a prova dos autos é convincente no tocante à conduta culposa do 

réu pelo "abandono moral grave" e ao padecimento da autora, restando 

evidenciado o nexo causal entre aquela conduta ilícita e esse dano moral 

indenizável” 265.  

 

Conforme se depreende da fundamentação adotada pelo acórdão, o ato ilícito 

praticado pelo genitor não foi a negativa de amor e carinho, mas sim a omissão de assistência, 

criação, educação, companhia, guarda e convivência. Trata-se aqui, em suma, de deveres 

que, além de serem inerentes às responsabilidades do poder familiar, constituem o a 

dimensão objetiva do afeto, e que, portanto, não se confundem com o estado psíquico de 

amor e afeição. 

O genitor interpôs Recurso Especial em face deste acórdão, sustentando em 

síntese a ausência de ilicitude de sua conduta, e ainda divergência do entendimento adotado 

pelo Tribunal de origem em face do precedente fixado pelo REsp nº757.411/MG, da Quarta 

Turma do STJ, que entendeu que a sanção aplicável ao abandono afetivo seria a destituição 

do poder familiar. Postulou, sucessivamente, a redução do valor arbitrado a título de 

indenização. 

Em acórdão proferido em 24 de abril de 2012, de relatoria da Ministra NANCY 

ANDRIGHI, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao 

Recurso Especial, tão somente para reduzir o valor fixado a título de quantum indenizatório, 

de R$ 415.000,00 para R$ 200.000,00. 

Acompanharam a relatora os Ministros SIDNEI BENETI, PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO e RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, ficando vencido o Ministro MASSAMI 

UYEDA. A ementa do referido acórdão ficou assim redigida: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 

                                                           
265 TJSP. Acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 9066223-40.2004.8.26.0000 (cit. nota 263), p. 

02/04. 
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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 de ilicitude 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”266.  

 

A relatora apontou, em sua decisão, os artigos 5º V e X da Constituição Federal 

e 186 e 927 do Código Civil tratam da responsabilidade civil de forma ampla e irrestrita, 

regulando também as relações nascidas dentro do núcleo familiar, bem como que a perda do 

poder familiar, estabelecida no art. 1.634, II do Código Civil não suprimiria nem afastaria a 

possibilidade de indenização por danos causados durante a relação familiar, uma vez que 

esta previsão tem por principal objetivo o resguardo da integridade do menor, e não 

compensar prejuízos causados por genitor. 

A relatora entendeu pela caracterização de ilicitude da conduta do réu, valendo-

se, para tanto, dos seguintes argumentos: 

“(...) O desvelo e atenção à prole não podem mais ser tratadas como 

acessórios no processo de criação, porque, há muito, deixou de ser intuitivo que o 

cuidado, vislumbrado em suas diversas manifestações psicológicas, não é apenas 

uma fator importante, mas essencial à criação e formação de um adulto que tenha 

integridade física e psicológica e seja capaz de conviver, em sociedade, 

respeitando seus limites, buscando seus direitos, exercendo plenamente sua 

cidadania. 

Nesse sentido, cita-se, o estudo do psicanalista Winnicott, relativo à 

formação da criança: 

                                                           
266 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP. Inteiro Teor. Publicado no 

Diário de Justiça da União em 10/05/2012, p. 01. 
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[...]do lado psicológico, um bebê privado de algumas coisas 

correntes, mas necessárias, como um contato afetivo, está voltado, até 

certo ponto, a perturbações no seu desenvolvimento emocional que se 

revelarão através de dificuldades  pessoais, à medida  que crescer. Por 

outras palavras: a medida que a criança cresce e transita de fase para fase 

do complexo de desenvolvimento interno, até seguir finalmente uma 

capacidade de relacionação,  os pais  poderão verificar que a sua boa 

assistência constitui um ingrediente essencial. (WINNICOTT, D.W. A 

criança e o seu mundo. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008) 

Essa percepção do cuidado como tendo valor jurídico já foi, inclusive, 

incorporada em nosso ordenamento jurídico, não com essa expressão, mas com 

locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do 

art. 227 da CF⁄88. 

Vê-se hoje nas normas constitucionais a máxima amplitude possível e, em 

paralelo, a cristalização do entendimento, no âmbito científico, do que já era 

empiricamente percebido: o cuidado é fundamental para a formação do menor 

e do adolescente; ganha o debate contornos mais técnicos, pois não se discute 

mais a mensuração do intangível – o amor – mas, sim, a verificação do 

cumprimento, descumprimento, ou parcial cumprimento, de uma obrigação 

legal: cuidar. 

Negar ao cuidado o status de obrigação legal importa na vulneração da 

membrana constitucional de proteção ao menor e adolescente, cristalizada, na 

parte final do dispositivo citado: “(...) além de colocá-los a salvo de toda a forma 

de negligência (...)”. 

Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria de obrigação legal supera-se 

o grande empeço sempre declinado quando se discute o abandono afetivo – a 

impossibilidade de se obrigar a amar. 

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

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

gerarem ou adotarem filhos. 

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

situando-se, pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização, no 

universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. 

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

se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, 

que exsurge da avaliação de ações concretas: presença; contatos, mesmo que não 

presenciais; ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o tratamento 

dado aos demais filhos – quando existirem –, entre outras fórmulas possíveis que 

serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes. 

Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. 

A comprovação que essa imposição legal foi descumprida implica. por 

certo, a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão, pois na hipótese 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” 267. 

 

 

Esta decisão representou avanço importante na matéria, uma vez que reconheceu 

a ilicitude do comportamento do pai que age, com relação a seu filho, sem a prestação de 

afeto, bem como que esta deve ser aferida de forma técnica, no cumprimento, 

descumprimento o cumprimento parcial da obrigação de cuidar, não cabendo à instrução 

processual a análise interna das emoções de cada um. 

                                                           
267 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP (cit. nota 265), p. 09/11. 
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Portanto, conforme procuramos demonstrar, a jurisprudência atual do STJ 

encara o abandono afetivo, consistente no descumprimento dos deveres jurídicos de 

convivência e cuidado como ato ilícito, uma vez que o genitor deixa de cumprir deveres 

legalmente estabelecidos. 

Contudo, para que seja possível sua responsabilização é necessária a presença 

dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, dos quais trataremos adiante. 

 

3.4.2. Culpa ou dolo 

 

A culpa é o elemento central e pressuposto mais importante da responsabilidade 

civil subjetiva. Está configurada, em sentido amplo, quando há vontade direta do agente na 

obtenção do resultado, consubstanciando o dolo, ou ainda quando esta vontade é indireta, 

composta por imperícia, imprudência ou negligência, cujo resultado pudesse ser previsto 

pelo agente, consubstanciando a culpa propriamente dita, ou culpa em sentido estreito268.  

Para GEORGES RIPERT, seria impossível chegar a uma definição legal de culpa, 

reafirma, contudo, a importância do instituto, pois se a prova da falta fosse revelada somente 

pela realização do prejuízo, não se poderia conceber prova em contrário269 . Este autor 

defende que a culpa é um elemento moral que indica a existência da infração, tendo sua 

origem no campo da moral, jungida às necessidades sociais e posteriormente adaptada à 

técnica jurídica270. 

SERGIO CAVELIERI FILHO define a culpa como a inobservância, por parte do 

agente, de um dever de cuidado que este poderia conhecer e observar, ou ainda como a 

omissão de diligência exigível para determinada situação, que culminam em uma conduta 

deficiente, seja esta decorrente de uma deficiência da vontade ou de inaptidões ou 

deficiências próprias ou naturais. Não importa a finalidade do agente, que normalmente é 

lícita, mas tão somente a não adoção da conduta adequada, que acaba por acarretar em um 

ato ilícito. Portanto, a culpa seria uma conduta mal dirigida a um fim lícito271.  

                                                           
268 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 121. 
269 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis (cit. nota 239), p. 207. 
270 Idem, p. 236/237. 
271 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p.56/57. 
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A imputabilidade do agente é elemento fundamental da culpa. Trata-se da 

capacidade deste de compreender a ilicitude do ato, assumindo as consequências de sua 

conduta. Na hipótese de o ato ser praticado por menor ou inimputável, ocorre hipótese de 

responsabilidade civil por fato alheio, também denominada responsabilidade transobjetiva, 

uma vez que transcende à pessoa que causou o dano, sendo imputável a quem não o 

causou272, conforme veremos adiante. 

Após o advento do Código Civil de 2002, contudo, a doutrina majoritária vêm 

tratando tal hipótese como sendo estritamente objetiva, uma vez que decorrente do art. 932, 

I do referido diploma273 , que é a responsabilidade substitutiva, da pessoa a quem incumbia 

sua guarda274, ou a responsabilidade diretamente derivada do poder familiar. 

Estando configuradas a imputabilidade e a capacidade do agente, passa-se à 

análise de sua responsabilidade, que se dá, na modalidade subjetiva, mediante a 

caracterização do dolo (culpa em sentido amplo), da imprudência, imperícia ou negligência 

e sua conduta. O que difere tais elementos é o fato de que, na hipótese de dolo, o agente atua 

ou deixa de atuar, na hipótese de omissão, já antevendo a produção de um resultado ilícito, 

ou ao menos assumindo o risco de que isto ocorra. 

Quando se fala em culpa em sentido estrito, por outro lado, o agente não possui 

a intenção de produzir resultado danoso, e acredita agir de forma lícita. Neste caso, o dano, 

muito embora não pretendido pelo agente, é causado por seu comportamento impróprio, sem 

a prudência ou cautela socialmente recomendáveis, e que pode ser comumente classificado 

em imperícia, negligência ou imprudência, resultante da violação do já mencionado dever 

de cuidado. 

Conforme explica, ainda, SERGIO CAVALIERI FILHO, enquanto no dolo o agente 

quer a conduta e o resultado, na culpa em sentido estrito, o agente quer a conduta, mas não 

o resultado. Sua vontade se limita à ação ou omissão. Contudo, ainda assim, o resultado tem 

certo grau de previsibilidade, uma vez que a ausência deste representaria hipótese de caso 

fortuito ou força maior. Desta forma, a culpa em sentido estrito seria composta por três 

                                                           
272 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 312. 
273 Artigo 932 do CC/02: “São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que 

estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;”. 
274 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 480/481. 
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elementos, quais sejam: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) 

previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção275. 

No que diz respeito ao abandono afetivo, conforme já vimos anteriormente (item 

3.3.1), o ato ilícito se consubstancia na omissão ao cumprimento dos deveres de contato, 

convivência e cuidado com o filho menor. 

A conduta voluntária, por sua vez, está consubstanciada na ação consciente de 

deixar de cuidar, passar tempo e zelar pelo filho menor, como atribui o poder familiar. O 

potencial dano moral que este pode experimentar em virtude de tal conduta é, igualmente 

previsível, assim como igualmente presente a violação do dever de cuidado, consubstanciado 

neste caso na negligência, ou descuido no cumprimento da obrigação. 

Desta forma, para que seja caracterizada culpa (negligência) hábil a autorizar a 

reparação civil do abandono afetivo, é necessário que o genitor adote a conduta passiva, de 

se omitir, de forma consciente, à prestação dos deveres de contato, convivência e cuidado. 

CHRISTIANO CASSETTARI sugere ainda a possibilidade de responsabilização 

objetiva do genitor que se se omite à prestação dos deveres relativos à afetividade, em 

especial quando deixa de realizar, de forma espontânea, o registro de nascimento do filho. 

O autor aponta que quem tem um filho atrai para si uma série de responsabilidades e deveres, 

de modo que o desrespeito à proteção conferida ao menor pelo ordenamento jurídico, por si 

só, importaria em um risco para os direitos da própria criança276. 

A responsabilidade objetiva é modalidade de responsabilização civil que advém 

da prática de ato ilícito, prescindindo da aferição de culpa do agente. Seu fundamento no 

direito brasileiro está assentado na noção de risco, conforme estabelecido no parágrafo único 

do art. 927 parágrafo único do Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. ou ainda em casos específicos, previstos em lei. 

                                                           
275 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.56/57. 
276 CASSETTARI, Christiano. “Presunção de abandono afetivo pela não realização do registro de nascimento 

de maneira voluntária e o dano moral in re ipsa”. In: MADALENO, Rolf; BARBOSA, Eduardo (coords). 

Responsabilidade civil no direito de família. São Paulo: Atlas, 2015, p.79.  
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Trata-se de noção proveniente da doutrina francesa, em um primeiro momento a 

partir da teoria do risco profissional, proposta por RAYMOND SALEILLES e LOUIS JOSSERAND, 

e que deu origem à teoria do risco criado277. 

De acordo com este último autor, a responsabilidade objetiva tinha origem em 

um sistema de presunções legais de responsabilidade, em hipóteses em que o ônus da prova 

repousava integralmente sobre a vítima, dificultando a demonstração da responsabilidade do 

agente. No direito francês, isto ocorria, por exemplo, nas hipóteses de dano ocasionado por 

filhos menores, quando eram chamados a responder os genitores, danos causados por 

animais, quando a responsabilidade recaia sobres seus proprietários, ou também no caso de 

ruína de edifício, quando era chamado a responder seu proprietário278. Nota-se que tais 

hipóteses foram reproduzidas, no direito brasileiro, pelos artigos 1.521 a 1.529 do Código 

Civil de 1916, e preservadas em grande parte nos artigos 932 a 938 do diploma de 2002, com 

a importante diferença de que o art. 933 deste último superou a noção de culpa “in 

vigilando”. 

Tais hipóteses são por vezes denominadas pela doutrina de responsabilidade 

transobjetiva279, conforme já mencionado, ou ainda responsabilidade por fato de outrem280. 

Nestes casos, a responsabilidade não é imputável a quem diretamente causou o dano. Muito 

embora a aferição da responsabilidade envolva a consideração de sua culpa ficta, a própria 

lei indica quem deverá responder pelo dano. Até a entrada em vigor do Código Civil de 

2002, a doutrina divergia quanto a se tais casos representariam verdadeira responsabilidade 

objetiva ou presunção de culpa pela infração do dever de zelar281.  

JOSSERAND, ao defender a superação da noção de culpa, diz ser conveniente 

admitir a responsabilidade do agente não somente por seus atos culposos, mas por todos os 

atos que acarretem em dano injusto e anormal a outrem282. Desta forma, na hipótese de dano, 

ainda que não seja possível constatar a existência de culpa, este deve ser suportado por quem 

possua maior proximidade, por quem extraia proveito de sua causa, ou ainda, por quem quer 

                                                           
277 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 58/59. 
278 JOSSERAND, Louis. “Evolução da Responsabilidade Civil” (1936). Trad. Raul Lima. In: Revista Forense. 

Nº 86, abril/1941, p. 59. 
279 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Famílias (cit. nota 53), p. 312. 
280 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.200/201. 
281 Idem, p. 201. 
282 JOSSERAND, Louis. “Evolução da Responsabilidade Civil” (cit. nota 269), p. 60. 
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que tenha criado o risco de sua ocorrência 283  Trata-se da assim denominada teoria da 

responsabilidade pelo risco-criado. 

Por este motivo, a responsabilidade civil objetiva também é comumente 

denominada “responsabilidade pelo risco”, muito embora este represente apenas a 

probabilidade do dano, ao passo que a responsabilização surge com sua concretização284. 

Observa-se que a doutrina ampliou ainda mais esta definição, criando as figuras do risco-

proveito, risco-excepcional e risco-integral. 

Muito embora o genitor responda de forma objetiva, perante terceiros, pelos 

danos causados por seu filho, esta modalidade de responsabilização não se confunde com 

quaisquer das categorias de risco, tratando-se de hipótese legal de responsabilização 

objetiva. Interessante observar, contudo, que nesta hipótese (art. 932, I do Código Civil), 

SIMÃO entende existir uma nova modalidade de risco que justifica a responsabilidade 

objetiva, por ele denominara “risco-dependência” 285, uma vez que a responsabilidade se 

daria em virtude da relação de dependência que o menor tem de seus genitores. 

Contudo, no que diz respeito à hipótese de abandono afetivo, em que o dano é 

causado ao menor pelo genitor, entendemos ser descabida a aplicação da responsabilidade 

objetiva. Não se tratando de responsabilidade por fato alheio, a nosso ver não seria possível 

equiparar a própria paternidade a uma atividade de risco, sendo necessária a demonstração 

de culpa ou dolo do genitor para sua responsabilização. 

 

3.4.3. Nexo causal 

 

O nexo causal, também chamado relação de causalidade é, como o nome diz, a 

relação de causa e efeito entre o ato ilícito (ação ou omissão do agente) e o dano 

experimentado pela vítima. Sua existência é essencial para configuração da responsabilidade 

civil, uma vez que é a demonstração de que o dano decorreu do comportamento do agente. 

Trata-se, aqui, de operação lógica elementar, como aponta SERGIO CAVALIERI FILHO, uma 

vez que ninguém pode responder por algo a que não deu causa. Ou seja, é suficiente que o 

                                                           
283 JOSSERAND, Louis. “Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas” (1897). Trad. Jaime Meira do 

Nascimento. In: Revista Direito GV, n° 1, maio/2005, p. 116/118. 
284 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.153/155. 
285 SIMÃO, José Fernando. “Responsabilidade Civil do Incapaz”. In: Responsabilidade civil no direito de 

família. (cit. nota 276), p. 257. 
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agente tenha praticado o ato ilícito e que a vítima tenha experimentado dano, é necessário 

que exista entre ambos a mencionada relação de causa e efeito286. 

O nexo causal é indispensável para a configuração da responsabilidade, ao 

contrário da culpa, que não é levada em consideração nas hipóteses de responsabilidade 

objetiva, conforme demonstramos no tópico anterior. 

Para estudo das teorias relativas ao nexo causal, é importante distinguir as 

condições e causas do dano. Conforme aponta FERNANDO NORONHA, ambos são elementos 

que contribuem para a ocorrência do dano. As causas, contudo, podem ser classificadas 

como fatores determinantes deste, ou seja, sem o que o dano não teria ocorrido. A causa do 

dano é essencial para sua verificação, ao passo que a condição, muito embora possua a 

mesma natureza fática, é elemento que contribui, sem que sua ausência o 

descaracterizasse 287 . Diversas teorias buscaram explicar o nexo de causalidade, sendo 

possível apontar ao menos três. 

A teoria da equivalência dos antecedentes, ou equivalência das condições, 

equipara todas as condições que contribuem para o resultado danoso, sem, contudo, indagar 

se uma delas teria sido mais ou menos eficaz. Na prática, esta teoria eleva todas as condições 

à categoria de concausa do dano, desde que contribuindo (conditio sine qua non) para sua 

concretização. Esta teoria é adotada de forma ampla no direito criminal, expressa pelo art. 

13 do Código Penal288. Contudo, é muito criticada no âmbito da responsabilidade civil em 

virtude de sua abrangência, uma vez que dá margem à exasperação da causalidade, 

possibilitando, em último caso, regressão infinita do nexo causal289.  

A teoria da causalidade adequada, por sua vez, aponta como causador do dano o 

antecedente que não foi somente necessário à sua concretização, mas também adequado à 

produção do resultado. Com base nesta teoria, nem todas as condições que incorreram na 

concretização do dano podem ser consideradas como causa deste, mas somente aquela mais 

hábil a produzir o evento lesivo. Não se considera, aqui, a proximidade cronológica entre as 

                                                           
286 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.70. 
287 NORONHA, Fernando. “O nexo de causalidade na responsabilidade civil” (originalmente publicado em RT 

516/2003). In: Doutrinas essenciais de responsabilidade civil, vol.1. (cit. nota 82), p.540/542. 
288 Artigo 13 do CP: “O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 

causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. 
289 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p. 72. 
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possíveis concausas e o dano, mas sim a imprescindibilidade de determinado evento para a 

concretização deste290. 

Alguns doutrinadores defendem, ainda, a teoria dos danos diretos e imediatos, 

segundo a qual, em síntese das teorias anteriores, a causa representaria o antecedente fático 

que direta e imediatamente tenha culminado na ocorrência do dano. Segundo ÁLVARO 

VILLAÇA AZEVEDO, esta teoria teria sido adotada pelo direito brasileiro291. Muito embora 

não haja previsão específica de sua aplicação à responsabilidade civil extracontratual, o 

artigo 403 do Código Civil assim estabelece: “Ainda que a inexecução resulte de dolo do 

devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. 

Nesta hipótese, uma causa superveniente romperia o nexo causal anterior, 

surgindo como nova causa, direta e imediatamente ligada ao dano. Trata-se, aqui, a título de 

exemplo, da hipótese da pessoa que, acidentada, vai ao hospital e vem a falecer em virtude 

de erro médico. O agente responsável pelo acidente não responde pelo falecimento da vítima, 

uma vez que o nexo causal daquela relação foi interrompido 

SERGIO CAVALIERI FILHO, por sua vez, entende que o legislador teria adotado a 

teoria da causalidade adequada. O autor explica que a expressão “efeito direto e imediato” 

não indica a causa cronologicamente mais ligada ao evento, mais sim aquela mais direta, 

mais determinante292. 

Conforme já mencionamos, constatada a ausência de nexo de causalidade – do 

elo entre o comportamento adotado pelo agente e o dano sofrido pela vítima – não é possível 

a responsabilização daquele. Isto ocorre quando há fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, 

ou nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. 

Trazendo a análise do nexo causal para o âmbito da responsabilidade civil por 

abandono afetivo, este se manifesta quando é possível estabelecer relação causal entre a 

conduta do agente e o dano suportado pela vítima, seja moral ou psicológico – sobre o qual 

nos debruçaremos ainda adiante. Com efeito, o dano suportado deve ser diretamente 

decorrente da violação dos deveres de cuidado e convivência. Não ocorrendo, incorrer-se-á 

em uma das hipóteses de excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal. 

                                                           
290 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p. 73/75. 
291  AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil (cit. nota 243), p. 254. 
292 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p. 75. 
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Uma das principais excludentes de causalidade é o caso fortuito ou de força 

maior, hipótese que já era admitida no direito romano, e que foi adotada pelos códigos 

modernos. SILNEY ALVES TADEU define o caso fortuito ou força maior, como sendo uma 

força avassaladora, impetuosa, que desafia toda a resistência humana a que pudesse se 

opor293. Comumente, o caso fortuito e a força maior são qualificados como eventos dotados 

de inevitabilidade, irresistibilidade e imprevisibilidade. Alguns autores diferenciam a força 

maior do caso fortuito entendendo que este pressuporia a imprevisibilidade do dano, ao passo 

que aquela estaria ligada à ideia de inevitabilidade294, ao passo que outros apontam que a 

imprevisibilidade não seria elemento do caso fortuito em si, mas de sua inevitabilidade295. 

Como quer que seja, o direito brasileiro equipara as duas hipóteses, tratando de forma 

indiferente o conteúdo exato de ambas as figuras. 

Com relação ao objeto de nosso estudo, uma das mais singelas hipóteses de 

configuração do caso fortuito ou força maior estaria na morte real do genitor. É indiscutível 

que o filho menor que perde um pai ou mãe, e portanto cresce sem seus cuidados e 

convivência, está sujeito a sofrimento e danos psíquicos daí provenientes. Contudo, trata-se 

de dano verdadeiramente irreparável, uma vez que impossível estabelecer relação de 

causalidade com o que quer que seja. O mesmo poderia ser dito de uma doença incapacitante 

que prive o genitor de sua convivência com o filho menor. 

O fato de terceiro também configura hipótese de exclusão do nexo causal, uma 

vez que, neste caso, a intervenção de terceiro, por conduta ativa ou omissiva deste, é que 

acarreta no dano verificado, figurando o autor como mero agente intermediário. No âmbito 

da responsabilidade objetiva, conforme aponta SILNEY ALVES TADEU, o fato de terceiro se 

equipara ao caso fortuito ou de força maior, sempre que tal participação seja imprevisível ou 

inevitável296. No campo da responsabilidade subjetiva, seria possível discussão acerca de 

eventual responsabilização do próprio terceiro, desde que para tanto estivessem 

caracterizado o ato ilícito e a culpa de sua parte. 

                                                           
293 TADEU, Silney Alves. “Responsabilidade civil: nexo causal e causas desoneração, culpa da vítima, força 

maior e concorrência de causas” (originalmente publicado em RDC 64/2007). In: Doutrinas essenciais de 

responsabilidade civil, vol.1. (cit. nota 82), p.591. 
294 Idem, p. 596. 
295 SOUSA, José Franklin de. Responsabilidade civil e reparação do dano. Joinville: Clube de Autores, 2015, 

p. 166/167. 
296 TADEU, Silney Alves. “Responsabilidade civil: nexo causal e causas desoneração...” (cit. nota 285), p. 

597/599. 
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CAMILA AFFONSO PRADO, em dissertação de mestrado defendida perante a 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, defende que a prática de atos de 

alienação parental, pelo genitor guardião, que culmine no distanciamento do outro genitor 

descaracteriza a responsabilidade civil por abandono afetivo, uma vez que nesta hipótese é 

a ação do próprio genitor guardião que causa a quebra do vínculo afetivo, afastando o menor 

da companhia do outro297. Neste caso, restaria inexistente o nexo de causalidade entre o ato 

de descumprimento do dever de convivência, pelo genitor não guardião. Por outro lado, o 

guardião poderia ser responsabilizado pela alienação parental causada. 

Importante pontuar, ainda, que a alienação parental foi apresentada como 

possível causa de exclusão do nexo causal, no acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ 

em julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, sobre o qual tratamos no item 3.4.1, 

acima, muito embora não tivesse sido reconhecida no caso concreto: 

“De igual forma, não caracteriza a vulneração do dever do cuidado 

a impossibilidade prática de sua prestação e, aqui, merece serena reflexão 

por parte dos julgadores, as inúmeras hipóteses em que essa circunstância 

é verificada, abarcando desde a alienação parental, em seus diversos graus 

– que pode e deve ser arguida como excludente de ilicitude pelo 

genitor/adotante que a sofra –, como também outras, mais costumeiras, 

como limitações financeiras, distâncias geográficas etc.” 298. 

 

Ainda que remota, é admissível também a hipótese de rompimento do nexo 

causal por culpa exclusiva da vítima, que ocorreria, em tese, quando a própria vítima, por 

motivos próprios, se recusa a buscar o afeto e a companhia do genitor. Contudo, tal situação 

pode estar relacionada à perpetração de alienação parental pelo genitor guardião, e deve ser 

analisada com cautela. 

Entendemos ainda que, no caso de inseminação artificial heteróloga, situação 

cada vez mais frequente em virtude dos constantes avanços da medicina, quando a mãe opta 

por ter um filho por meio de espermatozoide ou embrião de doador, constituindo a partir daí 

uma família monoparental, é possível conceber a hipótese de eventual dano causado à 

personalidade do menor em virtude da ausência de uma figura paterna. Este, entretanto, não 

seria passível de qualquer indenização, tendo em vista a inexistência de relação de 

causalidade entre o comportamento da genitora e o dano sofrido. Muito embora a opção pela 

maternidade solitária tenha partido da mãe, de modo que poderia ser considerada condição 

                                                           
297 PRADO, Camila Affonso. Responsabilidade civil dos pais pelo abandono afetivo dos filhos menores. 

Dissertação de mestrado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2012, p. 162. 
298 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP (cit. nota 265), p. 12. 
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para o dano sofrido, admitir sua responsabilização nesta hipótese significaria adotar a teoria 

da equivalência dos antecedentes, desde há muito rechaçada pelo direito brasileiro. 

O mesmo poderia ser dito na hipótese de reclusão do genitor. Ainda que este 

tenha praticado ato criminoso que deu causa à prisão, retirando-lhe do convívio familiar, não 

poderia ser responsabilizado por sua ausência, uma vez que o ato praticado seria mera 

condição do descumprimento dos deveres relativos ao poder familiar, não podendo ser 

considerado como causa.  

 

3.4.4. Dano 

 

Dentre todos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade 

civil, o dano é o que suscita menos controvérsia. Não é possível haver responsabilidade sem 

dano, uma vez que nesta hipótese, nada haveria que ser reparado299. Por este motivo, para 

que se configure a responsabilidade civil é sempre necessária a demonstração do dano, sendo 

insuficiente a mera conduta ilícita. Desta forma, o dano não é somente fato constitutivo, mas 

também determinante do dever de indenizar300. 

O dano é comumente conceituado como sendo a subtração ou diminuição de um 

bem jurídico, qualquer que seja a sua natureza, quer patrimonial, quer moral.  

Os danos patrimoniais são divididos em duas categorias, que são a de danos emergentes e 

lucros cessantes. Os danos emergentes representam o prejuízo efetivamente verificado ao 

patrimônio da vítima em virtude do ato ilícito. Os lucros cessantes, representam o reflexo 

futuro que o ato ilícito terá sobre o patrimônio da vítima, ou conforme define o artigo 402 

do Código Civil, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar301. Um exemplo clássico de 

dano patrimonial na modalidade de lucro cessante reside na perda da capacidade laborativa 

da vítima, o que acarreta cessação dos rendimentos por ela esperados302.  

Há, ainda, doutrinadores que defendem que o direito brasileiro comportaria 

outras espécies autônomas de dano que escapariam à dualidade de dano patrimonial ou 

moral, tais com o dano social e o dano estético. 

                                                           
299 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil (cit. nota 241), p. 819/820. 
300 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.96/97. 
301 Artigo 402 do CC/02: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 
302 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. (cit. nota 266), p.98. 
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ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO propunha o reconhecimento de uma nova 

modalidade, por ele denominada dano social. Esta seria representada por lesões que afetam 

toda a sociedade, ocasionando rebaixamento de seu patrimônio moral, principalmente no 

que diz respeito à diminuição de qualidade de vida. Como exemplo de dano social, o autor 

relembra o “apagão aéreo” vivenciado no Brasil em 2006, e que teria acarretado atos ilícitos, 

por parte de variados agentes, tais como o tormento suportado pelos passageiros em virtude 

de atrasos e cancelamentos de voos pelas companhias aéreas, as lojas no aeroporto que 

exageram no preço dos produtos, dentre outras situações. Para JUNQUEIRA, estes ilícitos 

diminuiriam o valor da sociedade com um todo, e seus agentes mereceriam uma punição 

dissuasória ou didática, que extrapola os danos causados303. 

ENEAS DE OLIVEIRA MATOS leciona que o dano estético é hipótese que vai além 

do dano corporal, consistindo em dano extrapatrimonial de natureza objetiva. O dano 

estético consiste em modificação involuntária da integridade física da vítima, e que 

independentemente de eventual diminuição de sua capacidade laborativa, geraria o dever de 

indenizar, cumulativamente com eventuais danos morais304. 

No que diz respeito ao objeto de nosso estudo o abandono afetivo pode acarretar 

danos tanto de natureza moral quanto patrimonial 305, estes últimos se manifestariam como 

consequência dos primeiros. A ofensa seria capaz de produzir efeitos sobre o patrimônio da 

vítima, por exemplo na hipótese em que esta é obrigada a arcar com o custo de tratamentos 

psicoterapêuticos para os efeitos nocivos que o abandono teve sobre sua personalidade. 

O dano moral, por sua vez, produz efeitos na própria esfera da personalidade da 

vítima. JOSÉ DE AGUIAR DIAS aponta que a distinção entre dano moral e material não decorre 

da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas sim do efeito experimentado pela vítima. 

Por este motivo, seria possível em tese verificar a ocorrência de dano patrimonial em 

decorrência da lesão a um bem não patrimonial, e dano moral resultante da ofensa a um bem 

material. Contudo, o dano moral possui a particularidade de não encontrar correspondência 

no critério valorativo patrimonial306 . O dano patrimonial decorrente do pagamento por 

                                                           
303 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. “Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano 

social”. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JÚNIOR, Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, 

Renato Afonso (Coords.). O Código Civil e sua interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 370-

377. 
304 MATOS, Eneas de Oliveira. Dano moral e dano estético (cit. nota 239), p. 155/160. 
305 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das Famílias (cit. nota 71), p. 97. 
306 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil (cit. nota 241), p.849. 
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tratamento psicoterapêutico, já mencionado, certamente estaria posicionado na hipótese de 

dano patrimonial proveniente de lesão não patrimonial. 

Conforme aponta PONTES DE MIRANDA, a categoria não patrimonial compreende 

todos os danos sofridos por bens que não estão inseridos na riqueza patrimonial da vítima, o 

que poderia compreender aflições e dores físicas, e também a diminuição do prestígio ou 

boa reputação da vítima. Muito embora a reparação pecuniária não repare a lesão, ela seria 

um caminho adequado à medida que transfere ao ofendido a propriedade de um bem material 

(dinheiro) para que se cubra com sua utilidade economia o que se lesou na dimensão 

moral307. 

ROMUALDO BAPTISTA DOS SANTOS aponta que os danos morais também podem 

ser denominados danos afetivos, uma vez que embora não produzam, em um primeiro 

momento, desfalque econômico, atingem a esfera interna da personalidade da vítima, 

alterando a forma como esta se sente. No dano moral, o ato injusto produz na vítima um 

sentimento de menos valia diante das outras pessoas308. O autor mencionado observa o 

seguinte: 

“Resta, portanto, a pergunta: por quais modos se configura o dano afetivo: 

Uma das hipóteses é essa de agressão direta à personalidade ou a alguns dos seus 

atributos, de modo a causar na vítima um sentimento de indignação diante do ato 

praticado. Pode-se dizer que se trata de dano afetivo porque incide sobre os 

sentimentos da vítima, os quais são inerentes à sua condição de pessoa humana. O 

ato injusto produz na vítima um sentimento de menos-valia diante das outras 

pessoas. É o que ocorre, por exemplo, quando se submete alguém a humilhação 

em público, a tortura ou a qualquer outra situação que signifique degradação 

moral, retirando da vítima o sentimento de dignidade própria. A outra hipótese de 

configuração do dano afetivo é aquela que incide sobre os múltiplos 

relacionamentos mantidos pela vítima, os quais possuem significados próprios e 

especiais e constituem um conjunto a que se pode denominar de patrimônio 

afetivo. 

Podemos extrair das lições de Giselle Groeninga, com apoio em Freud, que 

a má-formação ou a deterioração de algum desses relacionamentos pode produzir 

danos à estrutura psíquica e, por conseguinte, à personalidade. É o que acontece, 

por exemplo, quando o pai impede que o filho mantenha relacionamento com sua 

mãe. Esse relacionamento é de fundamental importância para a formação e 

estruturação da personalidade da criança e tem um significado próprio e especial 

no rol dos relacionamentos que a pessoa mantém durante a vida, isto é, tem um 

valor. Desse modo, a supressão desse relacionamento representa uma perda para 

aquela pessoa, ou seja, um abalo que pode ir desde um simples desconforto até 

uma deformação da personalidade”309. 

 

                                                           
307 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Tomo LIII (cit. nota 248), p. 

289/290. 
308 SANTOS, Romualdo Baptista dos, A tutela jurídica da afetividade (cit. nota 37), p. 182/183 e 186. 
309 Idem, p. 187/188. 
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Com efeito, no caso do abandono afetivo, o ato ilícito cometido pelo agente é 

justamente a omissão de convivência e cuidado, cumprimento de deveres que representam 

bens imateriais, de modo que o dano ocorre na personalidade da vítima.  

Conforme aponta CARLOS ALBERTO BITTAR, em obra atualizada por EDUARDO 

C. B. BITTAR, o objeto da tutela jurídica, em hipótese de abandono afetivo é o próprio 

patrimônio afetivo, devendo ser considerado ainda mais sensível, uma vez que se trata de 

interferência direta na formação da personalidade da pessoa em desenvolvimento310. O dano 

experimentado pelo menor em virtude do abandono afetivo paterno (ou materno) ocorre, 

portanto, na formação dos aspectos constitutivos de sua identidade. 

Quanto à demonstração do dano, sua demonstração, RUI SOCO sintetiza 

posicionamento majoritário da doutrina, de que a ocorrência do dano moral independe de 

prova, sendo presumida a partir da comprovação do ato ofensivo à moral da parte 

prejudicada311. Contudo, entendemos que no direito de família deve ser adotada uma teoria 

restritiva do dano moral. 

Nas hipóteses de abandono afetivo, a nosso ver, a existência do dano deve ser 

aferida no caso concreto, seja por meio dos elementos apresentados em juízo ou pela 

realização de estudo psicossocial. Não se trata neste caso de um dano moral que emergiria, 

meramente, in re ipsa, como nos casos de afronta direta à imagem, tais como calúnia ou 

difamação, mas sim de um dano específico que não prescinde de comprovação, muito 

embora esta possa ser realizada com base nos elementos do caso concreto, a critério do 

julgador. 

Desta forma é possível teorizar certas hipóteses em que o abandono afetivo não 

causaria dano. É o caso do filho que, apesar da ausência do pai (ou mãe), foi criado por 

padrasto (ou madrasta) que lhe fez as vezes de figura paterna, ficando a salvo da mácula do 

sentimento de rejeição. 

Conforme aponta explica JAMIL A. H. BANNURA, na hipótese em que o menor 

convive com padrasto, este pode executar as funções paternas e suprir a ausência do pai 

biológico: 

“Portanto, a relação afetiva construída entre o padrasto e seu enteado, nos 

casos cada vez mais comuns, decorrentes de relações duradouras que se iniciam 

quando o filho somente da esposa ou companheira possui tenra idade, sempre 

recebeu atenção do legislador, ainda que incialmente para evitar o casamento 

                                                           
310 BITTAR. Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais.4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 267/270 
311 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 1.692. 
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incestuoso indireto, hoje ganha proporção considerável nos efeitos jurídicos de tal 

relação, em especial na construção parental. 

O vínculo mantido com o pai de criação, aliado, muitas vezes, ao 

desinteresse ou dificuldades impostas ao pai afastado, tece uma cumplicidade 

emocional dina de atenção nos casos de separação do casal, haja vista que o filho, 

(embora possa distinguir claramente a figura do pai biológico, que exerce visitação 

esporádica ou regular, do pai de criação), não distingue sofrimento, que inclusive 

pode não ter existido na ausência do pai biológico, seja porque não ocorreu a 

relação conjugal, seja porque, quando da separação, o filho ainda não possuía a 

noção mental necessária do que estava acontecendo” 312. 

  

Desta forma, mesmo sendo impossível a comprovação direta da ofensa à moral 

e da dor sofrida, os seus reflexos devem ser nítidos, e sua demonstração fica sujeita ao regime 

geral das provas, também sendo possível que o dano a ser reparado não seja exclusivamente 

de ordem moral, uma vez que certas situações de abandono afetivo podem também gerar 

danos psicológicos com reflexos patrimoniais. 

GISELLE GROENINGA defende, contudo, que o dano decorrente do abandono 

afetivo deve ser demonstrado por meio de perícia: 

“não é suficiente a falta da figura paterna para caracterizar o pedido de 

danos morais por abandono afetivo. É necessária a caracterização do abandono, da 

rejeição e dos danos à personalidade. As perícias devem levantar, por meio de 

metodologia própria, a extensão dos danos sofridos em função da falta da figura 

paterna313”. 

 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, muito embora o órgão 

julgador afirme que o dano teria ocorrido in re ipsa, tal conclusão é precedida de uma 

ponderação acerca de diversos elementos do caso concreto que vão além do simples 

abandono, mas realmente constatado seus efeitos formação da personalidade da autora. 

Talvez o acórdão não tenha aí adotado a menor técnica, uma vez que o dano in 

re ipsa independeria de prova do abalo psicológico da vítima, ao passo que os fatos narrados 

são indícios da ocorrência deste. Vejamos: 

“Aqui, não obstante o desmazelo do pai em relação a sua filha, constado 

desde o forçado reconhecimento da paternidade – apesar da evidente presunção de 

sua paternidade –, passando pela ausência quase que completa de contato com a 

filha e coroado com o evidente descompasso de tratamento outorgado aos filhos 

posteriores, a recorrida logrou superar essas vicissitudes e crescer com razoável 

aprumo, a ponto de conseguir inserção profissional, constituir família, ter filhos, 

enfim, conduzir sua vida apesar da negligência paterna. Entretanto, mesmo assim, 

                                                           
312 BANNURA, Jamil Andraus Hanna. “O direito de visitas nas relações socioafetivas contemporâneas”. In: 

SOUZA, Ivone Maria Candido Coelho de. Parentalidade – análise psicojurídica. Curitiba: Juruá, 2009, p. 93. 
313 GROENINGA, Giselle Câmara, “Descumprimento do dever de convivência: danos morais por abandono 

afetivo. A interdisciplina sintoniza o direito de família com o direito à família”. In: A outra face do Poder 

Judiciário (cit. nota 165), p. 416. 
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não se pode negar que tenha havido sofrimento, mágoa e tristeza, e que esses 

sentimentos ainda persistam, por ser considerada filha de segunda classe. 

Esse sentimento íntimo que a recorrida levará, ad perpetuam , é 

perfeitamente apreensível e exsurge, inexoravelmente, das omissões do recorrente 

no exercício de seu dever de cuidado em relação à recorrida e também de suas 

ações, que privilegiaram parte de sua prole em detrimento dela, caracterizando o 

dano in re ipsa e traduzindo-se, assim, em causa eficiente à compensação”. 

 

Com efeito, conforme se vê do trecho transcrito acima, o fundamento do dano 

decorreu de sentimentos de mágoa, sofrimento e tristeza, que a autora levará para o resto da 

vida, em virtude do tratamento desigual recebido em comparação com os demais filhos 

paternos. 

Por este motivo, entendemos que a presunção de dano não seria a solução mais 

para estes casos, sendo necessária ao menos a demonstração de impacto na formação da 

personalidade do menor, como ocorreu no caso analisado pelo STJ, para que estivessem 

caracterizados todos os pressupostos da responsabilidade civil, autorizando a pretensão 

indenizatória. 
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4. A REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ABANDONO 

AFETIVO 

 

 

4.1. A indenização pecuniária 

 

O fundamento da responsabilidade civil é a reparação do dano causado, com a 

finalidade de devolver as partes envolvidas às mesmas condições jurídicas em que se 

encontravam antes da ocorrência do ilícito e do evento dano. RUI STOCO conceitua a 

responsabilidade civil como sendo “o que traduz a obrigação da pessoa física ou jurídica 

ofensora de reparar o dano causado por conduta que viola um dever jurídico preexistente 

de não lesionar (neminen laedere), implícito ou expresso na lei” 314. 

Desta forma, constatada a ocorrência do ato ilícito, culpa ou responsabilidade 

objetiva do agente, nexo causal e dano, surge, para quem o causou, nestas condições, o dever 

de repará-lo. A finalidade da reparação é a anulação do dano suportado pela vítima, para que 

esta tenha seu estado devolvido à condição anterior à ocorrência do evento. 

A reparação do dano é feita mediante o pagamento de uma indenização. Trata-

se de palavra derivada do latim, formada pela junção do prefixo “in”, que representa 

negação, mais “damnum” ou dano. Desta forma, em uma análise semântica, a indenização é 

o “não dano”, ou a negação do dano. No meio jurídico, é suficiente dizer que a indenização 

é a reparação do dano. 

Esta reparação não apresenta maiores complexidades quando se trata de dano 

material, uma vez que, conforme dispõe a regra geral contida no artigo 944 do Código Civil, 

“A indenização mede-se pela extensão do dano”. Ou seja, a indenização deve ser aferida de 

acordo com a extensão do dano. De acordo com esta regra, portanto, a indenização deverá 

ser sempre equivalente ao dano verificado. 

Contudo, não se trata de norma absoluta, uma vez que o próprio parágrafo único 

do artigo 944 admite a hipótese de redução equitativa do valor da indenização, na hipótese 

de haver desproporção entre a gravidade da culpa do agente e o dano constatado. Esta 

previsão foi inserida no direito brasileiro com o Código Civil de 2002, e é aplicável a casos 

                                                           
314 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil. (cit. nota 311), p. 119/120. 
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excepcionais, e conforme aponta CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, representa exceção ao 

princípio da restitutio in integrum, conhecida desde o Direito Romano, onde surgiu com a 

Lex Aquilia315. 

Por outro lado, no que diz respeito aos danos morais, conforme aponta a 

doutrina, sequer seria correto se falar em ressarcimento, uma vez que se tratando de dano 

que afeta a personalidade do ser humano, não existe um mecanismo certo para promover o 

retorno deste ao status quo anterior. 

O fundamento da reparação por dano moral também está assentado no princípio 

geral de neminen laedere, contudo, sua reparação assume caráter duplo, primeiro o de 

compensação pelo sofrimento experimentado, uma vez que o ressarcimento é impossível, e 

em segundo lugar, pelo desestímulo de ações lesivas. 

Assim, conforme aponta CARLOS ALBERTO BITTAR, a reparação civil de danos 

morais possui um papel de meio indireto de devolver as partes a um estado de equilíbrio. 

Com sua aplicação prática, o agente deve atuar para reparar os danos causados ou dispor de 

parcela de seu patrimônio para arcar com a indenização316. 

Na hipótese de dano moral pelo abandono afetivo, a indenização por dano moral 

fixada não possui, portanto, o intuito de ressarcir o dano sofrido pelo menor vítima de 

abandono, igualmente não se prestando a obrigar o genitor ao cumprimento dos deveres. A 

indenização por danos morais possui sim a finalidade de compensar o sofrimento 

experimentado, bem como dissuadir o agente de reiterar a prática do ato ilícito. 

MARIA ISABEL P. COSTA tece a seguinte crítica ao arbitramento de indenização 

pecuniária como forma de compensar pelo abandono afetivo: 

“Vencida a questão da efetiva responsabilidade pela omissão de 

afeto, resta ainda demonstrar que afeto e dinheiro são grandezas diferentes, 

e, nas relações de família, o elemento agregador é o afeto, e não o dinheiro. 

Portanto, o afeto não pode virar mercadoria entre os familiares. Assim, se 

quisermos evitar o mercantilismo da compra e venda de afeto, para que não 

se permita o uso abusivo de ações indenizatórias, além da necessária 

restrição da legitimidade para a propositura da ação, ainda é preciso que 

não se pague afeto diretamente com dinheiro. 

Então, como se recompensaria o filho que tenha sofrido a omissão 

de afeto por parte dos pais na infância e na adolescência? 

Se o dano é emocional, e não resta dúvida de que o seja, o que se 

precisa reparar é o sofrimento do filho por não te recebido o carinho do pai 

ou da mãe; se atingiu a psique da vítima, causando danos na formação de 

                                                           
315 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. “Comentário ao art. 944 do Código Civil”. In: Código Civil Comentado. 

(cit. nota 187)  ̧p. 908/910. 
316 BITTAR. Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. (cit. nota 310), p. 116/117. 
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sua personalidade, a recompensa eficaz seria o tratamento psicológico ou 

psiquiátrico, com o objetivo de lhes restituir a saúde emocional ou 

recompor o dano emocional sofrido. Assim, os responsáveis pelo dano 

deveriam ser constrangidos a pagar por quanto tempo fosse necessário o 

tratamento terapêutico recomendado por profissional especializado à 

vítima até a sua total recuperação. 

A indenização feita diretamente em dinheiro para a vítima pela 

omissão do afeto, só deveria ser permitida quando o tratamento terapêutico 

adequado para reparar o dano, voltando ao status quo ante, não fosse mais 

possível, ou não fosse recomendável, pois ineficaz ”317. 

 

 

Discordamos desta avaliação, por dois motivos. O primeiro é que eventual gasto 

com tratamento psicológico para superação dos danos provenientes do abandono afetivo não 

representaria indenização pelo dano moral à personalidade, mas sim dano material 

decorrente de lesão a um bem jurídico imaterial, conforme procuramos deixar claro no item 

3.4.4. 

Por outro lado, ainda que assim não fosse, o artigo 499 do Código de Processo 

Civil entrega ao credor a faculdade de escolher entre o cumprimento de uma obrigação 

específica ou sua conversão em perdas e danos. 

É compreensível que parte da doutrina veja a possibilidade de responsabilização 

pelo abandono afetivo com receio, uma vez que isto pode acarretar em um aumento 

exponencial de novos casos, no Poder Judiciário, buscando a responsabilização do genitor 

pelo descumprimento de deveres parentais. 

Contudo, o receio de ajuizamento de ações em excesso não pode ser óbice a uma 

pretensão que se encontra de acordo com as normas de responsabilidade civil. Por este 

motivo, nos parece mais adequada a visão de GISELDA M. F. NOVAES HIRONAKA sobre esta 

situação: 

“Passo adiantado, nesta seara das relações paterno-filiais, encontra-se hoje, 

nos Tribunais brasileiros, a possibilidade de filhos reclamarem por danos sofridos 

à face do que temos chamado de abandono afetivo. Com o cuidado extremo de não 

banalizar e ou monetarizar as relações de afeto e o convívio entre pais e filhos, 

deve se entender, por abandono afetivo, a omissão dos pais, ou de um deles, quanto 

ao cumprimento de deveres constitucionais como o dever de sustento, o dever de 

guarda, o dever de educação e, principalmente, o dever de convivência. Esta é a 

fundamentação jurídica para que os pedidos possam ser levados ao Poder 

Judiciário, na medida em que a Constituição Federal exige um tratamento 

primordial à criança e ao adolescente e atribui o correlato dever aos pais, à família, 

à comunidade e à sociedade. 

                                                           
317 COSTA. Maria Isabel Pereira da. “Família: do autoritarismo ao afeto. Como e a quem indenizar a omissão 

do afeto”. (cit. nota 201), p.37  
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A indenização por abandono afetivo, enfim, se bem utilizada, se 

configurada com parcimônia e bom senso, se não transformada em verdadeiro altar 

de vaidades e vinganças, ou da busca do lucro fácil, poderá se converter num 

instrumento de extrema relevância e importância para a configuração de um direito 

de família mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo desempenhar 

inclusive um importante papel pedagógico no seio das relações familiares “318. 

 

Portanto, entendemos que o arbitramento de indenização a título de dano moral, 

à mingua de solução mais adequada é possível como forma de para compensar o prejuízo 

sofrido pelo filho, em seus direitos de personalidade, na hipótese em que o genitor deixa de 

cumprir com os deveres de contato, cuidado e convivência, uma vez que muito embora não 

desfaça o dano, representa compensação e tentativa de inibir a conduta indesejada no futuro. 

 

4.1.1. Estado atual da jurisprudência 

 

Conforme vimos no tópico 3.4, o Superior Tribunal de Justiça superou 

entendimento anterior e, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, 

reconheceu a possibilidade de responsabilização civil do genitor pelo abandono afetivo. 

Após o julgamento do recurso pelo STJ, o réu, vencido, interpôs embargos de 

divergência, alegando dissídio jurisprudencial entre o entendimento adotado pela Terceira 

Turma e aquele expressado pela Quarta Turma quando do julgamento do Recurso Especial 

nº 757.411/MG. Contudo, o recurso não foi conhecido, sob o fundamento de ausência de 

similitude fático-jurídica entre as decisões confrontadas. 

O acórdão que julgou os embargos de divergência foi proferido pela Segunda 

Seção do STJ em 09 de abril de 2014, ficou assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO 

PROFERIDA COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO. EXCEÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS 

CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I. Nas hipóteses em que ficar evidenciada a divergência entre turmas da 

mesma seção ou entre turma e seção, cabem embargos de divergência mediante o 

cotejo analítico dos arestos, demonstrando-se as circunstâncias que identifiquem 

ou assemelhem os casos confrontados (arts. 541, parágrafo único, e 546, parágrafo 

único, do CPC, c⁄c os arts. 266, § 1º, e 255 § 2º, do RISTJ). 

                                                           
318 HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. “A família brasileira contemporânea e o ensino do direito 

de família nos cursos jurídicos”. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 109, 

2014, p. 897. 



123 
 

 
 

II. Não se conhece de embargos de divergência, por absoluta inexistência 

de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, quando a solução dada 

ao caso concreto baseou-se, de forma expressa, em situação de excepcionalidade. 

III. Embargos de divergência não conhecidos “319. 

 

Desta forma, ainda não houve uma padronização do entendimento acerca do 

tema entre as duas turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. 

No recente julgamento do Recurso Especial nº 1.579.021/RS, realizado em 19 

de outubro de 2017, a Quarta Turma, nos quais o STJ tornou a adotar o entendimento 

expresso no julgamento do Recurso Especial nº 757.411/MG, no sentido de que o afeto não 

consubstanciaria um dever jurídico: 

“CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

SUBJETIVA. GENITOR. ATO ILÍCÍTO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. 

ABANDONO AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma 

fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 

2. A ação de indenização decorrente de abandono afetivo prescreve no 

prazo de três anos (Código Civil, art. 206, §3º, V). 

2. A indenização por dano moral, no âmbito das relações familiares, 

pressupõe a prática de ato ilícito. 

3. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação 

dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o 

abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da 

prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de 

vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Precedentes da 4ª Turma. 

4. Hipótese em que a ação foi ajuizada mais de três anos após atingida a 

maioridade, de forma que prescrita a pretensão com relação aos atos e omissões 

narrados na inicial durante a menoridade. Improcedência da pretensão de 

indenização pelos atos configuradores de abandono afetivo, na ótica do autor, 

praticados no triênio anterior ao ajuizamento da ação. 

4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido 

“320. 

 

Da mesma forma, no julgamento do Recurso Especial nº 1.557.978/DF, 

realizado em 03 de novembro de 2015, a Terceira Turma entendeu pela ausência de nexo 

causal, e pela imprescindibilidade da realização de estudo psicossocial para demonstração 

do dano e de sua origem: 

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ABANDONO AFETIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

ALEGADA OCORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE 

CUIDADO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

                                                           
319 STJ. Acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.159.242/SP. 

Inteiro Teor. Publicado no Diário de Justiça da União em 25/05/2009, p. 01. 
320 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n° 1.579.021/RS. Quarta Turma, Relatora 

Ministra Maria Isabel Gallotti. Publicado no Diário de Justiça da União em 29/11/2017, p.01. 
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DANO DIRETO E IMEDIATO. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE NO 

QUE TANGE AOS ACORDOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº.s 282 E 235 DO STF. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. 

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando os embargos de declaração 

são rejeitados pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, e o 

Tribunal a quo dirime a controvérsia de forma completa e fundamentada, embora 

de forma desfavorável à pretensão do recorrente. 

2. Considerando a complexidade dos temas que envolvem as relações 

familiares e que a configuração de dano moral em hipóteses de tal natureza é 

situação excepcionalíssima, que somente deve ser admitida em ocasião de efetivo 

excesso nas relações familiares, recomenda-se uma análise responsável e prudente 

pelo magistrado dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, 

principalmente no caso de alegação de abandono afetivo de filho, fazendo-se 

necessário examinar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar se 

houve a quebra do dever jurídico de convivência familiar, de modo a evitar que o 

Poder Judiciário seja transformado numa indústria indenizatória. 

3. Para que se configure a responsabilidade civil, no caso, subjetiva, deve 

ficar devidamente comprovada a conduta omissiva ou comissiva do pai em relação 

ao dever jurídico de convivência com o filho (ato ilícito), o trauma psicológico 

sofrido (dano a personalidade), e, sobretudo, o nexo causal entre o ato ilícito e o 

dano, nos termos do art. 186 do CC/2002. Considerando a dificuldade de se 

visualizar a forma como se caracteriza o ato ilícito passível de indenização, 

notadamente na hipótese de abandono afetivo, todos os elementos devem estar 

claro e conectados. 

4. Os elementos e as peculiaridades dos autos indicam que o Tribunal a quo 

decidiu com prudência e razoabilidade quando adotou um critério para afastar a 

responsabilidade por abandono afetivo, qual seja, o de que o descumprimento do 

dever de cuidado somente ocorre se houver um descaso, uma rejeição ou um 

desprezo total pela pessoa da filha por parte do genitor, o que absolutamente não 

ocorreu. 

5. A ausência do indispensável estudo psicossocial para se estabelecer não 

só a existência do dano mas a sua causa, dificulta, sobremaneira, a configuração 

do nexo causal. Este elemento da responsabilidade civil, no caso, não ficou 

configurado porque não houve comprovação de que a conduta atribuída ao 

recorrido foi a que necessariamente causou o alegado dano à recorrente. Adoção 

da teoria do dano direto e imediato. 

6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes legais e 

regimentais, pois além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados 

apontados como paradigmas, cabia ao recorrente realizar o cotejo analítico, 

demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada 

ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu. 

7. Recurso especial não provido “321. 

 

Ademais, em outras hipóteses o STJ vem afastando a pretensão de recebimento 

de indenização por abandono afetivo com base na prescrição, que de acordo com o 

entendimento adotado seria trienal, com base no art. 206, §3º, V do Código Civil. Neste 

sentido foi a decisão tomada no julgamento do Recurso Especial nº 1.298.576/RJ, realizado 

em 21 de agosto de 2008 pela Quarta Turma: 

 

                                                           
321 STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n° 1.557.978/DF. Terceira Turma, Relator 

Ministro Moura Ribeiro. Publicado no Diário de Justiça da União em 17/11/2015. 
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“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

APRECIAÇÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, POR ABANDONO AFETIVO E ALEGADAS OFENSAS.  

DECISÃO QUE JULGA ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM 

EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA DO SEU CABIMENTO, RECONHECER A 

PRESCRIÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA PELO AUTOR, QUE 

AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA. 

FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL A CONTAR DA MAIORIDADE, 

QUANDO CESSOU O PODER FAMILIAR DO RÉU. 

1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se 

evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em 

sede de recurso especial, de matéria constitucional. 

2. Os direitos subjetivos estão sujeitos à violações, e quando verificadas, 

nasce para o titular do direito subjetivo a faculdade (poder) de exigir de outrem 

uma ação ou omissão (prestação positiva ou negativa), poder este tradicionalmente 

nomeado de pretensão. 

3.  A  ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se de 

direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter 

declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem 

constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito 

retrooperante alcançar os efeitos passados das situações de direito. 

4. O autor nasceu no ano de 1957 e, como afirma que desde a infância tinha 

conhecimento de que o réu era seu pai, à luz do disposto nos artigos 9º, 168, 177 

e 392, III, do Código Civil de 1916, o prazo prescricional vintenário, previsto no 

Código anterior para as ações pessoais, fluiu a partir de quando o autor atingiu a 

maioridade e extinguiu-se assim o "pátrio poder". Todavia, tendo a ação sido 

ajuizada somente em outubro de 2008, impõe-se reconhecer operada a prescrição, 

o que inviabiliza a apreciação da pretensão quanto a compensação por danos 

morais. 

5. Recurso especial não provido”322. 

 

 

Da análise dos julgados mais recentes depreende-se que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é ainda incipiente a respeito da responsabilização do abandono 

afetivo, e tem adotado posturas defensivas, principalmente no que diz respeito à prescrição 

e à necessidade de prova psicossocial para reconhecimento do dano. 

 

4.2. A reparação não pecuniária do abandono afetivo 

 

Conforme expusemos no item 4.1, acima, a indenização pecuniária é meio 

possível de ser adotado para a reparação dos danos causados pelo descumprimento dos 

deveres de convivência e cuidado, por parte do genitor. Contudo, pode não ser o mais 

adequado, tendo em vista que o vínculo familiar rompido é substituído por uma simples 

compensação, de natureza monetária, diversa do dano experimentado. Se, por um lado, há 

aumento do patrimônio financeiro da vítima, por outro, a origem do dano permanece 

                                                           
322  STJ. Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n° 1.298.576/RJ. Quarta Turma, Relator 

Ministro Luis Fellipe Salomão. Publicado no Diário de Justiça da União em 06/09/2012. 
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intocada, não contribuindo com, ou até mesmo impedindo eventual reestabelecimento do 

vínculo afetivo. 

Não pretendemos aqui reproduzir o argumento utilizado na fundamentação do 

Recurso Especial nº 757.411/MG, (sobre o qual falamos no item 3.3, acima), com o qual 

inclusive discordamos, no sentido de que a indenização seria descabida, em virtude da 

esperança do filho de se ver acolhido, tardiamente, pelo amor paterno. 

Isto porque, muito embora inadequada para resolver a questão subjacente, a 

condenação por abandono afetivo é suficiente para remediar o dano pontual. Conforme 

aponta ANDERSON SCHREIBER, tal inadequação deriva do fato de que a responsabilidade civil 

é um sistema voltado desde sua origem para a para a persecução e eliminação dos conflitos 

de cunho patrimonial, por meio de um ato pontual que é o pagamento de valor monetário. 

Ao fixar compensações meramente pecuniárias para os danos verificados dentro 

da relação familiar, o Poder Judiciário oferece verdadeira moeda de troca, que representa 

compensação mas não faz com que a causa do dano desapareça, nem faz com que, se 

diminuam as tensões e se facilite o diálogo323. Nestas condições, o dano existente poderá 

persistir indefinidamente, muito embora seu “preço” já tenha sido pago em um momento 

anterior. 

Nestas condições, conforme sugere o mencionado autor, melhor do que o 

afastamento da responsabilização ou a condenação ao pagamento de indenização pura e 

simplesmente pecuniária seria que ao lado desta, ou, dependendo das circunstâncias, em 

substituição, o Magistrado condenasse o pai omisso à prestação “in natura” consistente na 

adoção de certas condutas compatíveis com o exercício do poder familiar, tais como evitar 

novas violações de seus deveres, frequentar um número mínimo de reuniões de pais na escola 

do filho, participar de festas de dia dos pais, dentre outras possibilidades 324. 

Com efeito, trata-se de sugestão que se coaduna com a preferência da prestação 

in natura, uma vez que visa promover, por determinados meios, a reabertura do diálogo e da 

convivência entre pai e filho, o que pode conduzir até mesmo, em caso de sucesso, à 

superação das causas do abandono. 

                                                           
323  SCHREIBER, Anderson. “Responsabilidade civil e direito de família: a proposta da reparação não 

pecuniária”. In: Responsabilidade civil no direito de família. (cit. nota 276), p. 40/41. 
324 Idem, p. 42. 
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Poderíamos ir até mesmo além desta hipótese e imaginar a situação em que o 

magistrado determine o cumprimento de tais obrigações como condição suspensiva da 

penalidade pecuniária, incluindo em seu rol, ainda, a participação em sessões de mediação 

familiar interdisciplinar. 

Neste caso, inclusive, a mediação familiar interdisciplinar teria importância 

vital, para a construção ou restauração dos vínculos afetivos com o genitor distanciado. 

Trata-se, como explica ÁGUIDA ARRUDA BARBOSA, de método de solução de controvérsias 

que tem por tônicas fundamentais a ética e busca do melhor interesse da criança. Por este 

motivo, poderia ser útil na reconstrução da convivência igualitária do menor com o genitor 

distanciado, bem como seus novos relacionamentos325. 

Em síntese, o sistema hoje existente para a reparação de danos provenientes do 

abandono afetivo é razoável, e mais adequado do que a pura e simples negativa de 

indenização sob o argumento de que não seria possível obrigar o genitor a amar seu filho. 

Por outro lado, tal sistema poderia ser aprimorado mediante a adoção de simples ações que 

buscassem promover a retomada do contato do genitor com seu filho ao longo do processo, 

de forma paralela ou concomitante com a eventual fixação de indenização pecuniária, ou 

ainda como condição suspensiva da exigibilidade desta. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
325  BARBOSA, Águida Arruda. “Responsabilidade parental após o divórcio: guarda compartilhada”. In: 

Direito e responsabilidade. (cit. nota 18), p. 61/62. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conforme procuramos demonstrar ao longo deste trabalho, a família é a célula 

menor da sociedade, e o primeiro agente socializador do ser humano. O conceito e as formas 

assumidas por esta entidade passou por grandes transformações ao longo da história, 

partindo de uma entidade ampla, abrangente e altamente hierarquizada, no direito antigo, 

passando pelo conceito de família nuclear na idade média, obrigatoriamente formada pelo 

casamento no seio da religião católica, de acordo com as normas de direito canônico, até os 

dias atuais, em que esta entidade é unida pelos vínculos de afeto, e que, contudo, cada um 

de seus integrantes tem reconhecido o valor intrínseco de sua própria individualidade. 

Na realidade anterior, as relações se davam de forma vertical e hierarquizada 

dentro do ambiente familiar, fosse entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos ou mesmo entre 

o pai e a mãe. Esta realidade começou a tomar novo contorno a partir da segunda metade do 

século XX, ocasião na qual as mulheres foram gradativamente tendo seus direitos 

reconhecidos, equiparando-se aos homens no que dizia respeito ao exercício do poder 

familiar. 

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o direito brasileiro 

passa por verdadeira transformação, admitindo uma série de princípios, cujo conteúdo pode 

ser exprimido na dignidade da pessoa humana, igualdade entre cônjuges e entre filhos, 

solidariedade familiar, proteção da infância e da adolescência, paternidade responsável, 

dentre outros. Na esfera internacional, os direitos das crianças e adolescentes passa a ser 

regulamentado por diversas convenções internacionais, ao passo que no Brasil tem início a 

vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz consigo conteúdo protetivo 

visando o desenvolvimento de todas as potencialidades dos menores. 

Conjugando-se as normas trazidas por este novo paradigma, temos que o poder 

familiar, que antes representava uma serie de potestades do genitor sobre o filho menor, 

adquire conteúdo protetivo, tendo em vista o melhor interesse do menor. Isto implica no fato 

de que o poder familiar passa a ser integrado por uma série de deveres dos genitores, 

constituindo verdadeiro múnus. Dentre tais deveres, encontram-se os assim chamados 

deveres de afetividade. 
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Não é possível levar em consideração, no mundo jurídico, a reserva mental de 

um genitor que não possui afeto com relação a seu filho. Contudo, o afeto possui uma 

dimensão objetiva, que representa um núcleo mínimo objetivamente verificável, composto 

pelos deveres de convivência, contato e cuidado. O cumprimento de tais deveres, pelos 

genitores, é fundamental para o desenvolvimento da personalidade do menor, e para a 

realização de todas as suas potencialidades. Seu descumprimento pode acarretar em danos 

na personalidade do menor, prejudicando seu desenvolvimento e sua integração à sociedade. 

Por este motivo, o descumprimento dos deveres de convivência, cuidado e 

contato, por parte de um dos genitores caracteriza ato ilícito, de acordo com a cláusula geral 

da responsabilidade civil no direito brasileiro. Quando conjugados o ato ilícito, a culpa, o 

nexo de causalidade e o dano, temos formados todos os pressupostos da responsabilidade 

civil, não havendo óbice à sua aplicação no âmbito familiar. 

A responsabilização do genitor que pratica atos de abandono afetivo não era 

admitida pela jurisprudência brasileira, que entendia tal ocorrência deveria dar margem à 

perda do poder familiar, por parte do genitor. Diversas vozes da doutrina se levantaram 

contra este entendimento, uma vez que a destituição do poder familiar do genitor que não 

age observando os deveres de cuidado e convivência representaria verdadeira exoneração de 

sua obrigação, e não punição proporcional e razoável aos atos praticados. 

O julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP pelo Superior Tribunal de 

Justiça em abril de 2012 abriu importante precedente para a responsabilização civil do 

genitor, uma vez que admitiu sua responsabilização, dentro da teoria geral da 

responsabilidade civil extracontratual, definindo, ainda, que muito embora a falta de amor e 

carinho não possam ser traduzidos em ato ilícito na esfera civil, a falta de cuidado e 

convivência exteriorizam a falta do afeto, passível de reparação pela via pecuniária. 

Ainda que este leading case tenha determinado parâmetros objetivos para a 

responsabilização civil pelo abandono afetivo, a jurisprudência ainda é vacilante, 

inadmitindo a responsabilização por abandono com base em argumentos já doutrinariamente 

ultrapassados. 

Muito embora tenha havido tentativas de legislação sobre o tema, conforme 

apontamos em artigo de nossa autoria326, apesar de bem intencionadas, não contavam com 

                                                           
326 DOLCE, Fernando Graciani, “Abandono Afetivo e o Dever de Indenizar”. In: Revista Jurídica Luso-

Brasileira, ano 2, nº 1. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2016, p. 93-110. 
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técnica legislativa clara, podendo dar margem a interpretações diversas. Contudo tais 

projetos não mais se encontram em tramitação. 

Portanto, nossa posição é a de que a responsabilização civil por abandono afetivo 

é um meio eficaz e adequado para lidar com o problema de forma superficial, limitando-se 

a compensar um dano. Contudo, não se afigura necessariamente como melhor caminho a ser 

tomado, apesar de representar uma resposta a quem antes não tinha nenhuma. 

O poder judiciário deve ficar atento aos meios alternativos de resolução de 

controvérsias, que podem representar formas de tentativa de reestabelecimento do vínculo 

afetivo e familiar desgastado e distanciado, valendo-se da responsabilização, que apesar de 

compensar o dano moral não resolve sua causa, como ultima ratio nas hipóteses em que a 

salutar reaproximação não seja possível. 
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