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patrimônio (função social)89. Eis os imperativos para uma paternidade 

responsável. 

Apontamos, também, que, conforme dispõem os artigos 1.632 e 

1.636 do Código Civil de 2002, o poder familiar não cessa com a separação 

judicial, com o divórcio ou com a dissolução da união estável, não sendo as 

situações referidas capazes de justificar o abandono do filho. 

Com relação aos critérios quantificatórios, entendemos que devem 

ser levadas em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais da 

vítima no momento de arbitramento do dano moral. Não concordamos com a 

aplicação de danos punitivos, por acreditarmos que estes violam flagrantemente a 

ordem constitucional. Ainda, recomendamos que o Magistrado descreva o valor 

destinado a cada critério, a fim de que a parte vencida possa compreender o 

alcance do dano que causou. 

Por fim, é certo que não se pode reparar o dano suportado pelos 

filhos, mas é possível compensá-los, até para que tenham a oportunidade de se 

submeterem a tratamento psicológico, como uma tentativa de cicatrizarem as 

feridas causadas pela conduta irresponsável de seu genitor. Dessa forma, 

recuperada a auto-estima desses esquecidos, espera-se que estes compreendam 

a importância do afeto nas relações familiares, de forma que possam no futuro 

vivenciar uma realidade diversa, mais humana e digna. 

 

 

                                                 
89 CUNHA PEREIRA, Rodrigo. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 131.  
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Já o dano existirá quando a conduta do genitor provocar no filho dor 

psíquica, constrangimento, humilhação ou rejeição, de forma que tais sentimentos 

resultem em um prejuízo ao bem-estar deste. Outrossim, consideramos que a 

idade do filho não possui qualquer relevância para a legitimidade ativa na ação de 

indenização. Derradeiramente, é preciso comprovar a existência de uma relação 

de causalidade que ligue a conduta do genitor ao dano imaterial suportado pelo 

filho.  

Sendo assim, concluímos pelo cabimento de indenização por danos 

morais na hipótese de abandono afetivo, por se configurar verdadeira lesão a  

direito extrapatrimonial, mais especificamente o da integridade psicofísica, 

subprincípio da dignidade da pessoa humana. Os trechos citados retirados das 

petições iniciais dos casos até então julgados evidenciaram o sofrimento que os 

filhos sentem ao não poderem desfrutar do convívio paterno, que 

injustificadamente está ausente de sua vida.  Tais precedentes apenas dão uma 

singela amostra do cotidiano infeliz desses filhos “órfãos de pais vivos”.  

Ademais, restou patente que o ordenamento jurídico brasileiro, por 

meio dos artigo 1.630 do Código Civil de 2002, dos artigos 7º, 15 e 22 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, além das disposições constitucionais, contempla 

como um dos deveres oriundos da paternidade o de propiciar o desenvolvimento 

sadio e harmonioso da criança, o que sem dúvida não pode se concretizar sem o 

carinho e a proteção paterna devida. 

Estamos em conformidade com a doutrina que sustenta como 

dimensões da paternidade plena a reprodução (função biológica), a relação 

educativa (função psicopedagógica) e a transmissão de um nome e de um 
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4. CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho tinha como pretensão investigar acerca da 

possibilidade de indenização por abandono afetivo. Para tanto, procedeu-se a 

análise dos fundamentos da disciplina da responsabilidade civil, bem como dos 

deveres decorrentes do poder parental, entre eles o afeto. 

Dentre os elementos estudados, vimos que a responsabilidade civil é 

um instituto fundamental do direito privado, caracterizado pelo princípio milenar de 

direito do neminem laedere. Isso significa que lesado o dever primário de 

abstenção, surge para o ofensor o dever de indenizar.  

Em seguida, traçamos um breve histórico da responsabilidade civil, 

que adquiriu contornos muito diferenciados ao passar dos anos. Destacamos a 

importância do Code de Napoleão, primeiro diploma civil que contemplou a 

responsabilidade civil fundada no ato ilícito e que influenciou sobremaneira o 

Código Civil de 1916. Também, impende dizer que o Código Civil de 2002 adotou 

uma cláusula geral de responsabilidade civil, expressa pelo artigo 186, e definiu 

expressamente o dano moral, reafirmando o que já havia sido disposto na 

Constituição de 1988. 

Com relação aos requisitos do dever de indenizar, entendemos que 

a conduta culposa ou dolosa do genitor deve ser comprovada para confirmar que 

este rejeitou a companhia do filho de forma consciente, intencional, por 

negligência ou imprudência. Ressalta-se que a observância do dever de prestar 

alimentos não exclui ou atenua o abandono afetivo. 
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pai87”. É verdade que não há como obrigar alguém a dar afeto a outrem, mas é 

preciso demonstrar a importância da presença do pai. Desta forma, a única 

sanção possível é a reparatória. Nas palavras de Maria Berenice DIAS: 

 
“Desta forma, o dano à dignidade humana do filho em 
estágio de formação deve ser passível de reparação 
material, não apenas para que os deveres parentais 
deliberadamente omitidos não fiquem impunes, mas, 
principalmente, para que, no futuro, qualquer inclinação ao 
irresponsável abandono possa ser dissuadida pela firme 
posição do Judiciário, ao mostrar que o afeto tem um preço 
muito caro na nova configuração familiar.”88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 PEREIRA, Rodrigo da Cunha; SILVA, Cláudia Maria. Man shall not live by bread alone. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006 000300 
006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20/06/2007.  
88 DIAS, M. B. Obra citada, p.108. 
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A autora ainda alega o caráter não punitivo do novo Código Civil 

brasileiro. Como exemplos, cita o artigo 40385, segundo o qual, na 

responsabilidade contratual as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e 

os lucros cessantes; e o já citado artigo 944, que se refere à redução do valor da 

indenização, no qual não há menção à majoração. 

Encerra sua crítica ao apontar que o sistema de responsabilidade 

civil brasileiro visa a restituição do status quo ante. A punição dos atos não é 

condizente com este fundamento. 

A fim de completar seu pensamento, expõe critérios de 

quantificação86. Em síntese, as condições anterior e posterior da vítima são o 

ponto de partida para o cálculo da indenização. Após, estuda-se a gravidade do 

dano. Os demais critérios são dispensáveis – especialmente o punitivo. 

A posição de Maria Celina demonstra evolução no pensamento civil-

constitucional. No entanto, como ela própria sustenta, algumas situações têm 

caráter excepcional. Em casos de prática reiterada do ilícito ou em que o dano 

atinja um grande número de pessoas, como o dano ao meio ambiente, admite-se 

a função preventiva-precautória da indenização. 

E nesta categoria se inclui a indenização por dano moral no direito 

de família. “Afinal, não há dinheiro que pague o dano e a violação dos deveres 

morais à formação da personalidade de um filho abandonado ou rejeitado pelo 

                                                 
85 Art. 403: Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 
na lei processual. 
86 MORAES, M. C.Obra citada, p. 331 e ss. 
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envolvidas; o dano sofrido pela vítima; e demais questões específicas do caso 

concreto. 

Estes critérios se traduzem no escopo pedagógico da indenização 

por dano moral. Repara-se o dano e ensina-se àquele que cometeu o ato ilícito a 

não mais repeti-lo – trata-se de uma função inibidora. 

Por outro lado, a jurisprudência limita esta fixação. A importância 

reparadora, diz-se, não pode se prestar ao enriquecimento sem causa da vítima. 

Isto deixaria o juiz com uma certa margem de discricionariedade para arbitrar o 

valor final da indenização. 

Contra o entendimento corrente nos Tribunais insurge-se Maria 

Celina Bodin de MORAES83: o sistema privilegiaria a chamada loteria forense, 

reduziria a segurança jurídica e reforçaria a tendência de mercantilizar as relações 

existenciais. 

Sustenta a autora que, em primeiro lugar, os juízes deveriam separar 

os valores compensatórios dos punitivos. Afinal, “não parece razoável que alguém 

seja punido, através de sanção pecuniária, sem que tenha como saber o valor da 

penalidade infligida.”84 

O critério da culpa, previsto pelo artigo 944, é falho. O dever de 

indenizar permanece, mesmo com a morte do autor do ilícito. É também 

contraditório proibir o enriquecimento sem causa se o valor não é fixado no dano, 

mas sim no grau de culpa. 

                                                 
83 MORAES, M. C.Obra citada, p. 328 e ss. 
84 MORAES, M. C.Obra citada, p. 328. 
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exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge 
ou companheiro”. 

 

Nesse sentido, invocamos a precisa lição de MADALENO:  

 

“justamente por conta das separações e dos ressentimentos 
que remanescem na ruptura da sociedade conjugal, não é 
nada incomum deparar com casais apartados, usando os 
filhos como moeda de troca, agindo na contramão de sua 
função parental e pouco se importando com os nefastos 
efeitos de suas ausências, suas omissões e propositadas 
inadimplências dos seus deveres. Terminam os filhos, 
experimentando vivências de abandono, mutilações 
psíquicas e emocionais, causadas pela rejeição de um dos 
pais e que só servem para magoar o genitor guardião. 
Como bombástico e suplementar efeito, baixa a níveis 
irrecuperáveis a auto-estima e o amor próprio do filho 
enjeitado pela incompreensão dos pais81”.  
 

 

3.1.5 CRITÉRIOS QUANTIFICATÓRIOS NA LEI E NA 

JURISPRUDÊNCIA 

 

A jurisprudência adotou como critério de quantificação de dano mora 

o binômio reparação x punição. Seu arbitramento leva em conta o grau de culpa, 

de acordo com o artigo 94482 do Novo Código Civil; o poder econômico das partes 

                                                 
81 Rolf Madaleno. O preço do afeto. In Tânia da Silva Pereira e Rodrigo da Cunha Pereira (Coord.). 
A ética da convivência familiar: questões polêmicas no cotidiano dos tribunais (título provisório). 
Apud: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da responsabilidade 
afetiva na relação entre pais e filhos – além da obrigação legal de caráter material. Disponível em: 
<http://www.advocaciapasold.com.br/artigos/arquivos/os_contornos_juridicos_da_responsabilidade 
_ afetiva.doc>. Acesso em: 09/06/2007.  
82 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o 
juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 
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família. Tais posicionamentos demonstram a velada 
tendência de se ler a Constituição à luz do Código Civil, 
quando, em verdade, o sentido há de ser inverso, ou seja, 
interpretar o Código Civil à luz da Constituição.”79  
 

 

3.1.4 A GRANDE PREMISSA POR VEZES ESQUECIDA: OS PAI S 

NÃO SE SEPARAM DOS FILHOS 

 

Como bem assevera SANTOS80, apesar do aparente ineditismo das 

primeiras decisões judiciais que reconheciam a reparação civil decorrente de 

abandono afetivo, as situações que ensejam tal possibilidade são corriqueiras no 

dia-dia: pais incapazes de distinguir com nitidez a relação conjugal da relação 

parental. 

 Talvez seja justamente por essa prática ser tão comum e reiterada 

que o próprio Código Civil prevê disposições expressas sobre a questão, para que 

não reste dúvida:  

                     

“art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da 
união estável não alteram as relações entre pais e filhos 
senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem 
em sua companhia os segundos. 
art 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou 
estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do 
relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, 

                                                 
79 ANTUNES, Anassílvia Santos; NALIN, Paulo. Direito de família e responsabilidade civil: objeções 
e hipótese de ocorrência. In: Direito em movimento: por Popp & Nalin Advogados. NALIN, Paulo; 
VIANNA, Guilherme Borba (Coordenadores). Curitiba: Juruá, 2007, p. 58.   
80 SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Pais, filhos e danos. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?op=true&cod=5294>. Acesso em: 
10/06/2007. 
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Com relação à prova do dano decorrente do abandono afetivo, deve 

ser realizada perícia psicológica, bem como devem ser apresentadas testemunhas 

que possam relatar o prejuízo causado ao desenvolvimento salutar do filho.  

Por fim, é necessário comprovar o nexo de causalidade existente 

entre a conduta culposa do genitor e o dano imaterial suportado pelo filho 

rejeitado.  

 
“Necessário, portanto, a fixação, em caráter retrospectivo, 
da época em que os sintomas do dano sofrido pela criança 
começaram a se manifestar, pois não se poderá imputar ao 
pai um dano que tenha se manifestado em época anterior 
ao abandono  (...)”.78 
 

Explicitados os requisitos do dever de indenizar por abandono 

afetivo, conclui-se ser imprescindível a existência e comprovação da conduta 

culposa ou dolosa do genitor, do dano e do nexo causal. Por si só, a necessidade 

de preenchimento das exigências citadas faz cair por terra o argumento daqueles 

que são contra a compensação dos danos decorrentes da ausência de afeto, em 

virtude dos inúmeros casos que poderiam ser levados à juízo. Nessa linha de 

pensar, Antunes e Nalin refutam os argumentos dos que invocam o perigo da 

chamada “indústria do dano”: 

 
“Disso discordamos, uma vez que não resiste qualquer 
desses argumentos adversos ao embate com a força 
hierárquica constitucional, que localiza na pessoa humana a 
estrutura e a função da atual Carta Magna, e não, na busca 
pela redução utilitarista de processos judiciais, na lógica das 
sanções infraconstitucionais, da suposta ocorrência de bis in 
idem, e na ultrapassada supremacia da instituição 
(casamento e outros), face aos membros que constituem a 

                                                 
78 Idem. 
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“tem me sensibilizado, nesta vertente da relação paterno-
filial em conjugação com a responsabilidade, este viés 
naturalmente jurídico, mas essencialmente justo, de se 
buscar indenização compensatória em face de danos que 
pais possam causar a seus filhos, por força de uma conduta 
imprópria, essencialmente quando a eles é negada a 
convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como 
a referência paterna ou materna concretas, acarretando a 
violação de direitos próprios da personalidade humana, 
magoando seus mais sublimes valores e garantias, como a 
honra, o nome, a dignidade, a moral, a reputação social, o 
que, por si só, é profundamente grave.”76 
 

Outra questão importante é a da legitimidade para ajuizar o pedido 

de indenização por abandono afetivo. A nosso ver, todo aquele que sentir sua 

dignidade violada por conta da ausência injustificada de afeto por parte dos pais 

apresenta legitimidade ativa para pedir a sua compensação em juízo. Em sentido 

contrário, assevera Maria Isabel Pereira da Costa, ao afirmar que os adultos, por 

já terem sua personalidade formada, não poderiam pedir indenização por 

abandono afetivo, conforme a transcrição abaixo: 

 
“Assim, só mos filhos menores de idade, ou incapazes, têm 
legitimidade para pedir indenização aos pais pela omissão 
do afeto. Em relação aos filhos maiores de idade e capazes, 
não tem cabimento indenização pela ausência de afeto por 
parte dos pais, porque não estão em fase de formação da 
personalidade. (...) No caso do afeto, a cobrança da 
reciprocidade pura e simples não é conveniente, pois os 
filhos não têm o dever de fornecer as condições para formar 
a personalidade dos pais, por impossibilidade absoluta!”77 
 

                                                 
76 Apud SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Pais, filhos e danos. Disponível em:  
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?op=true&cod=5294>. Acesso em: 
10/06/2007. 
77  Apud HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever 
de indenizar por abandono afetivo. Disponível em: < http://www.ibdfam.com.br/public/artigos. aspx? 
codigo=308>. Acesso em 20/06/2007. 
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3.1.3 A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO DEVER DE INDENIZA R 

 

Para o cabimento da indenização por dano moral, afetivo e à honra, 

é preciso restar configurados todos os requisitos do dever de indenizar74, 

consoante disposto no art. 186 CC. A conduta culposa ou dolosa do genitor deve 

ser comprovada para o fim de atestar que este de fato rechaçou a companhia do 

filho, tendo-lhe negado de forma consciente o carinho e a atenção que este ser 

humano merecia. Assim, o genitor precisa ter agido de forma negligente ou 

imprudente, de forma a ter se afastado do convívio do filho, e, consequentemente, 

de seu desenvolvimento, privando a criança da assistência imaterial e da 

proteção, os quais são deveres decorrentes do poder familiar. 

Ressalta-se que ainda que o genitor arque com as despesas do filho, 

nada obsta que este infrinja os deveres de ordem imaterial que o poder familiar o 

impõe. Ademais, no caso da existência de fatores que dificultem a convivência do 

genitor com o filho, inexiste culpa na conduta do guardião, como no caso do pai 

doente que se afasta da família para não contaminá-los. 75 

Já o dano existirá quando o descaso do genitor provocar na criança 

notável dor psíquica, de modo que tenha sua formação prejudicada em razão da 

falta de afeto e de cuidado e proteção que a ausência injustificada do pai ou da 

mãe pode ensejar. Nas palavras de GISELDA HIRONAKA:  

 

                                                 
74 Os requisitos mencionados pelo artigo 186 CC (conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal) 
se encontram melhor conceituados no item 2.4 do presente trabalho. 
75 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever de indenizar por abandono afetivo. Disponível em: < 

http://www.ibdfam.com.br/public/artigos. aspx? codigo=308>. Acesso em 20/06/2007. 
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de relação que, composta por seus pais, deram-lhe a sua origem, fazendo-o, 

simplesmente, ocupar o lugar de filho. 

O conceito de família contemporânea70 está centrado na idéia de 

afeividade71. Afirma CUNHA PEREIRA72 que a família não deve mais ser 

entendida como uma relação de poder, ou de dominação, mas como uma relação 

afetiva, o que significa dar a devida atenção às necessidades manifestas pelos 

filhos em termos, justamente, de afeto e proteção.   

Nessa linha de argumentação, não mais se podendo ignorar essa 

realidade, passou-se a falar em paternidade responsável. Assim, a convivência 

dos filhos com os pais não é direito do pai, mas direito do filho. Com isso, quem 

não detém a guarda tem o dever de conviver com ele. Não é direito de visitá-lo, 

mas obrigação de visitá-lo73.   

 

 

 

                                                 
70 “Podemos conceituar a família contemporânea (reunindo, portanto, num só conceito o 
casamento, a união estável e as famílias monoparentais e sob o influxo de todos os fundamentos 
constitucionais dantes analisados) como a união de pessoas sob o pálio dos requisitos 
estabelecidos no direito positivo, que tem razão do seu início, de sua duração, ou do seu fim, o 
sucesso ou o fracasso, no cotidiano, do encontro pelos seus integrantes da melhor maneira de 
aprimorarem a afetividade recíproca. Os fundamentos da família contemporânea só podem ser 
compreendidos e examinados dentro de um contexto sistêmico aberto, informados pelos princípios 
constitucionais do Direito de Família.” OLIVEIRA, José Sebastião de. Fundamentos Constitucionais 
do direito de Família. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 362.  
71 “O princípio da efetividade (sic) especializa, no campo das relações familiares, o macro-princípio 
da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal), que preside todas as 
relações jurídicas e submete o ordenamento jurídico nacional”. 71 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da ; 
SILVA, Cláudia Maria. Man shall not live by bread alone. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006000300006&lng=en&nrm= 
iso>. Acesso em: 20/06/2007.  
72 PEREIRA, Rodrigo da Cunha; SILVA, Cláudia Maria. Man shall not live by bread alone. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922006 000300 
006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20/06/2007.  
73 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 3ª ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora revista dos Tribunais, 2006, p. 106.   
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Portanto, é mais do que um DIREITO FUNDAMENTAL, é o DIREITO FUNDANTE 

DO SER HUMANO COMO SUJEITO (grifo do autor)67.   

Logo, a concretização do dano pode advir de uma conduta omissiva, 

que gere infração aos deveres jurídicos de assistência imaterial e de proteção 

decorrentes do poder familiar. Não podemos conceber a idéia de simplesmente 

reduzir o papel complexo que o genitor possui à mera atividade de “assinar de 

cheques”. Ocorre que a esfera existencial do indivíduo não pode ser olvidada. 

Nesse sentido, ressaltamos que deve ser superado o primado do patrimonialismo 

na civilística brasileira68.  

No que tange a nova configuração contemporânea de família, 

conforme assevera TEPEDINO69, ganham destaque: a) a funcionalização das 

entidades familiares, que devem tender à realização da personalidade de seus 

membros, com especial destaque para a pessoa dos filhos; b) a 

despatrimonialização das relações estabelecidas entre os membros do casal 

conjugal, bem como as relações havidas entre os membros do casal parental e 

sua prole e, c) a desvinculação entre os direitos atribuídos aos filhos da espécie 

                                                 
67 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Pai, Por que me Abandonaste? In: FARIAS, Cristiano Chaves 
de. Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2004, p. 
392. 
68 Ressaltamos a crítica tecida por LÔBO, Paulo Luiz Neto: “Assim, conforme observa o referido 
mestre, no Livro I da Parte Especial do Código Civil, que versa a respeito do Direito de Família, 
analisados 290 (duzentos e noventa) artigos — excluídos somente os 15 (quinze) artigos que 
tratam sobre a dissolução da sociedade conjugal e a proteção da pessoa dos filhos, revogados 
pela Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 151 (cento e cinqüenta e um) apresentam conteúdo 
predominantemente patrimonial”. Apud: MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação 
brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: Luiz Edson Fachin. (Org.). Repensando 
fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, v., p. 102. 
69 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil . Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Apud: 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressuposto, elementos e limites do dever de 
indenizar por abandono afetivo. Disponível em: < http://www.ibdfam.com.br/public/artigos. aspx? 
codigo=308>. Acesso em 20/06/2007. 
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art. 7: a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante 

a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência; (ii) art. 

15: A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis; (iii) 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, e (iv) 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. 

Em consonância com a própria legislação vigente, a doutrina 

enumera as dimensões que a paternidade plena comporta: a reprodução (função 

biológica), a relação educativa (função psicopedagógica) e a transmissão de um 

nome e de um patrimônio (função social)65. Daí a afirmação que “o pai só se torna 

pai quando o homem ocupa o lugar de pai, sem que seja necessariamente o pai 

biológico66”. 

Vale ressaltar que o chamado direito ao pai configura-se como 

condição básica para que alguém possa existir e se reconhecer como sujeito. 

                                                 
65 CUNHA PEREIRA, Rodrigo. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 131.  
66 LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo. Trad. Marco Antônio 
Coutinho Jorge e Potiguara Mendes da Silveira Júnior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 
40. 
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 “comprovado que a falta de convívio pode gerar danos, a 
ponto de comprometer o desenvolvimento pleno e saudável 
do filho, a omissão do pai gera dano afetivo susceptível de 
ser indenizado. A relação paterno-filial vem assumindo 
destaque nas disposições sobre a temática da família, 
deixando clara a preocupação com os filhos como sujeitos, 
e não como assujeitados, ao poder paterno ou, mais 
especificamente ao poder do pai61”.  
 

 

3.1.2 O DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ORIUNDOS DA 

PATERNIDADE 

 

O ordenamento jurídico brasileiro é pródigo ao estabelecer quais 

seriam os contornos da função parental. Dessa maneira, conforme dispõe o artigo 

1.630 do Código Civil brasileiro, “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, 

enquanto menores”. Além disso, compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos 

menores, dirigir-lhes a criação e educação e tê-los em sua companhia e guarda62. 

Não poderia ser mais clara a legislação civil, ainda salientando que são deveres 

de ambos os cônjuges sustento, guarda e educação dos filhos63.  

Da mesma forma, a Constituição Federal64 diz ser dever primário da 

família assegurar, dentre outros, o direito da criança e do adolescente à 

convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência.  

Não podemos deixar de mencionar as disposições estabelecidas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente pertinentes a essa temática, a saber: (i) 
                                                 
61 TEIXEIRA DA SILVA, Cláudia Maria. Descumprimento do dever de convivência familiar e 
indenização por danos à personalidade do filho. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto 
Alegre, nº 25, p. 122 – 147, ago-set., 2004, p. 123.   
62 Art. 1.634, inc. I e II, Novo Código Civil Brasileiro. 
63 Art. 1.566, inc. IV, Novo Código Civil Brasileiro. 
64 Art. 227, caput, Constituição da República Federativa do Brasil.   
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observar nos casos supra mencionados, a criança sofre justamente por saber que 

é órfã de pai vivo e conhecido . Ela não desfruta da relação paterno-filial 

simplesmente por não haver interesse na configuração desse laço: verdadeira 

rejeição. No caso citado da menina judia, o sentimento de abandono é também 

seguido pelo de verdadeira humilhação, haja vista ter sido ela tratada como se 

nada fosse, sua existência sequer reconhecida.  

Nessa mesma esteira, HIRONAKA afirma que: 

 
 “ausência injustificada do pai, como se observa, origina 
evidente dor psíquica e conseqüente prejuízo à formação da 
criança, decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado 
e da proteção – função psicopedagógica – que a presença 
paterna representa na vida do filho, mormente quando entre 
eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade. Além da 
inquestionável concretização do dano, também se configura, 
na conduta omissiva do pai, a infração aos deveres jurídicos 
de assistência imaterial e proteção que lhe são impostos 
como decorrência do poder familiar59”.  
 

Parece-nos concluir com acerto FREIRE60, ao afirmar que 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. Tal entendimento é compartilhado 

por grande parte da civilística pátria, dentre a qual destacamos TEIXEIRA DA 

SILVA: 

 

                                                 
59 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Aspectos jurídicos da relação paterno-filial. Carta 
Forense. São Paulo, ano III, n. 22, p. 3, março, 2005. 
60 FREIRE, Denise Dias. O preço do Amor. Disponível em: <http://www.ibdfam. com.br/public/ artig 
os.aspx?codigo=207>. Acesso em: 20/06/2007. 
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seu interesse por sua criação e por seu desenvolvimento, o 
que lhe causou significativo déficit psicológico e emocional. 
Pela produção de tal dano moral a seu jovem filho, o pai foi 
condenado pelo Poder Judiciário, em segunda instância, a 
reparar a falha praticada, a omissão perpetrada e a 
responsabilidade por tantos anos ignorada57”. 
 
Ainda: “Até os seis anos de idade, A. B. F., ora apelante, 
manteve contato com seu pai de maneira razoavelmente 
regular. Após o nascimento de sua irmã, a qual ainda não 
conhece, fruto de novo relacionamento conjugal de seu pai, 
este afastou-se definitivamente. Em torno de quinze anos de 
afastamento, todas as tentativas de aproximação efetivadas 
pelo apelante restaram-se infrutíferas, não podendo 
desfrutar da companhia e dedicação de seu pai, já que este 
não compareceu até mesmo em datas importantes, como 
aniversários e formatura. 
De acordo com o estudo psicológico realizado nos autos, 
constata-se que o afastamento entre pai e filho transformou-
se em uma questão psíquica de difícil elaboração para A., 
interferindo nos fatores psicológicos que compõem sua 
própria identidade. ‘É como se ele tentasse transformar o 
genitor em pai e, nesta árida batalha, procurasse 
persistentemente compreender porque o Sr. Vicente não se 
posiciona como um pai, mantendo a expectativa de que ele 
venha a fazê-lo. (fls. 72)’58”.  
 

                     Em sentido contrário, argumentam alguns autores que existem 

diversas pessoas que não possuem pai, e nem por isso deixam de viver 

normalmente. Como se diz coloquialmente, seriam “coisas da vida”, situações que 

se impõe e que nada possamos fazer senão aceitá-las. Pois bem, evidente que 

muitas crianças — por ocasião de falecimento, por exemplo — se vêem privadas 

da convivência com seus pais, superando paulatinamente esse óbice e tentando 

viver normalmente. Entretanto, essa comparação não é válida. Como se pode 
                                                 
57 Trecho extraído de: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Os contornos jurídicos da 
responsabilidade afetiva na relação entre pais e filhos: além da obrigação legal de caráter imaterial. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, v. 78, p. 119-158, 2006. 
58 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da SILVA, Cláudia Maria. Man shall not live by bread alone. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-6992200600030000 
6&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20/06/2007.   
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Entendimento afim que merece destaque é aquele que se pode 

depreender do conceito de saúde formulado pela OMS: "saúde é o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença54".  

Pois bem, nos casos concretos que tramitaram e ainda tramitam no 

Judiciário a lesão à integridade psicológica do filho abandonado resta patente. O 

próprio relato dos acontecimentos que ensejaram a proposição da ação de 

reparação já é capaz de suscitar no leitor a compreensão da dor e do sofrimento a 

que os filhos foram injustamente submetidos: 

 

“Foi o caso, por exemplo, da menina judaica55 abandonada 
afetivamente por seu pai logo após o nascimento, quando 
ele se separou de sua mãe e, em seguida, casou-se com 
outra mulher, com quem teve outros três filhos. Por serem 
todos membros da comunidade judaica, o pai e sua nova 
família encontravam-se freqüentemente com a menina 
abandonada, e nessas ocasiões o pai fingia não conhecê-la, 
de modo a desprezá-la reiteradamente. O interesse do pai 
em formar nova família, completamente desvinculada da 
família anterior – independente de quais tenham sido as 
razões que o levaram a assim agir – foi mais importante e 
imperativo que o interesse da menina. Essa situação 
provocou, desde logo, os sentimentos de rejeição e de 
humilhação, os quais se transformaram em causas de 
danos importantes, como significativo complexo de 
inferioridade, demandando cuidados médicos e psicológicos 
por longo tempo. Só bem mais tarde, na verdade, essa 
criança encontrou guarida na resposta jurisdicional para os 
anseios, as frustrações e os traumas que a acompanharam 
por toda a vida.  
Foi assim também o caso do menino, igualmente 
abandonado por seu pai,56 que, por razões semelhantes, 
deixou-o desprovido de sua presença, de seu carinho, de 

                                                 
54 Conceito assumido em 1948 pela. In: Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto 
Ciclos do Ensino Fundamental - Temas Transversais, 1998, p. 249. 
55 Esse caso é o relatado na decisão do juiz Luiz Fernando Cirillo, da 31ª Vara Cível Central de 
São Paulo (Processo n. 01.36747-0, j. 26/06/04). 
56 Esse segundo caso é o relatado pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Ap. Cível 
n. 408.550-5, relator desembargador Unias Silva, 7ª Câmara Cível, TJMG, j. DJMG 29/04/04) 
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Como já referido no capítulo anterior, parece-nos mais acertada a 

posição adotada por MORAES51, que considera o dano moral como conseqüência 

automática de qualquer lesão à dignidade da pessoa humana, independentemente 

da tipificação legal ou da preexistência de um direito subjetivo. Nas palavras da 

autora:  

 

“A mera violação de um direito extrapatrimonial, ou melhor, 
a lesão de qualquer dos aspectos antes mencionados 
(princípios constitucionais da liberdade, integridade 
psicofísica, igualdade e da solidariedade), que devem 
substantificar o princípio da dignidade da pessoa humana, é 
razão jurídica suficiente para fazer surgir o dever de 
indenizar52”. 
 

3.1.1 A OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DO FILHO 

 

De início, resgatamos o pensamento de MADALENO para 

esclarecermos como se caracteriza o dano psíquico em determinado sujeito: 

“quando este apresenta uma deterioração, disfunção, distúrbio ou transtorno, ou 

desenvolvimento psicogênico ou psicoorgânico que, afetando suas esferas 

afetivas e/ou intelectual e/ou volitiva, limita sua capacidade de gozo individual, 

familiar, atividade laborativa, social e/ou recreativa53”. 

                                                 
51 Idem.  
52MORAES, M. C.Obra citada, p. 324.  
53 MADALENO, Rolf. Direito de Família: aspectos polêmicos. 2ª ed. Ver. E atual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000, p. 151.   
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presença do pai no exercício de suas funções paternas, 
como aquele que representa a lei, o limite, a segurança e a 
proteção46”.  
 
 

3.1 DO CABIMENTO DE DANOS MORAIS NA HIPÓTESE 

TRABALHADA.  

 

Segundo MARTINS-COSTA, “o conceito de ‘dano’ não é dado, mas 

sim ‘construído’47, modificando-se no mesmo passo em que a comunidade altera 

sua idéia do que deva ser juridicamente protegido48.  

A síntese precisa do que se quer ressaltar é feita por MORAES ao 

afirmar que “a disciplina da responsabilidade civil, portanto, deve muito mais a 

escolhas político-filosóficas do que evidências lógico-racionais, decorrentes da 

natureza das coisas49”. O exemplo mencionado pela civilista é a evolução em 

torno do conceito da responsabilidade civil do Estado, a qual passou de um 

extremo ao outro em menos de um século: da total irresponsabilidade, prevista na 

Constituição Federal de 1891, à plena responsabilização, como se verifica na 

disposição do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 198850.  

                                                 
46 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Pai, Por que me Abandonaste? In: FARIAS, Cristiano Chaves 
de. Temas Atuais de Direito e Processo de Família . Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2004, 
p. 389. 
47 MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza de sua 
reparação. In: A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 408. 
48 AGUIAR JÚNIOR, Rui Rosado de. Responsabilidade no Direito de Família. ADV Advocacia 
Dinâmica: seleções jurídicas, nº 2, p. 39-43, fev. 2005, p. 3. 
49 MORAES, M. C.Obra citada, p. 21. 
50 Idem. 
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É bem verdade que o Supremo Tribunal de Justiça, em sede de 

Recurso Especial, reformou a sentença dada em segunda instância, adotando 

entendimento contrário: 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. 
REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato 
ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do 
art. 159 do Código Civil de 1916 o abandono afetivo, 
incapaz de reparação pecuniária. 
2. Recurso especial conhecido e provido44”. 
 

Entretanto, desde então, várias outras lides semelhantes foram 

propostas em diversas localidades do Brasil45. Dessa maneira, o debate a respeito 

do cabimento (ou não) do dever de indenizar por abandono afetivo foi aceso na 

doutrina nacional. O ponto nevrálgico dessa temática reside precisamente no 

seguinte aspecto: somente seriam exigíveis as obrigações legais de cunho 

material impostas ao pai (dever de sustento) ou poderia o filho pleitear 

indenização fundada no não cumprimento das obrigações de cunho imaterial, 

como o direito ao afeto? 

No que diz respeito à questão posta, já adiantamos nossa conclusão, 

nas palavras de CUNHA PEREIRA:  

  
“o abandono material não é o pior, mesmo porque o Direito 
tenta remediar essa falta, oferecendo alguns mecanismos 
de cobrança e sanção aos pais abandônicos. (...). O mais 
grave mesmo é o abandono psíquico e afetivo, a não 

                                                 
44 STJ, 4.ª T., Resp 757.411/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29/11/2005.  
45 31ª Vara Cível Central de São Paulo, Juiz Luiz Fernando Cirillo, Processo n. 01.36747-0, j. 
26/06/04 e TJRJ, 4ª C. Cív.,  Ap. Cível nº 2004.001.13664, Rel. Des. Mário dos Santos Paulo – juiz 
a quo André Veras de Oliveira.  
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3. O DEVER DE INDENIZAR POR ABANDONO AFETIVO 

 

Em 16 de setembro de 2003, na Comarca de Capão da Canoa – RS, 

o Juiz de Direito Mário Romano Maggioni proferiu a primeira sentença no país que 

reconhece a pretensão de um filho a ter compensados os danos morais que sofreu 

por conta do abando afetivo praticado por seu pai. A indenização foi fixada no 

valor correspondente a duzentos salários mínimos42.    

Apesar de tal decisão se configurar como verdadeiro precedente, 

não alcançou a repercussão esperada. Isso porque houve revelia do réu e, 

conseqüentemente, ausência de interposição de recurso, tornando mais fácil o 

ganho de causa da parte autora.     

Em pouco menos de seis meses após esse acontecimento, outra 

decisão de idêntico teor (inclusive no que diz respeito ao quantum indenizatório) 

foi proferida pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais, obtendo rapidamente ampla 

notoriedade.  

 

"INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-
FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. 
A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, 
que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, 
moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no 
princípio da dignidade da pessoa humana43".  
 

                                                 
42 Autos de nº 141/1030012032-0.  
43 TAMG, 7.ª C. Cív., AC nº 408.550-5, Rel.: Dr. Unias Silva, j. 01/04/2004.  
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dano quando esse fosse conseqüência normalmente 
previsível daquele, de acordo com o id quod plerumque 
accidit, isto é, conforme as regras de experiência comum.”41 
 

Dessa forma, concluímos que para haver nexo de causalidade 

(relação entre a causa e a conseqüência), é preciso existir uma ligação entre a 

conduta do agente ao dano sofrido pela vítima, que precisa ser resultado da ação 

ou omissão do ofensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 NORONHA, F. Obra citada, p. 610. 
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tampouco que a vítima sofra um dano; é preciso que se verifique a existência de 

uma relação de causalidade a ligar conduta do agente,ou sua atividade, ao dano 

injustamente sofrido pela vítima.38 

Na opinião de GISELA CRUZ, a “a nova realidade social – fundada 

depois do advento da Constituição Federal de 1988, que tem como princípios 

fundamentais a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a solidariedade social 

(art. 3º, I) – impõe que hoje a responsabilidade civil tenha por objetivo não mais 

castigar comportamentos negligentes, senão proteger a vítima do dano injusto.”39 

Ainda, conforme a autora, o nexo causal apresenta uma dupla função, qual seja 

determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso e de servir como medida 

da indenização, pois é indispensável na verificação da extensão do dano a ser 

indenizado.40 

Para NORONHA, na determinação das causas que concorreram 

para a ocorrência do dano, deve-se levar em consideração que: 

 

“(...) é preciso que o dano não tivesse acontecido se não 
fosse o fato atribuído ao responsável indigitado. Por outras 
palavras, o fato é terá de ser condictio sine qua non do 
dano. 
Mas não basta que o lesado prove que um determinado fato 
contribuiu para o dano, por ter sido uma das condiciones 
sine quae non dele. Nem todas as condições sem as quais 
não teria acontecido o dano podem ser consideradas 
juridicamente como causas deste. 
Por isso, e em segundo lugar, é preciso que aquele fato 
atribuído ao responsável possa ser considerado, em geral, 
causa adequada do dano verificado. O fato será causa do 

                                                 
38 CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na Responsabilidade Civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p.4.  
39 Idem, p. 16. 
40 Idem, p. 22. 
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diversidade dos prejuízos que envolvem e que de comum só 
tem a característica negativa de não serem patrimoniais.”36  
 

Outro requisito para que o dano seja reparável é que o mesmo seja 

certo e atual. Certo é o dano não hipotético, ou seja, que é determinado ou 

determinável. Por sua vez, atual é o dano já ocorrido ao tempo da 

responsabilização. Contudo, tal diretriz comporta exceções, como exemplifica 

TEPEDINO: 

 
“(...) a evolução social fez surgir questões e anseios que 
desafiam a idéia da irreparabilidade do dano futuro. 
Inúmeras hipóteses de “novos danos”, próprios da 
sociedade tecnológica, apresentam lesões a bem jurídicos 
que, segundo os especialistas, configurarão danos 
projetados para o futuro, ainda que não identificados no 
momento presente. É o caso, por exemplo, da radiatividade. 
Sabe-se que a exposição prolongada a isótonos radiativos 
pode gerar nas pessoas e no ecossistema lesões graves, 
cujo aparecimento não é imediato. Atendendo ao princípio 
da reparação integral, tem se entendido que, também 
nesses casos, as vítimas não podem deixar se ser 
ressarcidas, razão pela qual o conceito de atualidade do 
dano precisa ser visto de forma mais elástica”.37 
 
 

2.4.3 NEXO CAUSAL 

 

O nexo causal é elemento que atualmente tem exigido maior 

cuidado dos juristas. Para que se configure a obrigação de indenizar, não basta 

que o agente haja procedido contra o Direito, nem que tenha criado um risco, 

                                                 
36 AGUIAR DIAS, J. Obra citada, p. 329. 
37 TEPEDINO, GUSTAVO; BARBOSA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina 
(Organizadores). Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República – vol. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 334. 
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obrigação de indenizar. Assim, temos a dicotomia composta pelos danos 

materiais (ou patrimoniais) e pelos danos morais (imateriais ou não patrimoniais). 

O dano patrimonial seria “a diferença entre o que se tem e o que se teria, não 

fosse o evento danoso”, segundo elaboração da “Teoria da Diferença”, elaborada 

por MOMMSEN.33 Esse seria o dano apreciado economicamente, o que 

indubitavelmente facilita a sua reparação. Como subespécies do dano patrimonial, 

temos os danos emergentes, quando efetiva a diminuição do patrimônio, que é o 

que se perdeu, e lucro cessante, o que se deixou de ganhar.34  

De outro lado, o dano moral, no entendimento da melhor doutrina, se 

caracteriza pela lesão de qualquer dos aspectos componentes da dignidade 

humana, a qual se consubstancia pelos subprincípios da liberdade, da igualdade, 

da integridade psicofísica e da solidariedade.35  Ainda, conforme Noronha, é o 

dano não incidente no patrimônio. Tal classificação não se baseia na natureza do 

bem ofendido, mas sim no efeito da lesão, de forma que o dano moral é, portanto, 

lesão de bem jurídico sem valor patrimonial. A esse respeito, preceitua AGUIAR 

DIAS: 

 
“Não há dúvida, porém, que a maior dificuldade do dano 
moral é precisamente o fato de não encontrar 
correspondência no critério valorativo patrimonial. O dano 
material nunca é irreparável: dada a sua ocorrência, ou se 
restaura a situação anterior ou se integra o patrimônio 
mediante o equivalente pecuniário do desfalque, intervindo, 
ademais, os juros de mora, para ajustar a compensação à 
maior ou menor duração do dano. Com os danos não 
patrimoniais, todas as dificuldades se acumulam, dada a 

                                                 
33 Apud BODIN DE MORAES, M. C. Obra citada, p. 143. 
34 NORONHA, F. Obra citada, p. 567. 
35 Idem, p. 165. 
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lato sensu. Importante ressaltar que a gradação da culpa em grave, leve ou 

levíssima não é relevante para a configuração do ato ilícito no sistema pátrio, 

ainda que muitos autores o levem em consideração no momento de estabelecer o 

quantum indenizatório.29  

 

 

2.4.2 DANO 

 

O dano, segundo item em nossa ordem de análise, constitui 

elemento central da responsabilidade civil, como bem expresso por HENRI 

LALOU: “pas de préjudice, pas de responsabilité civile”.30 Ainda, segundo 

AGUIAR DIAS, “a unanimidade dos autores convém em que não pode haver 

responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar 

esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de 

ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde nada há que reparar.31  

Por dano, entendemos o prejuízo, econômico ou não econômico, de 

natureza individual ou coletiva, resultante de ato ou fato antijurídico que viole 

qualquer valor inerente à pessoa humana, ou atinja coisa do mundo externo que 

seja juridicamente tutelada.32  

Há várias espécies de dano, sendo que, na seara da 

responsabilidade civil, o dano que interessa é o que constitui requisito da 

                                                 
29 TEPEDINO, G et al. Obra citada, p. 334. 
30 Apud TEPEDINO, G et al. Obra citada, p. 334 
31 AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Edição Revista 
Forense, 1950, p. 311. 
32 NORONHA, F. Obra citada, p. 555. 
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Como já vimos, a responsabilidade civil se fundamenta no dever 

geral de abstenção ou de não lesar. Todavia, ocorrido o dano, cabe ao ofensor 

reparar integralmente a vítima, sendo que os requisitos necessários serão 

diferentes para a responsabilidade subjetiva e para a objetiva. Analisaremos 

primeiramente a subjetiva, por ser afim ao tema do presente trabalho. 

Os requisitos essenciais na responsabilidade subjetiva estão 

presentes no 186 do Novo Código Civil, que define o ato ilícito.27 São eles a 

conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano. 

Impende destacar que a responsabilidade civil não se confunde com 

o ato ilícito, embora este pressuponha aquela, haja vista ser possível também a 

reparação civil por ato lícito, nas hipóteses do artigo 188 CC.28  

 

 

2.4.1 CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA 

 

Com relação à conduta, esta pode ser uma ação ou omissão. O que 

se exige é que no momento da conduta o sujeito tenha tido a intenção de causar 

prejuízo (dolo) ou o tenha causado por agir com menos cuidado que o esperado 

(culpa). O comportamento do agente será valorado, para saber se houve culpa 

                                                 
27 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. 
28 Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular 
de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a 
fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente 
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 
indispensável para a remoção do perigo. 
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negocial”, pois o dever de indenizar pode ser fruto de vários negócios jurídicos, 

não somente da modalidade contratual.24 

Por sua vez, a responsabilidade extracontratual (ou aquiliana) se 

configura a partir da pratica de um ato ilícito, haja vista não existir um vínculo 

anterior entre as partes. O lesante terá o dever de reparar o dano que causou à 

vítima com o descumprimento de preceito legal ou a violação de dever geral de 

abstenção (neminem laedere).25    

AMARAL arrola as principais diferenças entre essas duas espécies:  

 

“a responsabilidade contratual decorre de relação 
obrigacional preexistente, enquanto na aquiliana a relação 
obrigacional surge pela primeira vez ao verificar-se o dano. 
Naquela, a prestação indenizatória é simples, mudança do 
objeto da relação, enquanto na segunda o dever de 
ressarcir é originário; 
a responsabilidade contratual pressupõe plena capacidade 
das partes que contratam enquanto a aquiliana pode ser 
causada por ato de incapaz; na responsabilidade contratual, 
eventual solidariedade entre os obrigados depende de 
prévio acordo, enquanto na aquiliana a previsão de 
solidariedade está na lei (CC, art. 942); 
quanto ao ônus da prova, na responsabilidade contratual o 
devedor é quem tem de provar a inexistência de culpa ou 
qualquer excludente do dever de indenizar, enquanto na 
aquiliana cabe à vítima demonstrar a culpa do agente.26” 
 

 

2.4 REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR 

 

                                                 
24 NORONHA, F. Obra citada, pp. 432-433; DINIZ, M. Obra citada, pp. 127-128. 
25 NORONHA, F. Obra citada, pp. 432. 
26 AMARAL, obra citada, p. 565. 
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senão falhar: sempre haverá uma nova hipótese sendo 
criada.”23 
 

Mais adiante, a autora enumera alguns exemplos destes “novos 

danos”, como o pedido de reparação civil por dano moral em decorrência de erro 

de diagnóstico, de disparo de alarme antifurto e de rompimento imotivado do 

casamento pelo noivo. É precisamente nessa esteira que pretendemos tratar da 

hipótese de dano moral por abandono afetivo, objeto do próximo capítulo. 

 

 

2.3 MODALIDADES DE RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

No item anterior, abordamos as duas vertentes da responsabilidade 

civil: a subjetiva, na qual se afere a culpa do agente produtor do dano, e a 

objetiva, que dispensa a verificação deste último elemento, voltando-se mais para 

a vítima do evento danoso. 

Nada obstante, o instituto da responsabilidade civil pode também ser 

subdividido em duas outras espécies: responsabilidade contratual e 

extracontratual. 

Primeiramente, a responsabilidade contratual é a que decorre da 

inexecução de um negócio jurídico bilateral ou unilateral. Resulta de um ilícito 

contratual, ou seja, do inadimplemento ou da mora no cumprimento de uma 

obrigação. Para tanto, pressupõe capacidade para contratar e relação 

obrigacional preexistente. Preferimos utilizar a nomenclatura “responsabilidade 

                                                 
23 BODIN DE MORAES, M. C. Obra citada, p. 166. 
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expressão prejuízo (artigo 159) por dano e, ainda, contemplando expressamente 

a figura do dano moral. Nesse sentido, ressalta-se que o Código tão somente 

reafirmou o que já havia sido disposto na Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, 

V e X) e no Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, VI).20 21 

Já em relação à responsabilidade objetiva, o Novo Código adotou 

também uma cláusula geral, expressa no artigo 927.22 Tal inovação permite que o 

Poder Judiciário tenha mais discricionariedade para avaliar quais casos 

independem da verificação da culpa, permitindo um tratamento mais eficiente à 

disciplina. 

Hodiernamente, discute-se “os novos danos”. Trata-se de hipóteses 

de reparação civil por danos morais nunca antes analisadas pelo judiciário, que 

emergem em decorrência da própria evolução da sociedade. A respeito de tal 

fenômeno, BODIN DE MORAES: 

"Na verdade, ampliando-se desmesuradamente o rol dos 
direitos da personalidade ou adontando-se a tese que vê 
na personalidade um valor e reconhecendo, em 
conseqüência, tutela às suas manifestações, 
independentemente de serem ou não consideradas 
direitos subjetivos, todas as vezes que se tentar enumerar 
as novas espécies de danos, a empreitada não pode 

                                                 
20 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: V - é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Art. 6º - São direitos 
básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos. 
21 Também de grande importância foi a súmula 37 do STJ, editada em 1992, que assim dispõe: 
“São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”  
22 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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obtidos), através das noções de risco-proveto e risco-
criado.”16     
 

Esta nova figura da responsabilidade civil fundada no risco, chama-

se Responsabilidade Objetiva, pois não se volta para o agente, mas para a vítima, 

buscando reparar o prejuízo experimentado por determinada pessoa. São 

requisitos da responsabilidade objetiva: (i) o exercício de certa atividade; (ii) o 

dano; (iii) o nexo de causalidade entre o dano e a atividade.  

O Código de 1916, em seu artigo 159, estabeleceu a cláusula geral 

de responsabilidade civil fundada no ato ilícito. Essa era a regra geral, sendo 

identificadas exceções, como a representada pelo artigo 1.529.17 Posteriormente, 

seguiu-se a edição de leis especiais que estabeleceram a responsabilidade 

objetiva nos casos, v.g., de acidentes de trabalho (Lei nº 8.213/91) e de atividades 

lesivas ao meio ambiente (Lei nº 6.938/81).18 

A “compilação atualizadora de 2002”19, a seu turno, adotou a 

cláusula geral de responsabilidade subjetiva no artigo 186, no qual define o ato 

ilícito. Houve pouca mudança em relação ao Código anterior, substituindo-se a 

                                                 
16 TEPEDINO, GUSTAVO; BARBOSA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina 
(Organizadores). Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República – vol. II. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 805. 
17 Art. 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, 
ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação 
da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código; Art. 1.529 - Aquele que habitar uma 
casa, ou parte dela, responde pelo dano proveniente das coisas que dela caírem ou forem 
lançadas em lugar indevido. 
18 Outras leis especiais que implantaram a responsabilização objetiva: estradas de ferro (Decreto 
nº 2.681/12); mineração (Decerto-lei nº 227/81); transporte aéreo (Lei nº 7.565/86); realções de 
consumo (CDC, arts. 12 e 14). Na Constituição de 1988, o artigo 37, §6º atribui responsabilidade 
objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos e no artigo 21, inciso XXIII, “c”, à queles que exploram a energia 
nuclear.   
19 Com esta expressão, referimo-nos ao Novo Código Civil de 2002, assim definido por FACHIN em 
introdução à atualização da obra de Orlando Gomes, in: GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19ª ed. 
Atualizada por Luis Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 3. 
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culpa lato sensu como elemento nuclear. Sendo assim, para ter direito à 

indenização, era imprescindível que a vítima provasse haver culpa na conduta do 

ofensor. Igualmente, cabe ressaltar que o Código de Beviláqua foi concebido para 

vigorar em uma sociedade de corte rural, patriarcal, cuja tônica era o patrimônio 

dos indivíduos. 

Todavia, com o crescente processo industrialização, notou-se existir 

uma gama de situações em que era muito difícil a prova da culpa do agente 

ofensor, acarretava grande injustiça às vítimas. Sensível a tal realidade, 

RAYMOND SALEILLES escreveu em 1897 a obra intitulada “Les accidents du 

travail et la responsabilité civile”, na qual afirmou que em casos como os de 

acidente de trabalho, exigir da vítima a prova da culpa equivalia a não 

responsabilizar o provocador do dano, que saía impune. Foi nesse contexto que a 

responsabilidade subjetiva, informada pela teoria da culpa e por um princípio de 

imputabilidade moral, se mostrou insuficiente para a tutela das relações jurídicas 

da sociedade de massa. A partir desse pensamento, a doutrina e a jurisprudência 

francesas caminharam no sentido de identificar e admitir hipóteses de presunção 

de culpa, ora relativa, ora absoluta. Segundo TEPEDINO et al: 

 

“A propagação da responsabilidade objetiva no século XX, 
através da adoção da teoria do risco, comprova a 
decadência das concepções do individualismo jurídico para 
regular os problemas sociais. A multiplicação de acidentes, 
ditos anônimos, que deixavam a vítima completamente 
desassistida, fez com que, progressivamente, passasse a se 
atribuir responsabilidade não apenas em razão de 
manifestação culposa ou dolosa, mas também em 
decorrência da atividade exercida (e dos benefícios dela 
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requisitos do dever de indenizar. Além de ter especificado melhor a figura dos 

atos ilícitos, tal lei instituiu a substituição de multas fixas por uma pena 

proporcional ao dano causado. 

Tempos mais tarde, durante a Idade Média, o conceito de culpa foi 

subdividido nas espécies de culpa sticto sensu e dolo e também operando-se a 

distinção entre responsabilidade civil e pena. 

Passados alguns séculos, o Code de Napoleão contemplou a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa do agente ofensor. Tal fato se 

deve a DOMAT, jurista que integrou a comissão elaboradora do Code, defensor 

da seguinte idéia:  

 

“Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver 
par le fait de quelque personne, soit imprudence, légéreté, 
ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes 
semblables, si légèresqu’elles puissent être, doivent être 
réparées par celui dont l’imprudence ou autre fautes 
semblables, si légéres qu’elles puissent être, doivent être 
réparées par celui dont l’imprudence ou autre faute y a 
donné lieu.” 14 
 

Daí a disposição prevista pelo artigo 1.382 do Code des Français: 

 
 “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui um 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le 
réparer”.15 
 

No Brasil, a codificação civil de 1916 recebeu forte influência do 

Code, de modo a fundar seu sistema de responsabilidade no ato ilícito, que tem a 

                                                 
14 DOMAT. Lois Civiles.Livro VIII, Seção II, artigo 1º.  
15 Assim menciona o artigo 1.382 do Código Napoleônico, em seu livro terceiro, que trata dos 
diferentes modos de adquirir a propriedade.  
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forma que os próprios particulares atuavam na persecução de seus interesses, 

fazendo prevalecer a “lei do mais forte”.12 

É nesse último tocante que identificamos o aparecimento de uma 

forma incipiente de responsabilidade civil nas civilizações pré-romanas, nas quais 

imperava a vingança privada como forma de reparação de danos. Mais tarde, já 

na vigência do período romano, a Lei das XII Tábuas representou um duplo 

avanço: além de disciplinar a chamada Lei de Talião (mencionando suas 

hipóteses de cabimento), também permitiu a chamada composição tarifada, na 

qual o causador de um dano deveria pagar à vítima uma quantia em dinheiro ou 

em bens, a título de pena. Sobre a segunda inovação citada, esclarece ALVINO 

LIMA: 

 

“(...) a composição tarifada imposta pela Lei das XII 
Tábuas, que fixava, em casos concretos, o valor da pena a 
ser paga pelo ofensor. É a reação contra a vingança 
privada, que é assim abolida e substituída pela 
composição obrigatória. Embora subsista o sistema do 
delito privado, nota-se, entretanto, a influência da 
inteligência social, compreendendo-se que a 
regulamentação dos conflitos não é somente uma questão 
entre particulares.  
A Lei das XII Tábuas, que determinou o quantum para 
composição obrigatória, regulava casos concretos, sem 
um princípio geral fixador da responsabilidade civil”.13  
 

Outro marco importante foi a edição da Lex Aquilia de damno 

(século III a.C.), responsável pela introdução da idéia de culpa como um dos 

                                                 
12 MARINONI, Luis Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 6 ed. rev. 
atual. e ampl. da obra Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, pp. 33-34.   
13 LIMA, Alvino. Culpa e Risco. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 26-27. 
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“Vamos designar responsabilidade negocial a obrigação 
de reparar danos que sejam conseqüência da 
inadimplemento de obrigações negociais. Em 
contraposição, falaremos de responsabilidade civil em 
sentido estrito, ou técnico (ou ainda em responsabilidade 
civil geral), para referir as obrigações que visam a 
reparação de danos causados a pessoas que não estavam 
ligadas ao lesante por um negócio jurídico, ainda sejam 
resultado da violação de deveres gerais de respeito pela 
pessoa e bens alheios, preexistentes a esse negócio (e 
que por isso não devem ser concretamente encarados 
como violação específica dele).”10 
 

Ainda, NORONHA afirma que a obrigação de reparar danos pode 

ser originária de lesões à pessoa ou ao patrimônio de outrem, bem como danos 

causados a interesses coletivos, transindividuais ou difusos. Em síntese, seria a 

obrigação de reparar quaisquer danos antijuridicamente causados a outrem.11 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A vida em sociedade gera o aparecimento de diversos conflitos de 

interesse entre os cidadãos. Por isso, é essencial a atuação do Estado no sentido 

de dirimi-los, para que, dessa maneira, o escopo de assegurar a pacificação 

social seja atingido. Contudo, nem sempre foi assim. Houve épocas em que o 

Estado não possuía poder suficiente para fazer cumprir suas regras jurídicas, de 

                                                 
10 NORONHA, obra citada, p. 430. 
11 Idem.  



 

 15 

são os fatos jurídicos indenizativos, a partir dos quais surge o dever de indenizar. 

Ainda, geram uma relação entre o lesado (credor) e o ofensor (devedor), na qual 

aquele tem interesse patrimonial e espera ser adimplido por este. Ambos estão 

vinculados numa relação de dar, fazer e não fazer.8 

 

 

2.1 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

A doutrina nacional apresenta os mais variados conceitos de 

responsabilidade civil. A maior parte desses se caracteriza por apresentar função 

reparatória de um dano, oscilando entre definições mais ou menos completas.9 

Nessa toada, a definição proposta por NORONHA mostra-se satisfatório, na 

medida em que diferencia a Responsabilidade Civil em uma acepção mais restrita 

e outra mais ampla. A respeito dessas duas espécies de reparação civil, afirma o 

autor: 

 

                                                                                                                                                     
la. É que entre a lei, esquema geral e abstrato, e a obrigação, relação singular entre pessoas, 
medeia sempre um fato, ou se configura uma situação, considerado idôneo pelo ordenamento 
jurídico para determinar o dever de prestar. A esse fato, ou a essa situação, denomina-se fonte ou 
causa geradora da obrigação.” (grifo do autor) In: GOMES, O. Obra citada, p. 33.  
8 GALVÃO TELLES, Inocêncio. Direito das Obrigações. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 
208. 
9 Eis alguns dos conceitos de Responsabilidade Civil coletados na doutrina nacional: SERPA 
LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil, volume V. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1962, p. 188 e 189., “a responsabilidade é a obrigação de reparar um dano, seja por decorrer de 
uma culpa ou de uma outra circunstância legal que a justifique, como a culpa presumida, ou por 
uma circunstância meramente objeto”. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 7º 
volume: responsabilidade civil. 21. ed. rev. e atual. de acordo com a reforma do CPC. São Paulo: 
Saraiva: 2007, p 34, “aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou 
patrimonial causado a terceiros, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 
pertencente ou de simples imposição legal”. 
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Ao lado da personalidade, da família, da propriedade e do contrato, 

a responsabilidade civil configura-se como um instituto fundamental do direito 

privado, sendo talvez o que mais tem despertado o interesse dos juristas 

contemporâneos, pelas inovações que vem sofrendo.4 

A responsabilidade civil rege-se por um princípio milenar de Direito, 

o neminem laedere, que significa o dever geral de não lesar, de não causar 

prejuízo a terceiros.5 Uma vez rompido esse dever primário, surge para o 

causador do dano um dever secundário de reparação. 

Segundo entendimento que informa parte da doutrina, a 

responsabilidade civil seria uma das fontes obrigacionais.6 Contudo, sustentamos 

que, em realidade, esta é apenas um efeito, uma conseqüência do dever geral de 

abstenção. Isso porque, fonte obrigacional são os fatos jurídicos que dão origem 

aos vínculos obrigacionais, condicionando o surgimento de relações 

obrigacionais.7 Logo, conforme preceitua GALVÃO TELLES, fontes obrigacionais 

                                                 
4 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 5. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 149. De forma similar, CARBONNIER, Jean. Flexible droit: pour une sociologie du droit 
sans riguer. 9. ed. Paris: LGDJ, 1998, p. 345, que aponta como pilares do direito privado a Família, 
a Propriedade e o Contrato, sendo a responsabilidade civil afim ao último instituto.  
5 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison de Rego. Elementos de responsabilidade civil por danos 
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 10.  
6 Ver: GOMES, Orlando. Obrigações. 16. ed. rev. atual. e aum.de acordo com o Código Civil de 
2002, por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2004; NORONHA, Fernando. Direito das 
obrigações: fundamentos do direito das obrigações e introdução à responsabilidade civil, volume 1. 
São Paulo: Saraiva, 2003; AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. 9. ed. rev.e 
atual. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2001; GALGANO, Pablo Stolze; PAMPLONA 
FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o Novo Código Civil. 
São Paulo: Saraiva, 2002.   
7 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro teoria geral das obrigações, volume 2. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 32 Ainda, nesse sentido, assevera GOMES que “Quando se indaga a 
fonte de uma obrigação, procura-se conhecer o fato jurídico ao qual a lei atribui o efeito de suscitá-
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requisitos do dever de indenizar (conduta culposa ou dolosa, dano e nexo causal). 

Em um segundo momento, será enfrentada hipótese específica de 

responsabilização por abandono afetivo, bem como as questões daí decorrentes, 

como o seu cabimento, a ofensa à integridade psicofísica do filho, o 

descumprimento dos deveres oriundos da paternidade, entre outras. Por fim, 

apresentaremos nossas considerações finais acerca desta temática.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ao longo do presente trabalho mencionamos a hipótese de abandono afetivo praticado pela figura 
paterna, haja vista não se ter notícia de ação proposta contra a genitora. 
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da legislação infra-constitucional — codificação civil e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente —  reafirmam o fato da responsabilidade dos pais para com seus 

filhos ser ampla, complexa, não se limitando às necessidades materiais. Ou seja, 

ainda que o genitor cumpra rigorosamente a obrigação alimentícia, poderá ser 

demandado em juízo por privar culposamente o filho do carinho e do cuidado que 

lhe foram negados. 

O interesse pelo tema do presente trabalho deu-se por conta das 

recentes provocações ao Poder Judiciário, em que se pretendia a indenização por 

danos morais decorrentes do abandono afetivo. O primeiro caso que se tem 

notícia ocorreu em 2003, na Comarca de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, 

seguido por outra demanda proposta em Minas Gerais, a qual adquiriu maior 

repercução. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil por dano imaterial, que 

emerge na perspectiva dos chamados “novos danos”.  Importante salientar que o 

conceito de dano moral que aqui será adotado revela-se em conformidade com os 

preceitos constitucionais, segundo a proposição de BODIN DE MORAES como 

sendo “a lesão a qualquer dos aspectos componentes da dignidade da pessoa 

humana – dignidade esta que se encontra fundada em quatro substratos e, 

portanto, corporificada no conjunto dos princípios da igualdade, da integridade 

psicofísica, da liberdade e da solidariedade.”2 

Na análise do tema em apreço, investigaremos primeiramente as 

questões atinentes à disciplina da responsabilidade civil, tratando de seu conceito, 

de sua evolução ao longo dos séculos, das suas principais modalidades e dos 

                                                 
2 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos 
danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.327. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família contemporânea não mais corresponde àquela preceituada 

pelo Código Civil de 1916, de cunho essencialmente patriarcal e voltada aos 

interesses patrimoniais. As mudanças ocorridas ao longo do século XX, tais como 

o processo de industrialização brasileira, fizeram com que se operasse a travessia 

do TER para o SER, isto é, a substituição do valor patrimônio pelo valor 

existencial.  

O referido princípio, tido como pedra angular do ordenamento 

jurídico brasileiro, revelasse como sendo “a qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 

um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.”1 

A guarida constitucional às condições existenciais mínimas para 

uma vida saudável legitima por si só o direito de um filho gozar do afeto paterno, 

corroborado pelo conceito de saúde formulado pela OMS, que refere-se a um 

completo bem-estar físico, mental e social. Nada obstante, diversos dispositivos 

                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma 
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: Dimensões da Dignidade: ensaios 
de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. SARLET, Ingo Wolfgang (Organizador). Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2005, p. 37. 
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