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RESUMO

Neste trabalho é apresentado a evolução do conceito de família na sociedade e seus
princípios. Com o passar dos anos, o direito foi evoluindo, abrangendo cada vez
mais os direitos morais em relação aos danos causados pela falta de convivência
entre pais e filhos. A convivência entre familiares dever ser sempre atingida, levando
em conta diversos princípios fundamentais e humanos que são envolvidos. A culpa,
prejuízo e negligência são as principais características que demonstram este
prejuízo. A finalidade deste artigo é mostrar além de tudo a evolução da
caracterização da falta de paternidade responsável e o reconhecimento da
sociedade dos danos causados por estas pessoas que abandonam, bem como o
ponto de vista da doutrina e jurisprudência quanto ao assunto.

Palavras-chave: Família, princípios, abandono afetivo, relacionamento,
responsabilidade.



ABSTRACT

This work is a version of the concept of family in society and its principles. Over the
years, the right to evolve, increasingly encompassing moral rights in relation to the
damages caused by the lack of coexistence between parents and children. A family
relationship should always be achieved, taking into account the fundamental and
human principles that are involved. Guilt, prejudice and negligence are the main
characteristics that demonstrate this loss. The purpose of this article is to show
beyond all the evolution of the characterization of the lack of responsible parenthood
and the society's recognition of the damages caused by these people who abandon.

Keywords: Family, principles, abandon, responsabilities, relationship.
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1 INTRODUÇÃO

O escopo desta monografia é abranger a consideração do judiciário e da
doutrina moderna na caracterização da responsabilidade civil sobre os atos dos pais
que abandonam seus filhos sob o âmbito psicológico de forma voluntária. Abrangerá
também a evolução do conceito histórico da família até a atual Constituição Federal
de 1988, saindo do poder paters para uma relação com vínculo afetivo.

Analisará os princípios que estão ligados à responsabilidade subjetiva,
incluindo a observação do Código Civil, Constituição federal e Estatuto da Criança e
do Adolescente.
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2 DIREITO DE FAMÍLIA

O Direito de família estuda alguns institutos como o casamento, bens, tutela,
curatela, guarda, filiação e relações de parentesco, sendo o último, o que trás muitos
conflitos tanto no seu conceito, quanto à prática e o dia a dia da forma como este
direito deve ser exercido. 

A família deixa os objetivos tradicionais e ganha uma nova funcionalidade, é
um espaço para que a pessoa desenvolva sua personalidade, dignidade,
potencialidade, com respeito, não respeitando somente o grupo familiar e sim cada
indivíduo em sua individualidade.

O principal objetivo do direito de família é o afeto, embora não previsto no
texto constitucional, a legislação infraconstitucional começa adotá-lo como elemento
da norma.
 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O conceito de família anterior a Constituição de 1988, era extremamente
arcaico, e visava um modelo romano onde o genitor era responsável por todo o
sustento da casa e a mulher era responsável pelos afazeres domésticos, estando
longe de possuir os mesmos direitos que os homens. 1

A partir da metade do século XX, lentamente os legisladores foram inserindo
ao ordenamento jurídico responsabilidade familiar à mulher, equalizando sua
posição na sociedade matrimonial aos homens, tornando-as responsáveis também
pelas proles, conforme visto no artigo 2262, §5º, da Constituição Federal . Conceito,
hoje em dia ampliado às sociedades homoafetivas e socioafetivas.

A sociedade arcaica repugnava também a igualdade de tratamento entre os
filhos legítimos com os adotivos e ilegítimos (concebidos fora da sociedade
matrimonial), conceito o qual também mudou com a Constituição Federal em seu
artigo 227, §6º3..

Ampliando o entendimento de família e afastando a Igreja do Estado, foram

1 § Art. 226. 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.
2 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 5º Os direitos e deveres
referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
3 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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.
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alterando os tipos de famílias aceitos, que não necessariamente se davam com o
matrimônio religioso ou civil, bastava que o casal que convivesse em conjunto, e
possuísse o intuito de constituir família, conceito conhecido como união estável
(artigo 226, §3º, da Constituição Federal ).

Com suas alterações é possível verificar como foi ampliado a família e seu
dever de proteção, que não se encerra somente no relacionamento conjugal e sim
passa a ser parte de uma responsabilidade para o Estado, para que este consiga
ajude a dar condições para que as novas gerações convivam em uma sociedade
melhor, nos artigos 226 e 229 da Constituição Federal4. As crianças e os
adolescentes deixam de ser objetos passivos para se tornar titulares de direitos
tanto quanto os adultos.

A nova proteção estatal da Constituição de 1988, prevê um Estado
controlador e garantidor às famílias das diversas políticas públicas.

2.2 PRINCÍPIOS REGENTES NO DIREITO DE FAMÍLIA

A Constituição, por mais que preveja o auxílio do Estado para exercer o poder
de família, existem situações que ultrapassam a forma de como o Estado pode agir
para, individualmente, para cada ser humano, por isso, a legislação reconheceu a
responsabilidade de cada um dos membros familiares,garantindo a proteção dos
direitos e deveres das crianças que ali nascerem ou ficarem sob a tutela/guarda
destes.

"Os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de "tudo ou
nada", impõem a optimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a
'reserva do possível' fática ou jurídica"5..

A questão dos responsáveis em afeto e condições aos filhos é baseado em
diversos princípios fundamentais e constitucionais, que geram deveres e obrigações
aos pais/tutores/guardiões.

 
 
2.2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
 
"...a atual Constituição brasileira buscou incessantemente apagar o passado

ditatorial, reforçou inúmeras vezes o princípio da dignidade da pessoa humana..

4 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Art. 229. Os pais têm o
dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
5 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra:
Almedina, 1995. p. 1123
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O princípio da dignidade da pessoal humana vem sendo consagrado
diariamente nas mais diversas decisões jurídicas. [...] ativo na seara do direito
privado, sobretudo na responsabilidade civil..."6.

O artigo 1º, III, da Constituição Federal7, traz em seu texto expressamente
como um princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. A ideia deste
princípio deve ser ampliada ao máximo possível, levando sempre como sinônimo a
ideia de justiça, independente de merecimento pessoal ou social. 

 O afeto advindo da família, seja ela biológica ou não é uma perspectiva maior
da família em prol da dignidade humana, tendo em vista que o antigo sistema
patriarcal sequer tinha em pensamento este tipo de atitude, achando que isso os
tornava mais fracos.

O artigo 226, §7º, da Constituição Federal8, prevê que o planejamento familiar
e a paternidade responsável remetem também ao princípio da dignidade da pessoa
humana, pois recai sobre os pais/responsáveis garantir o mínimo possível ao seu
alcance a sobrevivência e dignidade dentro da sociedade de hoje.

Este princípio esta diretamente ligada aos direitos fundamentais, uma vez que
a dignidade da pessoa humana valoriza o indivíduo e os direitos fundamentais
autenticam a valorização.

 
2.2.2 Princípio da Afetividade
 
Com a evolução da sociedade e a vinda do feminismo, as mulheres

conquistaram muitas coisas, entre elas a liberdade de trabalhar e por consequência
a independência financeira.

Com a conquista da independência financeira e do mercado de trabalho, as
mulheres conseguiram o poder que somente o homem possuía, o de sustento da
família, fazendo com que a relação matrimonial com finalidade de sustento se
tornasse inválida tendo então, necessariamente o fito afetivo, tanto para o homem,
quanto para a mulher

O princípio da afetividade não possui previsão legal, mas toma-se por base o
conceito social, doutrinas, normas e jurisprudências. O afeto possui valor jurídico,
como é possível verificar na decisão da Ministra Nancy Andrighini:

6 KAROW, Aline Biasuz Suarez. Abandono Afetivo: Valorização Jurídica do Afeto nas Relações
Paterno-Filiais. Curitiba: Juruá, 2012. p. 109-110.
7 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a
dignidade da pessoa humana;
8 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 7º Fundado nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é
livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
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[...] a quebra de paradigmas do Direito de Família tem como traço forte a
valorização do afeto e das relações surgidas da sua livre manifestação,
colocando à margem do sistema a antiga postura meramente patrimonialista
ou ainda aquela voltada apenas ao intuito de procriação da entidade
familiar. Hoje, muito mais visibilidade alcançam as relações afetivas, sejam
entre pessoas de mesmo sexo, sejam entre o homem e a mulher, pela
comunhão de vida e de interesses, pela reciprocidade zelosa entre os seus
integrantes. (STJ, REsp 1026981/RJ, 3ª T., Rel. Ministra Nancy Andrighini,
D.J.E. 23/02/2010)9.(grifo da autora)

O direito ao afeto aqui surge com o vínculo das relações que geram as
crianças cumulado com o dever de assistência e amparo.

Não se pode negar que este princípio está diretamente ligado ao princípio da
dignidade da pessoa humana.

 
2.2.3 Planejamento Familiar e Paternidade Responsável
 
A paternidade responsável é um princípio constitucional previsto no artigo

227, § 7º10, nos artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente11, bem
como no Código Civil no artigo12 1566, IV.

 O conceito da paternidade responsável está ligado também ao planejamento
familiar e a assistência devida aos filhos na medida do possível.

 Cada vez mais nos dias de hoje, as famílias vêm se estruturando para que
tenham menos filhos e consigam dar condições melhores às suas proles. Pode-se
afirmar também que a responsabilidade não deve ser somente financeira, devendo
principalmente ser afetiva.

O papel dos pais não se limita as questões que envolvam aspectos
financeiros como o sustento, ele vai mais adiante, é mais amplo, envolvendo apoio
emocional, função psicopedagógica e assistência em sentido global. Dessa maneira,
se tal função não é cumprida em detrimento da ausência injustificada de um dos

9 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. REsp n. 1026981/RJ. Acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça. Diário Judiciário Eletrônico 23/02/2010. Disponível em
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?
componente=ITA&sequencial=941637&num_registro=200800251717&data=20100223&formato=PDF
>
10 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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. § 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-
se- á em consideração o disposto no art. 204.
11 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 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.
12 Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: IV - sustento,guarda e educação dos filhos;
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genitores, surge o dano, que deve ser reparado.
 Maria Berenice Dias e, sua obra, lembra bem sobre a questão do cuidado e a

asuência deles o que acarreta:
A lei obriga e responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com os filhos.
A ausência desses cuidados, o abandono moral, viola a integridade
psicofísica dos filhos, bem como o princípio da solidariedade familiar,
valores protegidos constitucionalmente. Esse tipo de violação configura
dano moral. Quem causa dano é obrigado a indenizar. A indenização deve
ser em valor suficiente para cobrir as sequelas psicológicas mediante
tratamento terapêutico." (DIAS, Maria Berenice, 2006, p. 107)
 
 

2.2.4 Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente
 
Princípio que surge nos anos 80, após Comissão Internacional de Direitos

Humanos elevando as crianças e adolescentes à sujeitos de direito.
Ser sujeito de direito, elevou o direito das crianças perante a sociedade, o

Estado e a família. A intenção era consertar os erros passados e conseguir dar
prioridade ao desenvolvimento responsável e adequados dos menores.

 Os direitos das crianças divergem nos do ordenamento comum ao assegurar
mais direitos fundamentais à eles.

A participação das obrigações de família, sociedade e Estado, para que as
crianças possuam acesso à alimentação, saúde, educação, lazer, profissionalização,
dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e o liame da família, o AFETO.
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3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL, DANO MORAL E ABANDONO AFETIVO

 

3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil é o lugar perfeito para se trabalhar na prática
dispositivos constitucionais ligados a dignidade da pessoa humana, justiça e
solidariedade.

É compreendida também como uma medida plausível nos ato lícitos ou
ilícitos, que violam os direitos de outros, provocando dano patrimonial ou
extrapatrimonial, decorrente de uma conduta voluntária que viola algum dever
jurídico. Além disso, trata-se de um ato de indenizar alguém por um ato, fato ou
negócio que gere dano. Integra o direito obrigacional. O maior problema é identificar
se o prejuízo causado sobre a vítima deve ou não ser reparado por quem o causou.

A responsabilidade civil pode ser objetiva, que independe do dolo ou culpa
para ser indenizada; ou subjetiva, que exige a ocorrência de dolo ou culpa para se
caracterizar a responsabilidade civil. Na responsabilidade subjetiva a culpa se dá
quando o autor do dano agir com imprudência e negligência.

No caso em questão, o abandono familiar é caracterizado com
responsabilidade subjetiva, onde é necessário o preenchimento dos requisitos de:
conduta antijurídica, existência de dano e nexo de causalidade.

O artigo 1.583, §5º, do Código Civil13.diz que os pais devem prestar contas de
caráter objetivo e subjetivo que afetem a saúde física e psicológica dos filhos. Daí,
podemos verificar o ordenamento jurídico abrangendo a responsabilidade dos pais
quanto ao abandono afetivo.

A responsabilidade civil na relação entre pais e filhos é extracontratual, pois
não existe negócio unilateral sobre pai e filhos sobre deveres e direito, eles
decorrem simplesmente de lei. Surge de um dever de conduta, comportamento,
sendo a culpa fundamental para isso.

Podemos ver melhor a responsabilidade subjetiva nas palavras de Silvio
Venosa:

“Na responsabilidade subjetiva, o centro de exame é o ato ilícito. O dever de
indenizar vai repousar justamente no exame de transgressão ao dever de
conduta que constitui o ato ilícito. Como vimos, sua conceituação vem
exposta no art. 186. Na responsabilidade objetiva, o ato ilícito mostra-se
incompleto, pois é suprimido o substrato da culpa. No sistema da

13 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. § 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a
mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão,
qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de
contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde
física e psicológica e a educação de seus filhos.
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responsabilidade subjetiva, o elemento subjetivo do ato ilícito, que gera o
dever de indenizar, está na imputabilidade da conduta do agente” VENOSA,
Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 16. ed. rev., atual. e
ampla. São Paulo: Atlas, 2016. (Coleção direito civil; v. 4). Fls. 28.

 
Os artigos 186, 927 e 932, I e II, do Código Civil14, informam claramente que

quem por omissão voluntária ou negligência causar dano a outrem comete ato ilícito.
A ausência dos genitores/tutores/curadores pode ser considerada um caso de
negligência, sendo então o ponto de vista aqui atacado.

Quanto ao tipo de responsabilidade que se deve ser atribuída à parentalidade,
pode-se dizer que é a responsabilidade objetiva do risco, pois os pais, curadores e
tutores ao se absterem dos cuidados e cuidados adequados para com as crianças,
assumem a responsabilidade.

 

3.2 DANO MORAL

Os danos decorrentes da inobservância do dever parental que rejeitam uma
das funções do poder paters, sem motivação, compromete o desenvolvimento,
formação psíquica, afetiva e moral da criança, trazendo-lhe dor infindável.

Existe uma nova modalidade de dano moral, àquele aqui ligado às
indenizações, conhecido como in re ipsa (pela força dos fatos). Sendo uma
modalidade considerada excepcional, ela só será aplicada aos casos abordados
pela jurisprudência.

Evidencia-se que a família não pode ser vista como um instituto alheio ao
Estado de Direito, onde se suspendem as garantias individuais, daí por que
se deve reconhecer a aplicação das normas gerais da responsabilidade civil
quando um membro da família, através de ato ilícito, atinge um legitimo
interesse extrapatrimonial do outro familiar,
[...]nada destrói mais em uma família do que o dano causado pelos seus
próprios membros, a reparabilidade do dano moral funciona como uma
forma de fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao respeito humano
para aquele que jamais recebeu afeto. Cardin, Valéria Silva Galdino, ANO,
p. 70, 71.

 
O dano moral é dividido em direto e indireto. O indireto consiste na lesão de

um bem jurídico extrapatrimonial embutidos no direito de personalidade (liberdade,
intimidade, vida, nome etc).

O dano gerado pela ausência parental atinge é indireto, atingindo à
personalidade. A personalidade é construída por meio do grupo familiar gerando os
14 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 932. São também
responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade
e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas
mesmas condições;
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sentimentos, responsabilidade, convivência social, etc.
Os genitores têm o dever de cumprir com as obrigações familiares,

independentemente da existência de um vínculo conjugal, tendo em vista que não
perderam os laços afetivos nem se encerraram as obrigações com os filhos.

A culpa gera prejuízo a um terceiro tendo em vista a imprudência, imperícia
ou negligência. No caso em questão decorrem do dever familiar.

Anote-se que não existe culpa quando comprovada a alienação parental.
Vale lembrar que não se pode obrigar a convivência do genitor com sua

prole. 
O autor Pereira reforça bem o não forçamento, fazendo com que a relação

seja o mais saudável possível, não obrigando ninguém a conviver, como vemos:
[...] não é possível obrigar ninguém a amar. No entanto, a esta desatenção e
a este desafeto devem corresponder uma sanção, sob pena de termos um
direito acéfalo, um direito vazio, um direito inexigível. Se um pai ou uma
mãe não quiserem dar atenção, carinho e afeto àqueles que trouxeram ao
mundo, ninguém pode obrigá-los, mas à sociedade cumpre o papel solidário
de lhes dizer, de alguma forma, que isso não está certo e que tal atitude
pode comprometer a formação e o caráter dessas pessoas abandonadas
afetivamente. (PEREIRA, 2011).
"O pai que educa e sustenta não é necessariamente o biológico. [...] Sua
função não é necessariamente reprodutiva: ele pode ser o transmissor de
um nome e de um patrimônio, pode ter uma função econômica e social. O
pai pode exercer todas essas funções, inclusive a maternagem, mas elas
constituem, na verdade, uma consequência, ou um derivado da função
básica de um pai e que está na essência de toda cultura e de todos os
tempos: o pai, ou melhor, “um” pai que exerça a função de representante da
lei básica e primeira, essencial para que todo ser possa humanizar-se
através da linguagem e tornar-se sujeito (PEREIRA, 2011)."

O primeiro caso relevante ao tema ocorreu em 2004, e foi revolucionário ao
sistema judiciário brasileiro. A turma de segunda instância condenou o pai ao
pagamento de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) por danos morais. Não
satisfeito com o então julgamento, entrou o genitor com Recurso Especial, cuja a
decisão de procedência da ação foi de voto vencido ao do relator que alegou: 

 
Sr. Presidente, rogo vênia para dissentir do entendimento manifestado por
V. Exa. e pelos eminentes Ministros Aldir Passarinho Junior e Jorge
Scartezzini. O Tribunal de Alçada de Minas Gerais condenou o réu a pagar
44 mil reais por entender configurado nos autos o dano sofrido pelo autor
em sua dignidade, bem como por reconhecer a conduta ilícita do genitor ao
deixar de cumprir seu dever familiar de convívio e afeto com o filho,
deixando assim de preservar os laços da paternidade. Esses fatos são
incontroversos. Penso que daí decorre uma conduta ilícita da parte do
genitor que, ao lado do dever de assistência material, tem o dever de dar
assistência moral ao filho, de conviver com ele, de acompanhá-lo e de dar-
lhe o necessário afeto. Como se sabe, na norma do art. 159 do Código Civil
de 1916, está subentendido o prejuízo de cunho moral, que agora está
explícito no Código novo. Leio o art. 186: "Aquele que por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Creio que é
essa a hipótese dos autos. Haveria, sim, uma excludente de
responsabilidade se o réu, no caso o progenitor, demonstrasse a ocorrência
de força maior, o que me parece não ter sequer sido cogitado no acórdão
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recorrido. De maneira Documento: 2179177 - VOTO VENCIDO - Site
certificado Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça que, no caso,
ocorreram a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. O dano resta
evidenciado com o sofrimento, com a dor, com o abalo psíquico sofrido pelo
autor durante todo esse tempo. Considero, pois, ser devida a indenização
por dano moral no caso, sem cogitar de, eventualmente, ajustar ou não o
quantum devido, porque me parece que esse aspecto não é objeto do
recurso. Penso também, que a destituição do poder familiar, que é uma
sanção do Direito de Família, não interfere na indenização por dano moral,
ou seja, a indenização é devida além dessa outra sanção prevista não só no
Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Código Civil
anterior e no atual. Por essas razões, rogando vênia mais uma vez, não
conheço do recurso especial.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial número 757.411-
MG. Relator Ministro Fernando Gonçalves da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, decisão publicada em 27/03/2006. Disponível em
www.stj.gov.br. Acesso em 02/01/2017).
 

A decisão realça a importância de o pai conviver com o filho e que deixando
esta responsabilidade de lado, está se omitindo, gerando uma conduta ilícita.

A indenização jamais vai substituir o afeto dos pais, mas com ela os danos
podem ser diminuídos na forma de buscar algum tratamento, ressarcimento de
forma intelectual e material.

Um recente julgamento de 2015, por este mesmo Tribunal, o Superior Tribunal
de Justiça, apontou todos os pontos necessários e a sua necessidade de atingir o
nexo causal e culpa, gerando a obrigação da responsabilidade.

 
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
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,

18



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 Documento:
54416082 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 17/11/2015
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça 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. (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial número 1557978-DF. Relator
Ministro Moura Ribeiro da Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado
em 03/11/2015. Disponível em www.stj.gov.br. Acesso em 02/04/2018)
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4 ENTENDIMENTO DA DOUTRINA MAJORITÁRIA E JURISPRUDÊNCIA

O voto provido pelo relator Alcides Leopoldo não deixa de citar que,
anteriormente o Supremo Tribunal de Justiça entendia que o abandono afetivo era
incapaz de reparação pecuniária, mudando recentemente seu entendimento pelo
contrário, por maioria. Corrobora ainda que o abandono afetivo é injustificado e
causa danos à criança, como segue:

 
"EMENTA: DANO MORAL Responsabilidade Civil Abandono afetivo
Caracterização O abandono afetivo indenizável deve ser injustificado e
voluntário, o que restou demonstrado, e pela omissão houve, ainda,
abalo psicológico, que é verossímil, pela narrada sensação de
desamparo e rejeição, violadores da autoestima e dignidade pessoal
- Recurso provido."
"O entendimento anterior do Superior Tribunal de  Justiça acerca da matéria
era 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
757.411/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em 29/11/2005, DJ 27/03/2006, p. 299; REsp 514.350/SP, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
28/04/2009, DJe 25/05/2009). 
Porém, mais recentemente, reconheceu, por maioria, o  dever de indenizar,
com se extrai da seguinte ementa: 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras  concernentes à
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no
Direito de Família. 
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos
que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da
CF/88. 
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida
implica em se reconhecer a ocorrência 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.
(REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY  ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)"
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"O abandono afetivo indenizável deve ser injustificado e voluntário, o
que restou demonstrado, e pela omissão houve, ainda,
abalo psicológico, que é verossímil, pela narrada sensação de
desamparo e rejeição, violadores da autoestima e dignidade
pessoal."15. (grifo próprio)
 

Assim como o relator José James Gomes Pereira
 
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1.
Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar
no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão,
mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências,
como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição
legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a
ocorrência 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. Recurso Conhecido e Provido. 7. Votação Unânime.
Decisão: Acordam os componentes da Egrégia 2ª Câmara Especializada
 Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em
votar pelo conhecimento da Apelação e dar-lhe provimento, para rejeitar
a preliminar de Intempestividade do recurso levantada pelo Ministério
Público Superior e acolher a preliminar de Justiça Gratuita, para anular
totalmente a sentença ora guerreada e consequentemente condeno o
apelado no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por Danos Morais, com aplicação dos juros de mora passem a
incidir a partir desta decisão, quantia que entendo suficiente para satisfazer
a reparação da lesão experimentada pela parte autora/apelante e para coibir
a prática de outras condutas ilícitas semelhantes pela parte ré/apelado, sem
se tornar fonte indesejável de enriquecimento ilícito. Custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. O Ministério
Público Superior deixou de opinar por não vislumbrar interesse público a
justificar sua intervenção."16.(grifos próprios).
 

Dessa mesma forma visto pelo Ilustríssimo relator do Tribunal de Minas
Gerais, sr. Carlos Levenhagen:

 
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS - ABANDONO

15 Ementa e trecho do voto do relator Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Apel. 0006941-
27.2010.8.26.0127. BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 0006941-
27.2010.8.26.0127 - 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Relator Ministro Alcides Leopoldo e Silva Júnior - j. em 04/04/2017. Disponível em:
<http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
16 BRASIL - Tribunal de Justiça do Piauí - Apelação 201200010014128 - 2ª Câmara Especializada
Cível do Estado do Piauí - Relator José James Gomes Pereira - j. em 04/09/2013. Disponível em:
<http://www.tjpi.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
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AFETIVO DE MENOR - GENITOR QUE SE RECUSA A CONHECER E
ESTABELECER CONVÍVIO COM FILHO - REPERCUSSÃO
PSICOLÓGICA - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR -
INTELIGÊNCIA DO ART. 227, DA CR/88 - DANO MORAL -
CARACTERIZAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES -
'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - RATIFICAÇÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. - A responsabilidade pela
concepção de uma criança e o próprio exercício da  parentalidade
responsável não devem ser imputados exclusivamente à mulher, pois
decorrem do exercício da liberdade sexual assumido por ambos os
genitores."
"Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186,  Código Civil),
o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano,
ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e
o prejuízo causado; inexistindo um dos requisitos acima mencionados,
não há que se falar em responsabilidade civil.
O caso concreto enseja a aplicação deste lineamento e revela como
 imperativa a confirmação da sentença no tocante à caracterização do
dano moral causado ao menor V. L. C. P. em razão do deliberado e
lamentável desinteresse do demandado, seu genitor, em com ele
estabelecer contato de qualquer natureza. 
A justificativa apresentada pelo réu para sequer conhecer o filho se
apresenta irrelevante face ao prejuízo sofrido pelo menor decorrente
do abandono paterno, asseverando sua conduta ainda mais repreensível
por se tratar, o réu, de médico, cuja formação deveria clarificar a gravidade
e repercussão da rejeição (laudo de fls. 132/133-TJ).
De fato, a gravidez ainda que não planejada, concebida durante crise
conjugal do casal, após vários anos de relacionamento (autos
da Investigação de Paternidade em apenso), não possui o condão de eximir
o recorrente do exercício de suas obrigações de pai.
Justo ressaltar que a responsabilidade pela concepção de uma criança e o
próprio exercício da parentalidade responsável não devem ser imputados
exclusivamente à mulher, pois decorrem do exercício da liberdade sexual
assumido por ambos os genitores.
Neste sentido, o escólio de Guilherme Calmon Nogueira da Gama,  'in
verbis': 
"Desse modo, a responsabilidade - normalmente associada ao elemento
 anímico da vontade - se juridiciza e se objetiva para abarcar o
fundamento do risco inerente ao exercício dos direitos reprodutivos.
Em outras palavras: a paternidade responsável decorre não apenas do
fundamento da vontade da pessoa em se tornar pai ou mãe, mas também
pode surgir em razão do risco do exercício da liberdade sexual - ou, mesmo
reprodutiva no sentido mais estrito - no campo da parentalidade. (...) Ou
seja, diante do estágio atual da civilização humana, com os recursos
educacionais e científicos existentes em matéria de contracepção - e
mesmo de concepção -, há risco inerente ao exercício de práticas sexuais
realizadas pelas pessoas, o que fundamenta o estabelecimento dos
vínculos de paternidade-filiação e, consequentemente, a assunção das
responsabilidades - deveres e obrigações especialmente - inerentes aos
vínculos paterno-materno-filiais. Assim, o princípio da paternidade
responsável fundamenta o estabelecimento da
paternidade maternidade e filiação com base no risco, a par de também
não excluir a vontade livre e consciente, como fontes geradoras de tais
vínculos." (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípio da
Paternidade Responsável. In: NERI JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria
de Andrade (Coord.). "Revista de Direito Privado". São Paulo: Revista dos
Tribunais, nº 18, abril junho/ 2004, p.32).
Como se vê, os deveres de ambos os genitores relativamente a seu  filho
surgem desde o momento da concepção, de cujo exercício não podem se
eximir. 
A propósito:
"Considerando esse panorama de atenuação dos laços, merece ser
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reafirmada a diretriz segundo a qual não há - nem deve haver - vínculo
entre as relações entretidas pelos adultos e aquelas decorrentes da filiação.
O "descarte" dos parceiros, à moda da atual sociedade de consumo, não
se dirige, de nenhuma forma, ao vínculo parental. 
A autonomia humana deve ser contida na medida em que é
responsável  pelo nascimento de outro ser, em tudo digno e credor de
respeito, cuidado e consideração. O sentido de alteridade se impõe e,
como tal, faz gerar uma série de deveres para aquele que em algum
momento optou ou assumiu o risco da procriação, não importando se
há ou não satisfação pessoal com tal fato." (SOUZA, Vanessa Ribeiro
Corrêa Sampaio. Princípio Constitucional da Paternidade Responsável:
Diretrizes para a reinterpretação do art. 1.614 do Código Civil. In: "Revista
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões". Belo Horizonte: IBDFAM, v.
31, dez/jan 2013, p. 23).
Com efeito, ao restringir sua atuação ao mero cumprimento do
 encargo alimentar que lhe foi imputado, olvida-se o requerido de
sua responsabilidade imaterial perante seu filho, caracterizando,
assim, pela contumaz violação do direito de convivência familiar
consagrado pelo art. 227, da CR/88, cuja reparação ora se pleiteia. 
A este respeito, cite-se, mais uma vez, a lição da Professora  Vanessa
Ribeiro Corrêa Sampaio Souza:  "A proscrição ao abandono - base da
responsabilidade dos pais - se ampara na lesão ao direito fundamental
de convivência (art. 227 da Constituição) e, por conseguinte, no
descumprimento de todos os direitos  que naturalmente lhe seguem. É
a omissão que pode gerar danos, justamente pelo fato de que a
conduta exigível deveria ser atuante e positiva. 
O desamparo pode se manifestar por diversas formas, sendo elencadas  as
mais comuns, quais sejam: aquelas que decorrem do
completo desconhecimento acerca da pessoa dos pais; as decorrentes de
um registro formal voluntário não seguido de atuação efetiva pela mãe ou
pelo pai; as situações de descaso que persistem mesmo após o
pronunciamento estatal nas ações investigatórias; e, por fim, o abandono
posterior à cessação da convivência entre os pais. 
Considerada a responsabilidade em níveis graduais como um 'iter'
preenchido continuamente pelo cuidado até a maioridade é possível
afirmar que, após o nascimento, a realização voluntária do ato jurídico
do reconhecimento se afigura como seu patamar mínimo. Afinal, seu efeito
está em simplesmente atribuir um nome e solenizar o parentesco. Caso não
se verifique a união familiar como seu conteúdo restará configurado
o desamparo. É até possível que a obrigação alimentícia seja cumprida,
mas dado o objetivo precípuo da responsabilidade como atuação
voltada para a formação plena do filho, o pagamento de pensão não é
suficiente para a observância integral da determinação constitucional,
sobretudo do direito à convivência familiar. O exercício efetivo do poder
familiar como conjunto de direitos e deveres voltado para condução digna
da vida do filho e informado pela preponderância de seus interesses
existenciais pode avançar o grau de cumprimento da responsabilidade. Seu
ápice seria encontrado nas hipóteses em que os pais respeitam a
determinação do art. 227 da Constituição, seguindo-se à convivência a
observância dos deveres atinentes à formação física e psíquica do menor."
('op cit', p. 24/25)"
"Cediço é que a paternidade não se resume ao dever de prestar  assistência
material, mas também assistência moral, psíquica e afetiva. 
Por óbvio que a falta de cumprimento de quaisquer desses deveres  geram
transtornos na vida da criança, mas, em especial, o dever de assistência
afetiva é, a meu ver, o mais doloroso e talvez seja o que mais traga
prejuízos psicológicos para o menor. A rejeição e a indiferença são
um dos piores sentimentos que um indivíduo pode sofrer, quanto mais
uma crianças. 
Sendo assim, não há dúvida de que essa forma de violência e  agressão
moral é danosa para o filho, na medida em que lhe causa
angústia, insegurança, tristeza, ou seja, transtornos psicológicos de toda
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ordem que poderão refletir por toda a sua vida. 
Assim, penso que a reparação moral ora pretendida afigura-se  legítima,
porquanto presentes de encontram os seus requisitos. 
A ilicitude do ato consiste no descumprimento voluntário dos  deveres
atribuídos à família constantes no art. 227 do Código Civil e
regulamentado pelo artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
senão vejamos: 
Constituição Federal:
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 colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado  no
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada
a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
Registre-se que nos dois estudos sociais realizados nos autos  (fls.66/67 e
fls.132/133), bem como na própria audiência (fl.166) ficou claro que o
apelante não possui interesse em conviver com o filho. 
O dano decorre do sofrimento e seqüelas psicológicas causados ao  menor
pela não participação do genitor na sua vida ( fls.16) e o nexo causalidade
se revela pelo liame entre o dano sofrido pelo filho e o abandono 
afetivo do pai.
Frise-se, por oportuno, que não se pretende com a indenização
 obrigar o genitor a amar o filho, mesmo porque isso seria impossível,
mas responder pelo mal causado pela sua omissão e negligência. 
De mais a mais, a imposição de condenação por danos morais aos
genitores que abandonam seus filhos constitui uma forma de  chamar
a atenção da sociedade para que compreendam que a participação dos
pais na vida dos filhos é um dever inerente a sua condição de genitor
- paternidade responsável - e que a sua omissão é passível de ser
objeto de reparação civil. Assim, atribui-se um caráter até mesmo
psicológico a essa condenação. 
Sobre o tema, segue a lição de Maria Berenice Dias, que sintetiza  de forma
bastante clara a questão do abandono afetivo: 
"A falta de convivência dos pais com os filhos, em face do rompimento
do elo de afetividade, pode gerar severas seqüelas psicológicas e
comprometer seu desenvolvimento saudável (...). A omissão do genitor
em cumprir os encargos decorrentes do poder familiar, deixando de
atender ao dever de ter o filho em sua companhia produzem danos
emocionais merecedores de reparação. Se lhe faltar essa referência, o
filho estará sendo prejudicado, talvez de forma permanente, para o
resto de sua vida. Assim, a ausência da figura do pai desestrutura os
filhos, tirando-lhes os rumo da vida e debita-lhes a vontade de assumir
um projeto de vida. Tornam-se pessoas inseguras e infelizes. Tal
comprovação, facilitada pela interdisciplinaridade, tem levado
ao reconhecimento da obrigação indenizatória por dano afetivo. Ainda
que a falta de afetividade não seja indenizável, o reconhecimento da
existência do dano psicológico deve servir, no mínimo, para gerar o
comprometimento do pai com o pleno e sadio desenvolvimento do
filho. Não se trata de impor um valor ao amor, mas reconhecer que o
afeto é um bem muito valioso."
"Em verdade, o abandono afetivo é uma conduta flagrantemente
 ilícita, já que ignora os encargos impostos àquele que tem filho, as
quais se encontram preconizadas no art. 1.634 do CC/022 e art. 22 do
ECA3. 
Referidas normas são claras ao exigirem dos pais uma conduta ativa
em relação aos filhos. Assim, quer queira quer não, quer ame quer
não, o simples fato de ter gerado uma vida compele os pais a
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cumprirem uma séria de obrigações, todas previstas em lei.
Conforme assinala Silvio Rodrigues, "dentro da vida familiar o  cuidado com
a criação e educação da prole se apresenta como a questão mais relevante,
porque as crianças de hoje serão os homens de amanhã, e nas gerações
futuras é que se assenta a esperança do porvir"  (Direito Civil - Direito de
Família, 28ª. edição. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 6, pag. 368). 
A expressão dano moral, embora carregue certo grau de  subjetividade, tem
sido objeto de amplo estudo pela doutrina. O doutrinador italiano Alfredo
Minozzi define o dano moral como sendo "a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a aflição física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado"
(Studio sul Danno non Patrimoniale, Danno Morale, 3ª edição, p.41). 
O Direito brasileiro, felizmente, no que toca ao dano moral em razão do
abandono afetivo, avançou. 
Hoje, fundando-se sobretudo no chamado de direito
subjetivo constitucional à dignidade, nossos tribunais vêm
entendendo que a efetividade do conceito de dignidade produziu
reflexos inevitáveis na conceituação de dano moral, na exata medida
em que os valores que compõem à dignidade humana são exatamente
aqueles que dizem respeito aos valores íntimos da pessoa, tais como o
direito à intimidade, à privacidade, à honra, ao bom nome e outros
bens inerentes à dignidade humana que, em sendo violados, hão de
ser reparados. 
Deveras, o posicionamento doutrinário recente, superando a concepção
negativa de dano moral, vem entendendo, em harmonia com a Constituição
da República, que dano moral é a violação ao do direito da dignidade em
suas inúmeras manifestações. 
Isto porque "a dignidade humana nada mais é do que a base de  todos
os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.
O direito à imagem, à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade, à
liberdade estão englobados no direito da dignidade, verdadeiro
fundamento e essência da cada preceito constitucional relativo aos
diretos da pessoa humana" (DIREITO, Carlos Alberto Menezes;
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo Código Civil.2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2007, v. XIII, p. 103).
"Toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua  condição
humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que
negue sua qualidade de pessoa será automaticamente
considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora
de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito subjetivo'
da pessoa da vítima, ou causa algum prejuízo a ela. A simples violação de
uma situação subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse não
patrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora de
tutela, será suficiente para garantir a reparação" (MORAES, Maria Celina
Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos
danos morais. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 188). 
Na legislação infraconstitucional, à luz do disposto no art. 186 do  C.C., tem-
se que: 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
 imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
O dano moral, no caso em apreço, funda-se no abandono afetivo e
 psicológico do apelado pelo apelante, que deixou patente sua rejeição
ao filho, privando-o do direito à convivência e deixando de ampará-lo sob
o ponto de vista psíquico, moral e espiritual. 
A convivência entre pai e filho é notadamente um fator de grande relevância
na formação da criança, conforme leciona a ilustre doutrinadora Maria
Berenice Dias: 
A falta de convívio dos pais com filhos, em face do rompimento do elo de
afetividade, pode gerar severas seqüelas psicológicas e comprometer
o desenvolvimento saudável da prole. [...] A omissão do genitor de em
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cumprir os encargos decorrentes do poder familiar, deixando de atender ao
dever de ter o filho em sua companhia, produz danos emocionais
merecedores de reparação. [...] Assim a falta da  figura do pai
desestrutura os filhos, tira-lhes o rumo da vida e debita-lhes a vontade
de assumir um projeto de vida. [...] Tal comprovação, facilitada
pela interdisciplinaridade, cada vez mais presente no âmbito do direito
das famílias, tem levado ao reconhecimento da obrigação indenizatória
por dano afetivo. Ainda que a falta de afetividade não seja indenizável,
o reconhecimento da existência do dano psicológico deve servir, no
mínimo, para gerar o comprometimento do pai com o pleno e sadio
desenvolvimento do filho. (Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007). 
Não se pode esperar que uma criança, sabidamente rejeitada pelo  pai,
privada de seu convívio, desenvolva uma projeção idealizada da
figura masculina e, ao mesmo tempo, não lhe imponha transtornos
psicológicos porquanto frustrada a expectativa de um convívio familiar
pleno. 
A melhor doutrina esclarece que, muito mais que obrigação dos  pais,
o pleno desenvolvimento e o convívio saudável entre o filho e o pai
é direito do filho. Muito mais que obrigação dos pais, o pleno
desenvolvimento e o convívio saudável entre o filho e o pai é direito
indisponível do filho: 
Portanto, amor e afeto são direitos dos filhos que não podem ser
punidos pelas desinteligências e ressentimentos dos seus pais,
porquanto a falta deste contato influencia negativamente na formação
e no desenvolvimento do infante, permitindo este vazio a criação de
carências incuráveis, e de resultados devastadores na auto estima da
descendência, que cresceu acreditando-se rejeitada e desamada. 
As visitas judicialmente homologadas devem ser obedecidas, deixando  há
muito de se constituírem em uma mera faculdade de exercício
do ascendente não guardião, causando a omissão um incontestável dano
de ordem moral e psicológica, que nem a indenização tratará de reparar em
sua destruidora extensão. (Madaleno, Rolf. Curso de Direito de Família. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008).
Ademais, dispõe expressamente o artigo 229, da Constituição da
 República, do qual decorreu o ECA: 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos  menores, e
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice,
carência ou enfermidade. 
E, como já sedimentou o Excelso Pretório, "o Estatuto da Criança e do
adolescente há de ser interpretado dando-se ênfase ao objetivo visado, ou
seja, a proteção e a integração do menor no convívio familiar e comunitário"
(HC 88473, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe
04/09/2008). 
Os pais se obrigam, portanto, ao cumprimento do deveres expostos no
artigo supracitado, na medida em que aceitam a possibilidade de gerar uma
vida. Os frutos das relações afetivas mal sucedidas não podem sofrer
as conseqüências devastadoras do descumprimento de obrigações básicas 
impostas aos pais.
Não pode o pai ou a mãe, ao exercerem seu direito de não serem  coagido
a amar, restringir os direitos do filho à prestação mensal de alimentos, como
se filho fosse um novilho. Se nos limitamos a interpretar e exigir dos pais
que apenas contribuam monetariamente para a criação de seu filho, mostra-
se completamente desnecessário assegurar, à criança e ao adolescente, as
outras garantias e direitos fixados pelo nosso ordenamento. 
Com estas razões, adiro integralmente ao voto do eminente
 Desembargador relator. 
SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
1 REsp 757411/MG (Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES QUARTA
TURMA,  DJ 27/03/2006), oportunidade em que se decidiu 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
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abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária". 
2 Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda;
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro
dos
pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-
los,  após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes
o consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de
sua idade e condição.
3 Art. 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."
17.(grifos próprios).
 

Já julgou da mesma forma o Supremo Tribunal de Justiça, pela relatora Min.
Nancy Andrighi:

 
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à
 responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no
Direito de Família. 
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento
 jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos
que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da
CF/88. 
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida
implica em se reconhecer a ocorrência 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.
 
"VOTO
Sintetiza-se a lide em determinar se o abandono afetivo da recorrida, levado
a efeito pelo seu pai, ao se omitir da prática de fração dos deveres inerentes
à paternidade, constitui elemento suficiente para caracterizar dano
moral compensável. 
1. Da existência do dano moral nas relações familiares  Faz-se salutar,

17 BRASIL - Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Apelação 10145074116982001 - Relator José
James Gomes Pereira - j. em 16/01/2014 e d. em 23/01/2014. Disponível em:
<http://www.tjmg.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
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inicialmente, antes de se adentrar no mérito propriamente dito, realizar
pequena digressão quanto à possibilidade de ser aplicada às relações
intrafamiliares a normatização referente ao dano moral. 
Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência de singularidades
na relação familiar – sentimentos e emoções – negam a possibilidade de se
indenizar ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das
obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores. 
Contudo, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas
 à responsabilidade civil e o consequente dever de
indenizar/compensar, no Direito de Família. 
Ao revés, os textos legais que regulam a matéria (art. 5,º V e X da  CF e
arts. 186 e 927 do CC-02) tratam do tema de maneira ampla e irrestrita, de
onde é possível se inferir que regulam, inclusive, as relações nascidas
dentro de 
um núcleo familiar, em suas diversas formas.
Assim, a questão – que em nada contribui para uma correta aplicação  da
disciplina relativa ao dano moral – deve ser superada com uma
interpretação técnica e sistemática do Direito aplicado à espécie, que não
pode deixar de ocorrer, mesmo ante os intrincados meandros das relações
familiares. 
Outro aspecto que merece apreciação preliminar, diz respeito à perda do
poder familiar (art. 1638, II, do CC-02), que foi apontada como a
única punição possível de ser imposta aos pais que descuram do múnus a
eles atribuído, de dirigirem a criação e educação de seus filhos (art. 1634, II,
do CC-02). 
Nota-se, contudo, que a perda do pátrio poder não suprime, nem
 afasta, a possibilidade de indenizações ou compensações, porque tem
como objetivo primário resguardar a integridade do menor, ofertando-
lhe, por outros meios, a criação e educação negada pelos genitores, e
nunca compensar os prejuízos advindos do malcuidado recebido pelos
filhos. 
2. Dos elementos necessários à caracterização do dano moral  
É das mais comezinhas lições de Direito, a tríade que configura
a responsabilidade civil subjetiva: o dano, a culpa do autor e o nexo causal.
Porém, a simples lição ganha contornos extremamente complexos quando
se focam as relações familiares, porquanto nessas se entremeiam fatores
de alto grau de subjetividade, como afetividade, amor, mágoa, entre outros,
os quais dificultam, sobremaneira, definir, ou perfeitamente identificar e/ou
constatar, os elementos configuradores do dano moral. 
No entanto, a par desses elementos intangíveis, é possível se visualizar, na
relação entre pais e filhos, liame objetivo e subjacente, calcado no vínculo
biológico ou mesmo autoimposto – casos de adoção –, para os quais há
preconização constitucional e legal de obrigações mínimas.
Sendo esse elo fruto, sempre, de ato volitivo, emerge, para aqueles  que
concorreram com o nascimento ou adoção, a responsabilidade decorrente
de suas ações e escolhas, vale dizer, a criação da prole. 
Fernando Campos Scaff retrata bem essa vinculação entre a  liberdade no
exercício das ações humanas e a responsabilidade do agente pelos 
ônus correspondentes:
(...) a teoria da responsabilidade relaciona-se à liberdade e à
racionalidade  humanas, que impõe à pessoa o dever de assumir os
ônus correspondentes a fatos a ela referentes. Assim, a
responsabilidade é corolário da faculdade de escolha e de iniciativa
que a pessoa possui no mundo, submetendo-a, ou o
respectivo patrimônio, aos resultados de suas ações que, se
contrários à ordem jurídica, geram-lhe, no campo civil, a obrigação de
ressarcir o dano, quando atingem componentes pessoais, morais ou
patrimoniais da esfera jurídica de outrem.(Da culpa ao risco na
responsabilidade civil in: RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz; MAMEDE,
Gladston; ROCHA, Maria Vital da (coords.). Responsabilidade civil
contemporânea. São Paulo, Atlas, pag. 75) 
Sob esse aspecto, indiscutível o vínculo não apenas afetivo, mas  também
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legal que une pais e filhos, sendo monótono o entendimento doutrinário de
que, entre os deveres inerentes ao poder familiar, destacam-se o dever
de convívio, de cuidado, de criação e educação dos filhos, vetores que, por
óbvio, envolvem a necessária transmissão de atenção e o acompanhamento
do desenvolvimento sócio-psicológico da criança. 
E é esse vínculo que deve ser buscado e mensurado, para garantir a
 proteção do filho quando o sentimento for tão tênue a ponto de não
sustentarem, por si só, a manutenção física e psíquica do filho, por seus
pais – biológicos ou não. 
À luz desses parâmetros, há muito se cristalizou a obrigação legal dos
 genitores ou adotantes, quanto à manutenção material da prole,
outorgando-se tanta relevância para essa responsabilidade, a ponto de,
como meio de coerção, impor-se a prisão civil para os que a descumprem,
sem justa causa. 
Perquirir, com vagar, não sobre o dever de assistência psicológica  dos pais
em relação à prole – obrigação inescapável –, mas sobre a
viabilidade técnica de se responsabilizar, civilmente, àqueles que
descumprem essa incumbência, é a outra faceta dessa moeda e a questão
central que se examina neste recurso. 
2.1. Da ilicitude e da culpa
A responsabilidade civil subjetiva tem como gênese uma ação, ou
 omissão, que redunda em dano ou prejuízo para terceiro, e está
associada, entre outras situações, à negligência com que o indivíduo
pratica determinado ato, ou mesmo deixa de fazê-lo, quando seria essa
sua incumbência. 
Assim, é necessário se refletir sobre a existência de ação ou omissão,
juridicamente relevante, para fins de configuração de possível
responsabilidade civil e, ainda, sobre a existência de possíveis
excludentes de culpabilidade incidentes à espécie. 
Sob esse aspecto, calha lançar luz sobre a crescente percepção do cuidado
como valor jurídico apreciável e sua repercussão no âmbito
da responsabilidade civil, pois, constituindo-se o cuidado fator curial à
formação da personalidade do infante, deve ele ser alçado a um patamar de
relevância que mostre o impacto que tem na higidez psicológica do futuro
adulto. 
Nessa linha de pensamento, é possível se afirmar que tanto pela
concepção, quanto pela adoção, os pais assumem obrigações
jurídicas em relação à sua prole, que vão além daquelas chamadas
necessarium vitae. 
A ideia subjacente é a de que o ser humano precisa, além do básico para a
sua manutenção – alimento, abrigo e saúde –, também de outros
 elementos, normalmente imateriais, igualmente necessários para uma
adequada formação – educação, lazer, regras de conduta, etc. Tânia da
Silva Pereira – autora e coordenadora, entre outras, das obras Cuidado e
vulnerabilidade e O cuidado como valor jurídico – acentua o seguinte: O
cuidado como 'expressão humanizadora', preconizado por Vera
Regina Waldow, também nos remete a uma efetiva reflexão, sobretudo
quando estamos diante de crianças e jovens que, de alguma forma,
perderam a referência da família de origem(...).a autora afirma: ' o ser
humano precisa cuidar de outro ser humano para realizar a sua
humanidade, para crescer no sentido ético do termo. 
Da mesma maneira, o ser humano precisa ser cuidado para atingir sua
plenitude, para que possa superar obstáculos e dificuldades da vida
humana'. (Abrigo e alternativas de acolhimento familiar, in: PEREIRA, Tânia
da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. O cuidado como valor jurídico. Rio de
Janeiro: Forense, 2008, p.309) 
Prossegue a autora afirmando, ainda, que:
Waldow alerta para atitudes de não-cuidado ou ser descuidado em
 situações de dependência e carência que desenvolvem sentimentos,
tais como, de se sentir impotente, ter perdas e ser traído por aqueles
que acreditava que iriam cuidá-lo. Situações graves de desatenção e
de não-cuidado são relatadas como sentimentos de alienação e perda
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de identidade. Referindo-se às relações humanas vinculadas à
enfermagem a autora destaca os sentimentos de desvalorização como
pessoa e a vulnerabilidade. 'Essa experiência torna-se uma cicatriz que,
embora possa ser esquecida, permanece latente na memória'. O cuidado
dentro do contexto da convivência familiar leva à releitura de toda a
proposta constitucional e legal relativa à prioridade constitucional para
a convivência familiar. (op. cit. pp 311-312 - sem destaques no original). 
Colhe-se tanto da manifestação da autora quanto do próprio senso  comum
que 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 piscanalista Winnicott, relativo à
 formação da criança: 
[...]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
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dever de criação, educação e companhia – de cuidado – importa em
vulneração da imposição legal. 
Fixado esse ponto, impõe-se, ainda, no universo da caracterização da
ilicitude, fazer-se pequena digressão sobre a culpa e sua incidência à
espécie. 
Quanto a essa monótono o entendimento de que a conduta voluntária
 está diretamente associada à caracterização do ato ilícito, mas que se
exige ainda, para a caracterização deste, a existência de dolo ou culpa
comprovada do agente, em relação ao evento danoso. 
Eclipsa, então, a existência de ilicitude, situações que, não obstante possam
gerar algum tipo de distanciamento entre pais e filhos, como o divórcio,
 separações temporárias, alteração de domicílio, constituição de novas
famílias, reconhecimento de orientação sexual, entre outras, são
decorrências das mutações sociais e orbitam o universo dos direitos
potestativos dos pais – sendo certo que quem usa de um direito seu não
causa dano a ninguém (qui iure suo utitur neminem laedit). 
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. 
Todas essas circunstâncias e várias outras que se possam imaginar podem
e devem ser consideradas na avaliação dos cuidados dispensados por um 
dos pais à sua prole, frisando-se, no entanto, que o torvelinho de situações
práticas da vida moderna não toldam plenamente a responsabilidade dos
pais naturais ou adotivos, em relação a seus filhos, pois, com a decisão de
procriar ou adotar, nasce igualmente o indelegável ônus constitucional de
cuidar. 
Apesar das inúmeras hipóteses que poderiam justificar a ausência de pleno
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, não pode o julgador
se olvidar que deve existir um núcleo mínimo de cuidados parentais com o
menor 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. 
Assim, cabe ao julgador ponderar – sem nunca deixar de negar efetividade
à norma constitucional protetiva dos menores – as situações fáticas que
tenha à disposição para seu escrutínio, sopesando, como ocorre em relação
às necessidades materiais da prole, o binômio necessidade e possibilidade.
2.2 Do dano e do nexo causal
Estabelecida a assertiva de que a negligência em relação ao objetivo
 dever de cuidado é ilícito civil, importa, para a caracterização do dever
de indenizar, estabelecer a existência de dano e do necessário nexo
causal. 
Forma simples de verificar a ocorrência desses elementos é a  existência de
laudo formulado por especialista, que aponte a existência de
uma determinada patologia psicológica e a vincule, no todo ou em parte, ao
descuidado por parte de um dos pais. 
Porém, não se deve limitar a possibilidade de compensação por dano moral
a situações símeis aos exemplos, porquanto inúmeras outras
circunstâncias dão azo à compensação, como bem exemplificam os fatos
declinados pelo Tribunal de origem. 
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, não se pode negar que tenha havido  sofrimento,
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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. 
Dessa forma, está consolidado pelo Tribunal de origem ter havido
 negligência do recorrente no tocante ao cuidado com a sua prole –
recorrida –. Ainda, é prudente sopesar da consciência do recorrente
quanto as suas omissões, da existência de fatores que pudessem
interferir, negativamente, no relacionamento pai-filha, bem como das
nefastas decorrências para a recorrida dessas omissões – fatos que
não podem ser reapreciados na estreita via do recurso especial.
Dessarte, impende considerar existente o dano moral,
pela concomitante existência da tróica que a ele conduz: negligência,
dano e nexo."18.(alguns grifos próprios)
 

O relator Helio Faria diz que no caso em questão, por mais que o
reconhecimento da paternidade tenha sido tardio, por culpa do genitor, desde
sempre soube-se que era este o responsável, que por diversas vezes se esquivou
dos exames de DNA. Tal omissão gerou abalos psíquicos e ofensas a autora, pois
se negou a prestar qualquer auxílio que fosse. 

Além do exposto acima, mostra a caracterização do dolo, inclusive do
eventual e o nexo de causalidade, in verbis:

 
 
"RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais e materiais
Descumprimento de deveres inerentes ao poder familiar Reconhecimento
de paternidade após os 21 anos de idade Presente dever de indenizar
Sentença reformada Omissão consciente à responsabilidade,
nada obstante tenha sofrido declaração judicial e, hoje, comprovada
cientificamente, através de exame que, durante anos se esquivou a se
submeter - Nexo de causalidade entre a ofensa e o abalo psíquico
suportado pela autora - indenização por danos morais fixada no
equivalente a 50 salários mínimos - Recurso parcialmente provido."
 
Assim, uma vez que o requerido tinha ciência da  existência da autora e da
possibilidade desta ser sua filha, inclusive se comprometendo a resolver a
questão, a responsabilidade pela verificação da paternidade era tão sua
quanto o era da genitora. A dúvida acerca de sua paternidade não se mostra
motivo suficiente para justificar a esquiva do requerido em solucionar a
questão, afeta diretamente à sua vida, e o abandono material e afetivo da
autora. 
O requerido omitiu-se de forma consciente à responsabilidade, nada
obstante tenha sofrido declaração judicial e, hoje, comprovada
cientificamente, através de exame que, durante anos se esquivou a se
submeter. 
O dano moral sofrido pela autora é evidenciado  pelos depoimentos das
testemunhas que são unânimes em afirmar o  sentimento de abandono,
desamparo e tristeza vivenciados por ela, desde sua infância, em situações
experimentadas perante os colegas de escola e professores, até os dias de
hoje, quando, após procurá-lo, pedindo por ajuda, em virtude de acidente
sofrido, o requerido a negou (fls. 137/142). 

18 BRASIL - Superior Tribunal de Justiça - REsp 1159242 - Relatora Nancy Andrighi - j. em
24/04/2012, p. 10/05/2012 Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em 10 junho de 2018
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Portanto, a atitude do requerido revestiu-se de  dolo, inclusive eventual,
ao assumir o resultado, e colocar a filha em posição econômica de
vexame, sem contar as agruras de eventuais promessas. O dolo,
essencial à configuração, neste caso, do nexo de causalidade, deve
ser extraído do fato de ter o requerido admitido o relacionamento
sexual, com a mãe da autora, esquivando-se de se submeter ao exame
de DNA ou de procurar fazê-lo. 
Guardadas as devidas proporções com a matéria  penal, evidencia-se que o
instituto do dolo eventual pode ser aplicado à esfera civil, quando, nesta, há
que tratar de dolo, em qualquer dos  modos de sua tipologia. Assim,
Maurach observa que: 
A expressão “dolo eventual” é, em si, equívoca. Pode  ser entendida
como dolo eventual de atuar, ou como dolo não eventual de atuar,
unido a uma vontade eventual de resultado. (...) O “querer eventual”
não basta, em momento algum, para constituir o dolo. Se o autor diz a
si mesmo “seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em
todo caso eu atuo”, existe dolo eventual. Ocorrerá, ao contrário, culpa
consciente se o autor se privar da atuação, de saber, com certeza, que
se produziria o resultado típico (in Tratado de Derecho Penal, Ediciones
Ariel, Barcelona, 1962, fls. 
315/316, traduzi).
Com meridiana clareza, completa Aníbal Bruno:
diversa é a situação no dolo eventual. Neste o agente  prevê o
resultado apenas como provável ou possível, mas, apesar de prevê-lo,
age, aceitando o risco de produzi-lo. O caçador dispara a arma contra o
animal que passa em frente a um grupo de árvores onde acaba de penetrar
o seu companheiro de caça, prevendo, embora, que esse possa ser atingido
pelo projétil. O agente desfecha o tiro na sua vítima, apesar  de prever que a
bala possa atingir também a criança que ela tem ao regaço. Ao contrário
do que ocorre no dolo direto, no eventual a vontade não se
dirige propriamente ao resultado, mas apenas ao ato inicial, que nem
sempre é lícito, e o resultado não é representado como certo, mas só
como possível. Mas o agente prefere que ele corra, a desistir do seu
ato. No dolo direto, a vontade e a representação são bem definidas e
positivas, isto é, dirigem-se no sentido de  um resultado previsto e querido
como certo. No dolo eventual, a previsão é de uma possibilidade, e
a vontade, em relação ao resultado, se manifesta apenas como a
aceitação do possível. Se o ato praticado pelo agente é em si mesmo
lícito, como no primeiro exemplo, o fato pode permanecer no domínio
da licitude, mas pode penetrar no terreno do ilícito pela ocorrência do
resultado punível, que o agente aceita como conseqüência possível do seu
comportamento. Malgrado a atenuação dos elementos constitutivos do 
dolo, na forma eventual sobretudo nos casos em que o  ato inicial se
apresenta como lícito, a doutrina moderna equipara essa norma ao dolo
direto. E assim procede também o nosso Código, reunindo as duas formas
na mesma definição do crime doloso (Direito Penal, Parte Geral, Tomo 2º,
Forense, 2ª ed., p. 73/74). 
Estas características bem definem a condição de  assumir o resultado
naquela esfera, quando, o primeiro tratadista observa que: (...) não se
requer que o desejo de realização, processado pelo autor, aponte
precisamente para o resultado legal. Ainda quando a meta que o autor
persiga não pertença ao resultado legal, deverá ser incluído ao
evento típico, por razão do nexo indissolúvel entre fim e meio, na conduta
final. Também o resultado não desejável ao autor, será objeto da direção
final (ob. cit., fl. 318, traduzi). 
Por sua vez, Bruno admite que:
O dolo eventual confina com a culpa. Se o agente,  prevendo embora, o
resultado, espera, sinceramente que este não ocorra, não se pode falar
de dolo, mas só de culpa. É a culpa com previsão ou culpa consciente
(p. 74) e esta é suficiente para estabelecer, na esfera civil, o nexo de
causalidade e a consequente obrigação de indenizar.
Se o pai não alimenta, não dá amor, é previsível a deformação da prole.
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Isso pode acontecer, e acontece, como é o caso  dos autos. Não se trata de
aferir humilhações no decorrer do  tempo. Ninguém é obrigado a amar o
outro, ainda que seja o próprio filho. Nada obstante, a situação é previsível,
porém, no caso da família constituída, ninguém, só por isso, requer a
separação; ocorre que, na espécie, o abandono material e moral, é
atitude consciente, desejada, ainda que obstada pela defesa do
patrimônio, em relação aos outros filhos o afastamento, o desamparo,
com reflexos na constituição de abalo psíquico, é que merecem ser
ressarcidos, diante do surgimento de nexo de causalidade. 
Sobre o assunto, Rolf Madaleno preleciona:
Ninguém poderá afirmar, em sã consciência, que não  constitui uma
especial gravidade, reprovada pela moral e pelo direito, a atitude do pai que
se recusa em reconhecer espontaneamente uma filiação extramatrimonial,
que resulta comprovada depois em juízo. (...) É altamente reprovável e
moralmente danosa a recusa voluntária ao reconhecimento da
filiação extramatrimonial e certamente, a intensidade deste agravo cresce
na medida em que o pai posterga o registro de filho que sabidamente é seu,
criando em juízo e fora dele, todos os obstáculos possíveis ao protelamento
do registro da paternidade, que ao final, termina por ser judicialmente
declarada. Claramente postergatória do reconhecimento parental; onde
o investigado se vale de todos subterfúgios processuais para dissimular a
verdade biológica, fugando-se com esfarrapadas desculpas ao exame
pericial genético, ou mesmo, esquivando-se da perícia com notórios
sintomas  de indisfarçável rejeição ao vínculo de parentesco com filho, do
qual tem sobradas razões para haver como seu descendente. Mas, como
era dito, falta de reconhecimento do próprio filho engendra, com efeito, um
ato ilícito que faz nascer, ao seu turno, o direito de obter um ressarcimento
em razão do dano moral de que pode padecer o descendente. Não se
apregoa o direito à reparação moral em qualquer investigatória
de paternidade extramatrimonial, pela tão-só negativa do pai ao
reconhecimento espontâneo, pois que tal atitude, permitiria concluir que ao
indigitado pai seria vedado exercer qualquer dúvida sobre uma paternidade
que lhe fosse atribuída, por conseqüência de alguma relação sexual e de
intimidade que ele não desconhecesse, embora pudesse ter dúvidas acerca
da exclusividade daquela relação. A reparação civil admitida como passível
de reparação pelo gravame moral impingido ao investigante, haverá de
decorrer daquela atitude. Como ascendente sujeito ao reparo moral, situa-
se também aquele que, mesmo depois de apresentado laudo judicial e
científico, de incontestável paternidade, ainda assim, prossegue negando
guarida ao espírito humano de seu filho investigante, que busca,
agudamente, o direito da declaração da sua paternidade, mas que segue
seu genitor a privá-lo da identidade familiar, tão essencial e, condição de
seu crescimento e desenvolvimento psíquico, estes, isentos de sobressaltos
e fissuras na hígida personalidade psicológica. Nunca deve ser esquecido
por outro lado, que capacidade civil é meramente requisito para formação
final da personalidade, jamais, pressuposto para afirmação do direito à
honra. (in O Dano Moral na Investigação de Paternidade, disponível no
endereço eletrônico:http://www.rolfmadaleno.com.br/site/index.ph?option =
com_content&task =view&id=29&Itemid=39).
Neste exato sentido é o julgado desta Câmara da lavra do Desembargador
Caetano Lagrasta na apelação nº 9170835-24.2007.8.26.0000."
19.(grifo próprio)
 

Por semelhança ao caso acima, mas observando que a paternidade
reconhecida por meio de ação judicial e tratamento discriminado em face dos irmão,
diz o relator Caetano Lagrosta:

19 BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 0028272-34.2008.8.26.0451 - 8ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator Ministro Hélio Faria - j. em
06/03/2013. d. em 08/03/2013. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
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"Responsabilidade civil. Dano moral. Autor  abandonado pelo pai
desde a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho
somente após propositura de ação judicial. Discriminação em face dos
irmãos. Abandono moral e material caracterizados. Abalo psíquico.
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido para este
fim."
"Acresce que a possibilidade de  indenização por dano moral - neste caso
ligada diretamente ao afeto, ao sentimento - há que ser perseguida, como o
foi, até agora com resultado negativo. Ou seja, submetido ao exame
de DNA, resultou este positivo, julgando-se a ação improcedente. Alhures,
manifestou esta Relatoria opinião no sentido de que: Nas ações de
reconhecimento ou negação de paternidade (em sentido amplo), a condição
de culpa, ou dolo, apresentam-se como as de maior intensidade, por
recusar-se à paternidade comprovada ou pretender atribuí-la,
conscientemente, a pessoa diversa. Vão se tornando comuns as ações que
atribuem falsamente, ou por mera vingança, a paternidade. Por outro
lado, impedir que o filho (jovem ou adulto) conheça a
verdadeira ascendência é fato que se reveste de inegável gravidade,
por interferir no futuro do investigante ou de pessoas indiretamente ligadas
ao investigado. Nesta hipótese, a falsa imputação pode conduzir à
desagregação de outra família, cogitada a presença de adultério. Contudo,
definida e aceita a paternidade, seria demasia pretender-se que
respondesse o investigando também por indenização, eis que o excesso
levaria à impossibilidade de aproximação e ao completo estremecimento
entre genitor e filho. (Revista do Advogado, ano XXVII, n. 91, maio de 2007,
p. 28/29.). Esta assertiva final, não reflete a situação específica,pois que o
pai teve oportunidades reiteradas de aproximação,  inclusive quando da
mudança do filho para aquela Comarca, ou mesmo, o que seria de se
esperar, quando do nascimento do neto, em condição de saúde abalada
definitivamente. Omitiu-se de forma consciente à responsabilidade,
nada obstante tenha sofrido declaração judicial e, hoje,
comprovada cientificamente, através do exame que, durante anos se negou 
a submeter.
Mais a mais, a atitude revestiu-se de dolo, inclusive eventual, ao assumir o
resultado, e colocar o filho e seus descendentes em posição econômica de
vexame, sem contar as agruras de eventuais promessas (cujo teor pode ser
extraído do tempo decorrido entre o reconhecimento e a tentativa frustrada
de a este renegar). O dolo, essencial à configuração, neste caso, do nexo
de causalidade, deve ser extraído dos fatos de ter o apelante admitido o
relacionamento sexual, com a mãe do autor, recusando-se a se submeter
ao exame de DNA, três vezes (fl.40); por nada opor à inafastável prova
testemunhai (fls.38 e ss.), salvo a mera declaração de haver se submetido à
incisão de vasectomia bilateral, recusada expressamente pelo v. Acórdão de
fls.41/49, e nada obstante sua expressiva condição financeira. 
Guardadas as devidas proporções  com a matéria penal, evidencia-se que o
instituto do dolo eventual pode ser aplicado à esfera civil, quando, nesta, há
que tratar de dolo, em qualquer dos modos de sua tipologia.
Assim, MAURACH observa que: A expressão "dolo eventual" é, em
si, equívoca. Pode ser entendida como dolo eventual de atuar, ou como dolo
não eventual de atuar, unido a uma vontade eventual de resultado. (...) O
tíquerer eventual" não basta, em momento algum, para constituir o dolo. Se
o autor diz a si mesmo "seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou
aquilo, em todo caso eu atuo", existe dolo eventual Ocorrerá, ao contrário,
culpa consciente se o autor se privar da atuação, de saber, com
certeza, que se produziria o resultado típico (in Tratado de Derecho Penal,
Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, fls. 315/316, traduzi). Com meridiana
clareza, completa ANÍBAL BRUNO: diversa ê a situação no dolo eventual.
Neste o agente prevê o resultado apenas como provável ou possível, mas,
apesar de prevê-lo, age, aceitando o risco de produzi-lo. O caçador dispara
a arma contra o animal que passa em frente a um grupo de árvores onde
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acaba  de penetrar o seu companheiro de caça, prevendo, embora,
que esse possia ser atingido pelo projétil O agente desfecha o tiro na sua
vítima, apesar de prever que a bala possa atingir também a criança que ela
tem ao regaço. Ao contrário do que ocorre no dolo direto, no eventual a
vontade não se dirige propriamente ao resultado, mas apenas ao ato inicial,
que nem sempre é lícito, e o resultado não é representado como certo, mas
só como possível. Mas o agente prefere que ele corra, a desistir do seu ato.
No dolo direto, a vontade e a representação são bem definidas e positivas,
isto é, dirigem-se no sentido de um resultado previsto e querido como certo.
No dolo eventual, a previsão é de uma possibilidade, e a vontade, em
relação ao resultado, se manifesta apenas como a aceitação do possível Se
o ato praticado pelo agente é em si mesmo lícito, como no primeiro
exemplo, o fato pode permanecer no domínio da hcitude, mas pode penetrar
no terreno do ilícito pela ocorrência do resultado punível, que o agente
aceita como conseqüência possível do seu comportamento. Malgrado a
atenuação dos elementos constitutivos do dolo, na   forma eventual
sobretudo nos casos em que o ato inicial se apresenta como lícito, a
doutrina moderna equipara essa norma ao dolo direto. E assim procede
também o nosso Código, reunindo as duas formas na mesma definição do
crime doloso (Direito Penal, Parte Geral, Tomo 2o, Forense, 2a ed., p.
73/74). 
Estas características bem definem a condição de assumir o resultado
naquela esfera, quando, o primeiro tratadista observa que: (...) não se
requer que o desejo de realização, processado pelo autor, aponte
precisamente para o resultado legal Ainda quando a meta que o autor
persiga não pertença ao resultado legal, deverá ser incluído ao evento
típico, por razão do nexo indissolúvel entre fim e meio, na conduta
final Também o resultado não desejável ao autor, será objeto da direção
final (ob. cit., fl. 318, traduzi). Por sua vez, BRUNO admite que : O dolo
eventual confina com a culpa. Se o agente, prevendo embora, o resultado,
espera, sinceramente que este não ocorra, não se pode falar de dolo, mas
só de culpa. É a culpa com previsão ou culpa consciente (p. 74) e esta é
suficiente para estabelecer, na esfera civil, o nexo de causalidade e a 
conseqüente obrigação de indenizar.
Se o pai não alimenta, não dá amor,  é previsível a deformação da
prole. Isso pode acontecer, e acontece, com famílias regularmente
constituídas. 
Não se trata de aferir humilhações  no decorrer do tempo. Ninguém é
obrigado a amar o outro, ainda que seja o próprio filho. Nada obstante,
a situação é previsível, porém, no caso da família constituída,
ninguém, só por isso, requer a separação; ocorre que, na espécie,
o abandono material e moral, é atitude consciente, desejada, ainda que
obstada pela defesa do patrimônio, em relação aos outros filhos - o
afastamento, o desamparo, com reflexos na constituição de abalo
psíquico, é que merecem ressarcidos, 
diante do surgimento de nexo de causalidade.
Sobre o assunto, ROLF MADALENO preleciona: Ninguém poderá afirmar,
em sã consciência, que não  constitui uma especial gravidade, reprovada
pela moral e pelo direito, a atitude do pai que se recusa em
reconhecer espontaneamente uma filiação extramatrimonial, que
resulta comprovada depois em juízo. (...) É altamente reprovável
e moralmente danosa a recusa voluntária ao reconhecimento da filiação
extramatrimonial e certamente, a intensidade deste  agravo cresce na
medida em que o pai posterga o registro de filho que sabidamente é seu,
criando em juízo e fora dele, todos os obstáculos possíveis ao proíelamento
do registro da paternidade, que ao final, termina por ser judicialmente
declarada. Claramente postergatória do reconhecimento parental; onde o
investigado se vale de todos subterfúgios processuais para dissimular
a verdade biológica, fugando-se com esfarrapadas desculpas ao exame
pericial genético, ou mesmo, esquivando-se da perícia com notórios
sintomas de indisfarçável rejeição ao vínculo de parentesco com filho, do
qual tem sobradas razões para haver como seu descendente. Mas, como
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era dito, falta de reconhecimento do próprio filho engendra, com efeito, um
ato ilícito que faz nascer, ao seu turno, o direito de obter um ressarcimento
em razão do dano moral de que pode padecer o descendente. Não se
apregoa o direito à reparação moral em qualquer investigatória de
paternidade extramatrimonial, pela tão-só negativa do pai ao
reconhecimento espontâneo, pois que tal atitude, permitiria concluir que ao
indigitado pai seria vedado exercer qualquer dúvida sobre uma paternidade
que lhe fosse atribuída, por conseqüência de alguma relação sexual e de 
intimidade que ele não desconhecesse, embora pudesse ter  dúvidas acerca
da exclusividade daquela relação. A reparação civil admitida como passível
de reparação pelo gravame moral impingido ao investigante, haverá de
decorrer daquela atitude. Como ascendente sujeito ao reparo moral, situa-
se também aquele que, mesmo depois de apresentado laudo judicial
e científico, de incontestável paternidade, ainda assim, prossegue negando
guarida ao espírito humano de seu filho investigante, que busca,
agudamente, o direito da declaração da sua paternidade, mas que segue
seu genitor a privá-lo da identidade familiar, tão essencial e, condição de
seu crescimento e desenvolvimento psíquico, estes, isentos de sobressaltos
e fissuras na higida personalidade psicológica. Nunca deve ser esquecido
por outro lado, que capacidade civil ê meramente requisito para formação
final da personalidade, jamais, pressuposto para afirmação do direito ã
honra, (in O Dano Moral na Investigação de Paternidade, disponível no
endereço eletrônico:http:// www.rolfmadaleno.com.br/site/index.phPoption =
com_content&task = view&id=29&Itemid=39)."20.(alguns grifos próprios).
 

O relator José Joaquim dos Santos fala sobre a prescrição do direito de
pleitear a indenização, que são de 3 (três) anos a contar da maioridade civil, ou seja,
18 anos, como abaixo exposto:

 
"Não há consenso entre juristas para definir se os  direitos inerentes ao
exercício do poder familiar correspondem não apenas à faculdade de quem
o exerce, mas ao direito subjetivo complementar do filho que, portanto, não
poderia ser abandonado. 
O vínculo de filiação gera para os pais direitos e deveres decorrentes
do poder familiar. Mesmo o pai ou mãe visitante (não guardião)
mantém vínculo obrigacional com relação ao filho, por força de lei,
com consequências jurídicas no caso de violação. 
Por isso, a visita ao filho constitui-se dever do  pai. Consequentemente,
o descumprimento desse dever constitui-se ato ilícito que deve ser
reparado. 
No caso em tela, as autoras propuseram a presente ação de indenização
por danos morais contra o réu que é pai  destas, alegando, em suma, que
ele nunca foi um pai presente, sendo que uma delas nunca recebeu pensão
do pai e a outra recebia pensão de um salário mínimo. Aduzem que
sofreram com a ausência do pai, que nunca as visitou, nem mesmo em
datas comemorativas, e ainda que o réu era proprietário de escola particular
de renome e que mesmo assim tiveram que estudar em escola pública.
Contam que uma delas teve que se submeter a tratamento psicológico em
virtude do abandono e rejeição paterna. Em virtude da abandono afetivo
narrado pugnam pela condenação do réu em arcar com danos morais.
Tratando-se de reparação de ato ilícito, o prazo  para ajuizamento da ação
prescreve em três anos, nos termos do inciso V, § 3º do artigo 206 do
Código Civil."

20 BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 9170835-24.2007.8.26.0000 - 8ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator Caetano Lagrosta - j. em
12/02/2008 e d. em 17/03/2008. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
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"Portanto, evidenciado o descumprimento do dever de visitar as filhas pelo
pai, como já mencionado, o ilícito deve ser reparado, restando evidente
o dano moral sofrido, pois o pai, que deveria prestar auxílio material e
afetivo à filha, abandonou-a, gerando-lhe insegurança, angústia e dor
moral."21.
 
 

O relator Luiz Antonio Costa, além de trazer a configuração do dano moral,
responsabilidade civil e nexo causal, diz que a indenização deve ser de acordo com
o tempo em que a omissão se deu, como vemos:

 
"Ementa – Família – Abandono Afetivo – Pai Apelante admitiu  ter
interrompido contato com filha – Descumprimento do dever de
convivência – Dano e nexo causal comprovado por
estudo psicossocial – Abandono afetivo configurado –
Reparação reduzida de dez para quatro mil reais, à luz do
relativamente pequeno período de não abandono (a partir de fins de
2013) e da renda do pai Apelante – Recurso parcialmente provido.
A configuração de dano moral por abandono afetivo, na  perspectiva do
STJ, exige o preenchimento de uma série de requisitos: 
“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. (...)” 
(REsp 1557978/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 03.11.2015 pela 3ª T.). 
O Tribunal da Cidadania ainda especifica no que deva consistir a  omissão
ou comissão: 
“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” (ibidem). 
Para aferir o dano e sua causa, o precedente do STJ recomenda  ainda
estudo psicossocial: 
“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” (ib.). 
No caso dos autos, o Apelante obrigou-se a visitar a filha um
final de semana por mês e a ligar duas vezes por semana (item 03, fls. 58),
 mas admitiu ter deixado de visitar a filha Apelada, assim faltando com
seu dever de convivência: 
“O [Apelante] denota dificuldades em datar os fatos, mas  afirmou que
sempre foi presente na vida da filha até que no ano passado [2013] houve
um desentendimento maior entre ele e [a Apelada] sobre a conduta da
adolescente [a própria Apelada] e, desde então, as visitas foram realmente
interrompidas sendo que  a última conversa que teve com a filha foi em sem
último aniversário [10.11.2013, sendo que o depoimento é de 17.09.2014]. 
“(...)
 “Afirmou que a situação de conflitos chegou ao limite e que ele decidiu por
não insistir nos contatos, justificando que suas orientações não são

21 BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 0041643-09.2008.8.26.0405 - 2ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator José Joaquim dos Santos
- j. em 27/08/2013. d. em 28/08/2013. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em 26 abril
2018

38



consideradas e disse que a filha [Apelada] pode procurar pelo pai sempre
que quiser” (fls. 238). 
O prejuízo à filha Apelada e o nexo causal com a omissão do pai
 Apelante foram devidamente provados nos estudos social e
psicológico: 
“Pelo que pudemos observar, a [Apelada] está muito ressentida  com a
ausência do genitor [Apelante] e necessita estabelecer contato com ele para
que possa entender os motivos que o levaram ao afastamento dela. Tal
aproximação é essencial para que a jovem comece a elaborar os conflitos
decorrentes do afastamento e possa evoluir e amadurecer” (estudo social,
fls. 147). 
“No que observamos na situação apresentada na presente Ação,  os relatos
e a expressão dos sentimentos nos pareceram verdadeiros e carregados de
genuíno sofrimento emocional. A despeito da boa relação com o padrasto,
[a Apelada] demonstrou crer que a presença paterna suprirá sua carência e
necessidade de pai, visto o vínculo afetivo estabelecido nos primeiros anos
de vida. O pai internalizado pela jovem ainda é muito satisfatório e  motivo
de imensa saudade” (estudo psicológico, fls. 150). Apesar de o Apelante ter
alegado que a mãe da Apelada fomentara a desunião entre as partes, não o
provou, tendo a própria Apelada dito o contrário, concluindo-se pela
inexistência de fato de terceiro a eximir a responsabilidade do Apelante (CC
186): 
“[A Apelada] negou com veemência que a mãe não tenha favorecido os
contatos. Pelo contrário, referiu que tanto ela quanto o padrasto sempre se
empenharam para que isso acontecesse, pois entendiam o vínculo existente
entre pai e filha” (laudo psicológico, fls. 149). 
Entendo ainda que problemas financeiros não representem força  maior que
retire a responsabilidade do Apelante (CC 393), visto que, ainda que o
Apelante visitasse espaçadamente a Apelada, poderia manter a convivência
minimamente via telefone ou redes sociais, o que certamente mitigaria a
falta sentida pela Apelada. 
Passo a analisar o valor da condenação.
No Resp 1.197.284/AM, no qual se tratou com profundidade dos  casos de
reparação do dano-morte, o STJ adotou um método bifásico, no qual
primeiramente verificou o valor básico para casos semelhantes e,
num segundo momento, adequou esse valor à luz das peculiaridades do
caso concreto.
Na maior parte dos precedentes deste Tribunal sobre o assunto, a
 pretensão prescreveu, não houve prova do dano, ou não se reconhecia a 
possibilidade de reparação. Encontrei, porém, quatro precedentes em que
houve condenação:
R$100.000,00 por abandono afetivo durante a vida toda de pai  rico (Ap.
0005780-54.2010.8.26.0103, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em
14.05.2014 pela c. 7ª Câm.); 
R$32.580,00 (Ap. 4005529-88.2013.8.26.0320, Rel. Des. Giffoni  Ferreira, j.
em 21.10.2014 pela c. 2ª Câm.); 
R$30.000,00, por pai haver mentido a respeito da renda para  pagar menos
alimentos ao filho (Ap. 0232345-22.2006.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre 
Marcondes, j. em 07.04.2015 pela c. 3ª Câm.);
R$2.172,00, por abandono afetivo de pai com poucos recursos  (Ap.
4000844-37.2013.8.26.0482, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole, j. em
07.05.2015 pela c. 6ª Câm.). 
Considerando que (1) o Apelante conviveu com a Apelada  grande
parte da vida dela, tendo deixado de fazê-lo em período razoavelmente
curto (o afastamento começou em 2011, cf. depoimento da Apelada, fls.
146, mas o abandono efetivo apenas ocorreu a partir de 2013, cf. próprio
depoimento do Apelante, fls. 238), (2) o Apelante aufere renda variável entre
quatro e cinco mil reais e mantém família (fls. 238), concluo que o valor da
reparação deve ser próximo da mínima possível e reduzido para
R$4.000,00, com correção desde a publicação deste acórdão e juros  desde
a data do início do abandono (19.11.2013). 
Noto incidentalmente que a condenação não exime o Apelante de
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cumprir seu dever de convivência até a maioridade da filha."
22.(grifo próprio) 
 

A relatora Ana Lucia Romanhole Martucci afirma que por mais que haja danos
irreparáveis, deve-se sempre buscar o equilíbrio entre a condenação e a capacidade
financeira, observando o motivo pelo qual o dano foi dado e a capacidade monetária
do genitor, como segue:

 
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS  MORAIS. Responsabilidade
civil por abandono afetivo. Sentença condenatória. Recurso
de apelação exclusivo do autor. Pedido de majoração do quantum
indenizatório (R$2.172,00). No caso em comento, ainda que o réu tenha
se ausentado 
da vida do autor, é certo que há fatos que atenuam tal atitude, como o
réu ter se mudado de cidade e não ter condição financeira de
se deslocar até o local onde o filho morava. Não restou comprovada a
extensão dos efetivos danos sofridos pelo autor. Não está clara a
influência do réu para a ocorrência de danos
psicológicos, sofrimentos, mágoas ou tristeza extrema pelo autor. Não
restou satisfatoriamente demonstrado o dano que deva ser
compensado monetariamente por valor superior àquele da sentença.
Réu com parcos recursos financeiros. Termo inicial de incidência dos
juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Evento danoso.
Súmula nº 
54 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença  reformada. Recurso
parcialmente provido."
 
"Contudo, é possível (e relevante) seja aplicada a responsabilidade civil,
não quanto à ausência de sentimento - o amor que se espera que um pai
nutra pelo filho (uma obrigação, senão jurídica, moral dos genitores para
com sua prole)-, porém no que tange à possível omissão quanto aos
poderes deveres inerentes ao poder familiar: de assistência moral, de
educação, convívio, respeito que devem ser empregados na formação da
pessoa humana. 
Em outras palavras, os deveres inerentes ao poder familiar  guardam
estreita relação com os direitos da personalidade, de sorte que eventual
 violação de tais deveres venha a acarretar como resposta diversas sanções
dentre as quais se encontram a suspensão ou destituição do poder familiar
e o crime de abandono, que, todavia, não afastam a possibilidade de
condenação do genitor ao pagamento de indenização pelos danos morais
consistentes no sofrimento intenso ocasionado ao filho e no trauma
psicológico com o qual este deverá conviver."
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras  concernentes à
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no
Direito de Família. 
2. O cuidado como valor jurídico objetivo está  incorporado no ordenamento
jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos
que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da
CF/88. 
3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da  prole foi descumprida
implica em se reconhecer a ocorrência 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 -

22 BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 1001096-83.2014.8.26.0344 - 7ª Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator Luiz Antonio da Costa - j.
e d. em 31/10/2016. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em 26 abril 2018
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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. (REsp  1159242 / SP - T3 -
terceira turma - rel. Min. Nancy Andrighi - j.: 24/04/2012) (realces não 
originais).
E, ainda:
Indenização - Dano moral - Abandono afetivo -  Possibilidade, em tese,
desde bem caracterizada violação aos deveres extrapatrimoniais
que integram o poder familiar, causando o comportamento antijurídico
traumas expressivos ou sofrimento intenso ao filho - Prova dos autos que 
apontou para distanciamento de ambas as partes,  diante da nova situação
criada com a separação dos pais - Filhos que foram viver em outro Estado
da Federação, dificultando os contatos recíprocos - Ação indenizatória
somente ajuizada após citação em ação revisional de alimentos proposta
pelo pai - Filha universitária e recém formada em direito - Filho estudante de
medicina - Ausência de prova de que a violação dos deveres inerentes ao
poder familiar tenham provocado sofrimento intenso ou traumas severos na
filha - Inexistência de deliberada intenção de abandonar os filhos
- Precedentes jurisprudenciais - Ação improcedente- Apelação da autora
não provida. (Apelação Cível nº 9216109-79.2005.8.26.0000 - Ribeirão
Preto - 4ª Câmara de Direito Privado rel. Des. Francisco Loureiro - j:
04/06/2009; DJe: 26/06/2009) (realces não originais).
Assim, quanto à conduta, deve-se atentar à eventual omissão  no dever de
cuidado o ato ilícito-, sendo irrelevante (juridicamente) nutrir ou não o
genitor amor pelo seu próprio filho. 
No caso em comento, ainda que o réu tenha se ausentado da  vida do
autor, é certo que há fatos que atenuam tal atitude, como o réu ter
se mudado de cidade e não ter condição financeira de se deslocar até
a cidade em que o filho morava. Ainda que não exclua a ilicitude da
atitude, tais fatos devem ser considerados.."23. (alguns grifos próprios).
 
 
 
 
 
 
 

23 BRASIL - Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação 400084-37.2013.8.26.0482 - 6ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relatora Ana Lucia Romanhole
Martucci - j. em 07/05/2015 e d. em 08/05/2015. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br>. Acesso em
26 abril 2018
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5  CONCLUSÃO

Com a evolução da sociedade e do conceito de família, a emancipação
feminina e a multiplicação dos sujeitos de direito no âmbito familiar, houve a
necessidade do Estado verificar as novas demandas da sociedade que se
intensificavam no século XX.

Sendo assim, a família deixa de ser uma instituição passando a ser um 'local'
para se concretizar a dignidade, impondo deveres e obrigações nas relações
parentais, incluindo o dever de assistência moral, educacional, material e
convivência.

Vale ressaltar que as relações familiares são assimétricas, sendo que um lado
estará em condições de vulnerabilidade, fazendo com que o exercício do poder de
família não seja uma mera faculdade, e sim um dever jurídico com direito a sanções,
caso seja descumprida a convivência imaterial, cuidado e presença.

Ademais, a Constituição obriga a família a assegurar a criança e ao
adolescente condições plenas para seu desenvolvimento, por meio da garantia de
direitos fundamentais, entre eles o direito de convivência, proteção integral e o
melhor interesse da criança.

O abandono afetivo não se configura pela falta de afeto, e sim pelo
descumprimento dos deveres fundados por normas jurídicas, observando o dever de
cuidado. A inobservância destes direitos constitui ilícito civil, sujeito a reparação.

Vale recordar que as sanções tem finalidade de impedir as condutas
antijurídicas. Para que se valesse este direito, não era interessante destituir o poder
de família para o genitor faltoso, pois neste caso, o mesmo não está cumprindo com
o seu papel, e a sanção pela falta de comprometimento se tornaria uma bonificação.

As situações de abandono passaram a ser consideradas como
responsabilidade civil dos pais, possibilitando a punição do descumpridor da norma
e compensação pecuniária da vítima do dano.

A ideia de responsabilidade civil afetiva é o fruto das relações sociais
contemporâneas, fazendo com que os sujeitos sejam responsáveis por suas
condutas, sendo crucial para preservar os laços familiares.

Focando nas entidades familiares com destaque aos vulneráveis, tais como
os filhos menores, a análise dos elementos para configurar responsabilidade civil
deve conter dano, conduta e nexo causal.

O dano é essencial para caracterizar lo dever de indenizar na teoria da
responsabilidade civil. O descumprimento do dever de convivência do genitor para
com o filho, gera abandono, causando dano de natureza extrapatrimonial/existencial,
que pode repercutir na natureza patrimonial.
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Além do dano, é necessário verificar se houve culpa, ou seja, quando há
negligência na relação familiar. Vale lembrar que é necessário demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta.

Com a verificação de todos os quesitos vistos acima, é possível constatar que
a doutrina e a jurisprudência dominantes seguem o entendimento da
responsabilidade civil por abandono afetivo.

43



REFERÊNCIAS

ANGELINI NETA, Ainah Hoehenfeld . Convivência Parental e Responsabilidade
Civil: Indenização por Abandono Afetivo. Curitiba: Juruá, 2016.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009.

DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

DMITRUK, Hilda Beatriz (Org). Cadernos metodológicos: diretrizes da metodologia
científica. 5. ed. Chapecó: Argos, 2001. 123 p.

FILHO, Sergio Cavalieiri. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas,
2008.

GONÇALVES, Carlos Roberto . Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003.

KAROW, Aline Biasuz Suarez. Abandono Afetivo: Valorização Jurídica do Afeto
nas Relações Paterno-Filiais. Curitiba: Juruá, 2012.

LOBO, Paulo Luiz Netto; CONRADO, Marcelo (Org). O princípio constitucional da
solidariedade nas relações de família: Direito Privado e Constituição: ensaios para
uma recomposição valorativa da pessoa e do patrimônio. Curitiba: Juruá, 2009.

MADALENO, Rolf; PEREIRA, Tânia da Silva (Org); PEREIRA, Rodrigo da
Cunha (Org). O preço do afeto: A ética da convivência familiar: questões polêmicas
no cotidiano dos tribunais. 1. ed. São Paulo: Forense, 2006.

MIGUEL, Alexandre. Responsabilidade civil no novo código civil: algumas
considerações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NARDER, Paulo. Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 6. ed.
rev., atual. e ampl.. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais do Direito de
Família. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

PEREIRA, Caio Mario da Silva ; PEREIRA, Tânia da Silva. Instituições de Direito
Civil, volume V: direito de família. 24ª ed. rev., atual. e ampl.. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.

PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. Responsabilidade civil. 11.
ed. rev. atual.. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família. 17. ed.. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
(Coleção Direito civil; 5).

______. Direito Civil: Parte Geral. 3.ed. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

______. Direito civil: responsabilidade civil. 16. ed. rev., atual. e ampla.. ed. São
Paulo: Atlas, 2016. (Coleção direito civil; v. 4).

44


