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RESUMO 

 

O presente trabalho busca esclarecer as dúvidas decorrentes do debate sobre a 

responsabilização civil de pais que abandonam seus próprios filhos. Interpreta toda a 

legislação brasileira que fundamenta os deveres decorrentes do poder familiar, em 

especial a Constituição Federal (1988), o Código Civil (2002) e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990). Analisa toda a evolução da jurisprudência que ampara o dever de 

cuidado com os filhos menores de idade e faz uma comparação entre todas as decisões do 

Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2012, quando ocorreu a primeira condenação 

de um pai naquela Corte Especial decorrente de tal omissão parental. A pesquisa analisa 

todos esses julgados e os respectivos fundamentos favoráveis à condenação, ou não, de 

cada acórdão prolatado pelo STJ. Esclarece sobre a diferença entre a obrigação de cuidado 

com os filhos decorrente do poder familiar e a obrigação de afeto, que não existe. 

Apresenta ainda um panorama sobre as consequências do abandono parental na vida de 

crianças e adolescentes, bem como em toda a sociedade.   

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Abandono Afetivo; Direito da Criança e do 

Adolescente; Poder Familiar. 
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INTRODUÇÃO  

A escolha de tema tão polêmico para o projeto se deve à “epidemia”1 de abandono 

de filhos vivida no Brasil, com consequências gravíssimas no comportamento, bem-estar, 

saúde física e mental, autoestima e adequação familiar e social de milhares de crianças e 

adolescentes, o que impacta diretamente grande parte das atuais mazelas da sociedade. 

É um número assustador, pois dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 

base no Censo Escolar, ainda de 2011, identificaram 5,5 milhões de crianças brasileiras 

sem o nome do pai na certidão de nascimento2, o que demonstra uma trágica 

irresponsabilidade social. Esses dados são de uma década atrás e se referem apenas às 

crianças matriculadas na rede de ensino. Imagine qual seria o tamanho dessa tragédia 

incluindo as não matriculadas e os filhos que possuem o nome do pai somente na certidão 

de nascimento e jamais na vida real?  

Assim, o presente estudo tem por objetivo não somente apresentar o importante 

tema, mas analisar toda a legislação que fundamenta o dever de os pais cuidarem dos seus 

filhos menores, bem como fazer uma comparação entre as principais decisões dos 

tribunais superiores que balizam o tema. 

Muito provavelmente, se cada pai (ou mãe) cuidasse do seu filho menor, como 

determina expressamente a nossa Constituição Federal em seu artigo 2293, e outras leis 

que estudaremos mais adiante, diversos problemas que afligem nossas crianças e 

adolescentes, tais como trabalho infantil, violência, abandono, abuso sexual e outros, não 

estariam a afetar a vida em sociedade com tanta intensidade.  

Uma das principais questões que será respondida por meio desta pesquisa da 

legislação e das principais decisões judiciais brasileiras nos últimos dez anos sobre o tema 

é, definitivamente, diferenciar o dever de cuidado de um suposto dever de afeto (que não 

existe). Mesmo estudiosos do tema e operadores do direito costumam fazer uma grande 

confusão sobre tais deveres e acabam por corroborar com o preconceito e a desinformação 

sobre o importante debate.  

Muito embora o assunto tenha se popularizado e seja conhecido no meio jurídico 

pela expressão “abandono afetivo”, não apenas as dezenas de condenações judiciais 

proferidas, mas todo o ordenamento jurídico brasileiro demonstra de forma inequívoca 

que existe um núcleo mínimo de cuidado (não se trata de afeto) que os pais devem ter 

com seus filhos menores.  

                                                           
1 O termo “epidemia” se refere a uma doença que ataca muitas pessoas simultaneamente; mas, 

no sentido figurado, é a adoção por um grande número de pessoas de um hábito censurável. 

2 https://www.cnj.jus.br/programa-pai-presente-completa-cinco-anos-e-se-consolida-no-pais/ 

3 O artigo 229 da Constituição Federal define que "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". 

about:blank
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Ressalte-se que, ainda no ano de 2012, no julgado percursor e mais emblemático 

a enfrentar este assunto até hoje no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da ministra 

Nancy Andrighi4, ficou bastante destacada a frase “amar é faculdade, cuidar é dever”. 

Ou seja, a denunciada ilicitude não está no desamor, mas especificamente na falta de 

atendimento ao dever de cuidado com os filhos menores.  

Não é possível que ainda exista dúvida de que abandonar um filho seja forma de 

maltrato que viola frontalmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana previsto 

logo no artigo 1º da nossa Constituição Federal, que, de tão importante, pode ser 

considerado a espinha dorsal da CF/88 e submete todo o ordenamento jurídico.  

Causa grande inquietação saber que um ato ilícito gravíssimo5 – uma omissão que 

pode causar sequelas em muitos filhos e que, se não for devidamente tratada, pode 

comprometer a infância, a adolescência e perseguir essas vítimas pelo resto de suas vidas 

– seja banalizado pelas famílias e pela sociedade brasileira como algo que deve “faz parte 

da vida”. O mínimo que se espera de um pai (ou mãe) é que cuide do seu próprio filho, e 

não apenas forneça assistência material, mas todo o apoio moral e psicológico necessário 

à formação e decorrente do poder familiar.  

 

Existe traição maior que abandonar quem mais contava com essa participação e 

apoio no decorrer da vida? 

 

Neste trabalho, fundamentaremos em que consiste o repugnante ato ilícito 

denominado “abandono afetivo”6, um pouco das suas consequências nas vítimas dessa 

omissão parental, o dever legal de cuidado e a ação de judicial de reparação de danos por 

abandono afetivo, tendo, em especial, como objetivo, elaborar uma minuciosa análise de 

todas as principais decisões judiciais dos tribunais superiores para esclarecer 

definitivamente essa importante causa social (abandono afetivo).  

Diante da gravidade do problema trazido, será que existe alguma restrição à 

aplicação das regras de responsabilidade civil que ensejam o dever de indenizar em 

questões de Direito de Família? 

Responderemos a essa inquietação trazendo a evolução jurisprudencial sobre o 

tema desde o início, a legislação internacional e nacional que fundamenta o assunto, a 

jurisprudência atualizada, e demonstraremos a importância deste debate em uma 

sociedade que projeta uma nova visão do papel de um pai cada vez mais presente, saindo 

da antiga posição de mero provedor do lar para alguém que participa cada vez mais 

efetivamente da criação dos filhos. E, dentro desse contexto, também esclareceremos 

onde está o equívoco daqueles que não admitem a relevância de se exigir judicialmente o 

cumprimento de tal dever legal, bem como a importante evolução jurisprudencial, no 

                                                           
4 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1159.242/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Data de publicação: 24/04/2012. 
5  O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que “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”. 

6 Quando os pais ou responsáveis não cumprem seu dever de cuidado e criação dos filhos.  
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/abandono-afetivo. 
Consultado em: 22/12/2021. 
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sentido de não tão somente punir tal ato ilícito, mas de causar louvável efeito pedagógico 

com tais decisões, desestimulando atentados contra esses pequenos seres humanos em 

formação.  

Acreditamos que esse tipo de procedimento judicial, em um mundo razoavelmente 

ideal, jamais deveria existir. Qual filho gostaria de estar propondo uma ação de reparação 

de danos contra o próprio pai (ou mãe)? Sem dúvida alguma, é a mais maldita de todas 

as indenizações, mas é a única alternativa que resta para essas vítimas do covarde 

abandono parental, que não recebem qualquer tipo de cuidado durante a vida. 

 São aniversários em espera, passeios frustrados, apresentações escolares vazias e 

ausência constante desse genitor para compartilhar momentos tristes e felizes. Assim, 

resta apenas o consolo de uma sentença judicial, de algumas folhas de papel, a demonstrar 

que aquela omissão de toda uma vida é totalmente ilegal, não deve ser tolerada, causa 

sofrimento e ainda pode deixar sequelas gravíssimas.  

O assunto da pesquisa certamente incomoda aqueles que entendem que a família 

pode ser usada de “escudo” para a prática de toda sorte de atos ilícitos. Demonstraremos 

que o Poder Judiciário, sempre que devidamente provocado, deve agir de forma rigorosa 

contra aqueles que praticam ilícitos de qualquer natureza no seio familiar com o mesmo 

rigor que atua em outros ambientes.  

O enfrentamento desse tema, em busca do direito à convivência familiar, não é 

apenas relevante, mas também urgente, visto que o número denunciado continua a crescer 

nos últimos anos, e de acordo com a Associação Nacional de Registradores de Pessoas 

Naturais (Arpen), só no primeiro semestre de 2021, quase 100 mil crianças foram 

registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento7.  

No referencial teórico a nortear este estudo, explicaremos toda a legislação sobre 

o tema, bem como faremos uma importante reflexão e um cotejo atualizado de todas as 

últimas decisões de tribunais superiores sobre abandono afetivo, em especial, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), e finalizaremos com uma visão geral ainda não observada até 

o presente momento a preencher uma relevante lacuna no conhecimento.  

 

  

                                                           
7 https://arpenbrasil.org.br/cnn-brasil-numero-de-criancas-sem-o-nome-do-pai-na-certidao-cresce-pelo-4-ano-

seguido/. 
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2 METODOLOGIA  

O presente estudo tem por objetivo analisar a legislação brasileira e as decisões 

judiciais sobre a responsabilidade civil por abandono de filhos no Brasil. E, para isso, não 

basta esclarecer a fundamentação do tema, mas especialmente fazer uma investigação 

minuciosa de toda a controvérsia que tem sido gerada e de qual é o posicionamento do 

Poder Judiciário na interpretação da legislação.  

Esta pesquisa, que surge a partir de uma inquietação intelectual, tem a importante 

missão de compreender uma triste realidade que atinge milhares de famílias brasileiras e 

que não apenas causa sofrimento e graves sequelas nas vítimas, mas que também é 

responsável pelas mais diversas mazelas sociais. Para isso, precisamos compreender tal 

fenômeno e interpretar o ordenamento jurídico dentro de um contexto, e não de uma 

forma isolada, compreendendo quais as percepções dos doutrinadores, legisladores, 

julgadores, bem como da sociedade em geral, sobre tão polêmico e atual tema.  

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos por uma abordagem qualitativa 

comumente utilizada nas ciências humanas e sociais (FLICK, 20098), com o pesquisador 

mais envolvido no sentido de demonstrar não somente a fundamentação do tema, mas 

também a interpretação de forma subjetiva (MINAYO, 20019) e flexibilizada das leis 

pelos tribunais no Brasil.  

Foi realizada uma investigação desde a primeira sentença judicial que condenou 

um pai por abandono de filhos no Brasil, ainda no ano de 2003, e consequente evolução 

do debate sobre este tema nas últimas duas décadas, em uma análise qualitativa com 

caráter mais exploratório a demonstrar o significado que os julgadores atribuíram ao texto 

da lei e por qual motivo. Dessa forma, a fonte primária utilizada foram os documentos 

dos acórdãos proferidos com os votos dos membros das turmas, bem como a legislação 

nacional e internacional. 

Assim, esta pesquisa qualitativa tem o propósito de realizar um estudo analítico 

de toda a legislação, com sua interpretação desde o início, para desmistificar falsas 

percepções que são divulgadas sobre tão relevante assunto que afeta as famílias brasileiras 

e a sociedade em geral. E, nesse sentido, o interesse pelo processo se torna mais 

importante que pelo próprio produto que está sendo analisado pelo investigador, fazendo 

com que os estudos investigativos promovam a compreensão de um fenômeno no seu 

ambiente natural, onde ocorrem e do qual façam parte (BECKER10, 2014).  

A busca por dados na investigação faz com que o pesquisador tenha que percorrer 

diversos caminhos, apontando, ao mesmo tempo, para benefícios e restrições, com a 

                                                           
8 FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
 
9 MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. 10ª ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 
10 BECKER, H. S. A epistemologia da pesquisa qualitativa. Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 1, n. 

2, p.184-199, 2014. 
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utilização de variados procedimentos na coleta e análise dos dados (KRIPKA; 

SCHELER; BONOTTO11, 2015). 

Uma das vantagens da pesquisa qualitativa são fontes bastante ricas que podem 

ser consultadas diversas vezes para a retirada das evidências em que o pesquisador pode 

fundamentar todas as suas afirmações (GUB; LINCOLN12, 1981). Destarte, não somente 

procedemos à análise de toda a legislação correlata, mas o importante cotejo analítico 

entre os mais importantes julgados, identificando pontos comuns e divergentes sobre o 

tema a que se propõe a presente pesquisa.  

Ainda, para o desenvolvimento do presente estudo, extraímos informações de 

todas as fontes citadas com o objetivo de compreensão do fenômeno em análise. E, para 

isso, a pesquisa qualitativa, através de suas tipologias, permitiu a produção de novos 

conhecimentos e formas para a compreensão exata do objeto do estudo.  

É também bastante vantajoso o uso da pesquisa documental na investigação de 

fenômenos já ocorridos, mesmo que ainda afetem a vida na sociedade, sendo que a 

escolha de documentos demanda delimitação do universo a ser investigado. Dessa forma, 

a pesquisa documental é a coleta de dados em fontes primárias, como documentos 

pertencentes a arquivos públicos, arquivos particulares de instituições e fontes estatísticas 

(MARCONI e LAKATOS, 2001)13. Assim, o comportamento típico a um determinado 

momento será considerado por ocasião da análise (MACEDO, RONCANCIO; SOUZA, 

201814) e, dentro desta discussão, a pesquisa qualitativa permite a compreensão de casos 

e situações através de documentos como método autônomo ou na complementação das 

pesquisas.  

Tal formato de pesquisa estabelece uma relação entre o pesquisador e o estudo 

através do tempo, que se modifica com a apresentação de dados de forma coerente e não 

apenas uma simples comprovação matemática através de estatística (MICHEL15, 2009). 

Na pesquisa qualitativa, as interações sociais fornecem os dados que serão analisados 

subjetivamente pelo pesquisador, ou seja, é uma pesquisa de fenômenos, e quando se 

trabalha exclusivamente com normas legais, pode-se dizer que se está realizando tal tipo 

de pesquisa (APPOLINÁRIO16, 2011).  

Vale ressaltar que, no desenvolvimento desta pesquisa, foram analisadas as mais 

diversas leis que embasam o tema, desde a Convenção sobre os Direitos da Criança17, 

documento internacional mais ratificado pelas nações em toda a história da humanidade, 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente18 (ECA). Mas não bastava simplesmente trazer 

                                                           
11 KRIPKA, R; SCHELER, M.; BONOTTO, D. L. Pesquisa documental: considerações sobre conceitos e 

características na pesquisa qualitativa. CIAIQ 2015, v. 2, 2015. 
12 GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Effective Evaluation. São Francisco: Jossey-Bass, 1981. 
 
13 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
14 MACEDO, G. F.; RAMIREZ, N.; SOUZA, D. A importância do método: pesquisa qualitativa em contexto de 

sala de aula. Argumentos Pró-Educação, v. 3, n. 7, p. 29-50, 2018.  
15 MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
16 APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia cientifica. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
17 Promulgada no Brasil através do Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990.  
18 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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toda essa legislação ao presente trabalho, pois muito mais importante do que isso era 

pesquisar os argumentos utilizados na interpretação de cada artigo e compreender tais 

decisões em busca da almejada justiça social.  

Dessa forma, iniciamos trazendo toda a legislação aplicável ao tema (Convenção 

Internacional, Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e do 

Adolescente), e em seguida passamos a esclarecer os principais supostos obstáculos na 

sua aplicação aos casos de abandono de filhos. Para compreensão de tão polêmica 

discussão jurídica, foi necessário fazer toda uma análise, desde a primeira sentença 

judicial a condenar um pai por omissão no dever de cuidado com a prole, para finalmente 

analisar o mais recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Foi preciso ainda 

esclarecer toda uma confusão que norteia os debates na comunidade jurídica sobre um 

suposto dever de amar os filhos com o dever inerente a um núcleo mínimo de cuidados 

com a prole, exigido pela lei. Assim, o trabalho de pesquisa, que preenche uma falha 

grave no conhecimento, teve início na legislação, passando pela evolução jurisprudencial, 

até as mais recentes decisões, demonstrando todo o caminho percorrido.  

Vale frisar que, para chegarmos a uma conclusão final sobre tal obrigação de 

cuidado com os filhos pelos pais, em tão relevante tema, houve todo um cuidado ético no 

sentido de proceder a uma análise da fundamentação de cada decisão, respeitando todos 

os pontos de vista e, em especial, o direito inerente aos julgadores de decidirem através 

do convencimento de cada um sobre os casos concretos.  
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3 LEVANTAMENTO TEÓRICO PRELIMINAR, ANÁLISE E RESULTADO  

O objetivo deste trabalho é esclarecer as dúvidas decorrentes das possibilidades 

de enfrentamento jurídico ao abandono de filhos pelos próprios pais no Brasil. Uma 

discussão que não pode mais ser ignorada, como tem ocorrido há séculos, pois a cultura 

do abandono enraizada no Velho Mundo foi transplantada para o Brasil desde os 

primórdios da colonização (MARCÍLIO, 2019) e deste debate que se faz urgente depende 

o futuro das nossas crianças, das famílias e de toda a sociedade. 

Não é possível mais fechar os olhos para a exigência de um núcleo mínimo de 

cuidado com os filhos decorrente dos deveres do poder familiar, e o descumprimento 

dessa obrigação certamente deve ter consequências jurídicas, tal como acontece com 

qualquer outro ato ilícito praticado, pois, do abandono parental, em muitos casos, surgem 

sequelas clínicas nesses filhos, o desequilíbrio de toda a família e até a falta de 

compromisso com valores da sociedade. Não é possível mais adiar este debate e fechar 

os olhos para essa tragédia social. 

E, afinal de contas, o que é abandono afetivo? Não é nada mais ou nada menos 

que o descumprimento dos deveres do poder familiar, ou seja, dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, com previsão no artigo 22919 da Constituição Federal (CF/88), 

entre outros, e que não tem sido observado em grande parte dos lares brasileiros. E por 

qual motivo existe tanta polêmica envolvendo o assunto? A família tem servido de 

“escudo”20 para a prática de toda sorte de atos ilícitos na história da humanidade. Em 

muitas casas, e com a participação dos próprios familiares, temos a prática diária de todo 

tipo de violência física e psicológica contra crianças e adolescentes, seja por abandono, 

agressões ou abusos sexuais, que transformam o lar de local de proteção a palco dos mais 

covardes crimes. 

Muito embora todo o ordenamento jurídico, que detalharemos nesta pesquisa, seja 

bem explícito sobre em que consiste o referido abandono parental, existem os que não 

admitem esse debate, pois acreditam que o abandono parental deve ser encarado como 

um “mero fato da vida”, e essa visão inclusive inspira algumas decisões judiciais 

equivocadas, mas não é o entendimento predominante, como demonstraremos adiante. 

Com os devidos esclarecimentos trazidos nesta pesquisa, serão desconstruídas 

frases populares contra a responsabilização civil de pais omissos, tais como “dar preço 

ao amor” ou “amor não se compra”, pois todos sabemos que não existe como obrigar 

alguém a amar, mas o ordenamento jurídico é bastante claro e incisivo quanto às 

obrigações de cuidado e atenção inerentes ao poder familiar.  

 

                                                           
19 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. 
 
20 É uma arma de defesa, mas, no sentido figurado, é qualquer coisa que sirva para defender de algum ataque 

ou perigo. 
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4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ABANDONO FAMILIAR  

 

Muito embora esta pesquisa tenha focado na análise jurídica do tema, 

colacionando toda a legislação em que se apoia essa importante causa social, não temos 

como debater o tema sem fazer referência às graves consequências desse abandono para 

os filhos e a sociedade. É pacífico entre psicólogos e assistentes sociais que a criança 

abandonada pelos pais pode sofrer de trauma e ansiedade, que irá repercutir diretamente 

em suas futuras relações, fazendo-a perder sua confiança e autoestima, como bem 

destacou Isabela Crispino21. 

Uma criança abandonada por quem mais esperava amor pode ter problemas 

escolares, distúrbios de comportamento e de relacionamento social, tristeza, depressão, 

baixa autoestima e, inclusive, problemas psicológicos ou clínicos. Diversos estudos pelo 

mundo comprovam de forma inequívoca danos irreversíveis em crianças negligenciadas 

pelos pais. 

Podemos apenas citar como exemplo o trabalho de Melvin Lewis22, um dos mais 

renomados professores de psiquiatria infantil, que afirmou que os pais são modelos e 

guias e possuem o papel de contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade 

sadia, controlando impulsos e comportamentos dos filhos, cuja ausência ou disfunção 

pode ocasionar abalo na personalidade. 

Podemos ainda citar Muza23, que já demonstrou que a ausência paterna geralmente 

tem um impacto negativo em crianças e adolescentes, sendo que estes estariam em maior 

risco para desenvolver problemas de comportamento. Vale ainda ressaltar que vários 

estudos realizados no mundo revelaram que as crianças rejeitadas sentem mais ansiedade 

e insegurança e são mais propensas a serem agressivas. E, segundo Rohner24, não é raro 

que os filhos rejeitados demonstrem sentimentos de inadequação, instabilidade e uma 

visão negativa de variadas situações. 

As consequências podem ser tão graves que um dos mais importantes estudos 

sobre o tema, feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos EUA, com 

crianças negligenciadas em abrigos da Romênia25, revelou problemas de 

desenvolvimento da chamada substância branca do cérebro, que ajuda na comunicação 

entre os neurônios e as células do sistema nervoso, ou seja, o abandono ainda pode causar 

danos cerebrais graves.  

                                                           
21 CRISPINO, I. Dever de indenizar por abandono afetivo. Disponível em: 

http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080228121303867. Acessado em: 20/02/2022. 
  
22 LEWIS, M. Tratado de psiquiatria da infância e adolescência. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995, p. 392. 
23  MUZA, G. M. “Da proteção generosa à vítima do vazio”. In: SILVEIRA, P. Exercício da paternidade. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998, p.143-150. 
24 DIÁRIO DA SAÚDE. Amor do pai influencia mais os filhos que o amor da mãe. Disponível em: 

<http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=amor-pai-influencia-personalidade-filhos>. Acessado em 
02/09/2014. 

25  https://oglobo.globo.com/saude/abandono-infantil-provoca-danos-cerebrais-15158579. 

about:blank
about:blank
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Outro trabalho que vale a pena citar trata-se de uma pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)26 com mais de 10 mil adultos que 

sofreram danos emocionais na infância e relataram que os traumas emocionais sofridos 

tiveram consequências psicológicas muito mais graves do que qualquer tipo de agressão 

física, sendo que apenas 10% se consideram hoje emocionalmente saudáveis.  

 

5 O CUSTO SOCIAL DO ABANDONO 

 

Tal como afirmado, o ciclo de abandono que se perpetua de geração em geração, 

desde o início da humanidade, tem consequências não apenas nas vítimas e seus 

familiares, mas em toda a sociedade. Vale frisar que, há pouco mais de um século, houve 

anos, em certas áreas da Europa Ocidental, em que de cada duas crianças nascidas, uma 

era abandonada (MARCÍLIO, 2019, p. 16).  

No Brasil, ainda em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)27 já revelava que 11,6 milhões de lares brasileiros eram compostos por mães solo, 

criando seus filhos sozinhas. E, para se ter uma ideia da dimensão dessa situação, existem 

pesquisas no Sistema Único de Saúde (SUS) apontando que 61,6% dos bebês nascidos 

em um ano, apenas na cidade do Rio de Janeiro, são filhos de mães que se declararam 

solteiras na hora do parto28. 

Em 2012, os dados do Censo Escolar demonstraram que mais de 5,5 milhões de 

crianças matriculadas na rede de ensino não possuíam o nome do pai na certidão de 

nascimento29. E qual seria o número daqueles que possuem tão somente o nome na 

certidão, e jamais na vida real? 

Talvez isso tudo possa ser considerado uma irresponsabilidade social histórica que 

precisa ser denunciada, tal como fazemos neste trabalho, pois, em muitos casos, isso pode 

refletir na personalidade desses pequenos seres humanos em formação condenados a 

conviver com um vazio existencial que certamente irá impactar de alguma forma toda a 

sociedade.  

 

                                                           
26 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/03/agressao-verbal-na-infancia-pode-doer-mais-do-que-

palmada.html#:~:text=Palavras%20ofensivas%20podem%20doer%20mais,abuso%20emocional%20sofridas%20na%2
0inf%C3%A2ncia. 

27 https://g1.globo.com/economia/noticia/em-10-anos-brasil-ganha-mais-de-1-milhao-de-familias-formadas-
por-maes-solteiras.ghtml. 

28 http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-e-segunda-capital-com-maior-proporcao-de-maes-que-se-declaram-
solteiras-no-momento-parto/. 

29 https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-5-5-milhoes-de-criancas-nao-tem-pai-no-
registro,1062741. Consultado em 30/01/22. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS 

 

A intenção deste trabalho é simplificar ao máximo o vocabulário, evitando a 

utilização de termos jurídicos, pois nossa intenção não é somente atingir a comunidade 

jurídica, mas, especialmente, o público em geral, fazendo-se necessário que todos 

compreendam a gravidade do problema denunciado, por isso, procuramos apresentar o 

polêmico tema de forma bem didática. Dessa forma, como o objetivo é demonstrar a 

responsabilidade civil por abandono de filhos, mais conhecida no mundo jurídico por 

abandono afetivo, o que seria, resumidamente e numa linguagem exageradamente 

simples, a tal responsabilidade civil?  

É fácil compreender um pouco do que seja se tivermos em mente a noção mínima 

de que qualquer pessoa, quando causa um dano a outrem, deverá indenizar o ofendido, 

ou seja, o causador será civilmente responsabilizado. Sendo assim, a vida em sociedade 

exige que os indivíduos respondam por seus atos, atitudes e reações, ou por atos de 

terceiros a que possam estar ligados moralmente como seus auxiliares ou prepostos. 

Portanto, todo indivíduo tem o dever de não praticar atos nocivos, danosos ou prejudiciais 

a outro, dos quais resultem ou possam resultar-lhe prejuízos (SILVA, 2012, p.15). 

E, no caso específico, o dano na vítima do abandono é ocasionado pela omissão 

no cumprimento dos deveres decorrentes do poder familiar por parte dos pais. Em casos 

de responsabilidade civil por abandono de filhos, não existe qualquer dúvida de que 

diversos dispositivos legais expressos no ordenamento jurídico fazem previsão de deveres 

parentais, que, se não cumpridos, podem acarretar sequelas e traumas nesses filhos 

abandonados.  
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7 LEGISLAÇÃO 

 

Não apenas a legislação nacional, mas a Convenção sobre os Direitos da 

Criança30, que foi aprovada pela Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações 

Unidas31, em 20 de novembro de 1989, deixa expresso em seu artigo 7.1, que: 

 

 “A criança será registrada imediatamente após seu nascimento 

e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma 

nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser 

cuidada por eles”.  

 

No Brasil, a legislação também não deixa a menor dúvida sobre tal obrigação, e o 

dever de cuidado com os filhos está expresso na Constituição Federal (1988)32, no Código 

Civil (2002)33 e, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)34.  

Vale ressaltar que um dos mais importantes princípios constitucionais que 

submete todo o ordenamento jurídico também pode ser invocado, pois abandonar um 

filho é certamente uma gravíssima violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana35.  Na doutrina, temos que a dignidade da pessoa humana é valor espiritual e 

moral inerente à pessoa, é fator de diferenciação e caracteriza o ser como ente de direito, 

que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais (BAUMAN, 2004, 

p. 102-103). 

Na Constituição Federal, temos dois artigos que destacam muito bem essa 

obrigação de cuidado com a prole e o direito que os filhos têm à convivência familiar, 

estando esculpido no artigo 22736 que devemos “colocá-los a salvo de toda forma de 

negligencia e discriminação”. 

                                                           
30 https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.  
31 Realizada em Nova Iorque (EUA), a convenção foi ratificada por 196 países. 
32 BRASIL. Constituição Federal, 1988. 
33 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
34 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

35 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; 

36 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. 
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 Nota-se que o artigo 229 da mesma CF/88 foi ainda mais incisivo sobre tal 

obrigação, senão vejamos: 

“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”. 

 

O Código Civil Brasileiro37 teve uma preocupação bem destacada com tais deveres 

inerentes ao poder familiar, senão vejamos a clareza da lei: 

   Seção II 

   Do Exercício do Poder Familiar 

   Art. 1.634. Compete ao pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

   I – dirigir-lhes a criação e educação; 

   II – tê-los em sua companhia e guarda;  

   (...)  

Vejamos ainda o que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos trouxe sobre o 

tema: 

Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

 

E no mesmo ECA/90, temos expresso, no artigo 22, que “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”38.  

Com toda essa proteção destacada no texto da lei, como explicar que ainda possam 

existir pessoas que venham a questionar a obrigação legal de cuidado com os filhos? E 

mais, a ilicitude não está no desamor, mas nas condutas descritas nos mais diversos 

artigos citados, que demonstram existir um dever de cuidado com os filhos menores. 

                                                           
37 Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos:   

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

38 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. 
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Porém, não foi nada fácil a evolução desse tema na jurisprudência, bem como o 

seu reconhecimento pelos tribunais. Como denunciamos antes, existe um grande tabu39 

quando a aplicação da lei recai sobre a família, uma resistência preconceituosa e 

inaceitável que prejudica os vulneráveis na relação familiar, na maioria das vezes idosos, 

mulheres, adolescentes e crianças, algo incompatível com o pensamento contemporâneo 

da humanidade.  

Sobre a tentativa equivocada de se referir aos pedidos de indenização com a 

expressão “dar preço ao amor”, esclarece Cláudia Maria da Silva (2005)40 que: 

Não se trata, pois, “dar preço ao amor” – como defendem os 

que resistem ao tema em foco –, tampouco de “compensar a dor” 

propriamente dita. Talvez o aspecto mais relevante seja alcançar a 

função punitiva e dissuasória da reparação dos danos, conscientizando 

o pai do gravame causado ao filho e sinalizando para ele, e outros, que 

sua conduta deve ser cessada e evitada, por ser reprovável.  

 

Por outro lado, não temos dúvida de que a terminologia escolhida pelos defensores 

do tema e suas ações de reparação de danos não foi a mais feliz, pois abandono “afetivo” 

não refere a uma obrigação de amar, mas de um núcleo mínimo de cuidado e atenção com 

o filho, conforme já decidido pelo STJ. Entretanto, depois de muitos anos de luta contra 

essa covarde omissão parental, não faz sentido alterar o nome no momento em que o 

Judiciário passou a dar amparo ao relevante pleito dessas milhares de vítimas.   

Dessa forma, a situação de abandono parental deve ser sempre averiguada pelo 

Poder Judiciário, por cuidar de pessoa em estado de vulnerabilidade, que faz emergir, na 

espécie, os princípios da parentalidade responsável e da proteção integral da criança e 

adolescente (GAMA, 2008).  

 

  

                                                           
39 Que não se pode fazer uso, dizer, comentar por crença, religião, fé, pudor, respeito. 
40 SILVA, C. M. “Descumprimento do dever de convivência familiar e indenização por danos à personalidade 

do filho”. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, vol. 6, nº 25, ago./set. 2005. 
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8 EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL  

 

Em uma sociedade até pouco tempo estruturada sob o patriarcado, era 

evidentemente impossível imaginar que um pai pudesse ser julgado por não cuidar do seu 

próprio filho, e por isso sempre houve tanto preconceito contra os que ousaram questionar 

a ilegalidade do abandono parental, em especial, praticado pelos pais (podendo também 

ser pela mãe).   

Depois de séculos de convivência com essa tragédia social, a primeira condenação 

de um pai por danos morais decorrentes de abandono de filho foi proferida em 19 de 

setembro de 2003, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O referido pai foi 

condenado a pagar 200 (duzentos) salários mínimos por danos psicológicos à filha pelo 

juiz Mario Maggioni, da 2ª Vara Cível da cidade. Na sentença41, o magistrado destacou 

que a educação, além de prover a escolaridade, é brincar, passear, ir ao parque e 

estabelecer condições para que a criança se desenvolva. Da decisão não houve recurso, 

tornando-se a primeira condenação no Brasil nesse sentido.  

No ano seguinte, em 2004, tivemos a primeira condenação em segunda instância 

de pai que abandonou o filho proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), mas tal decisão foi 

reformada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2006, ao reconhecer a impossibilidade 

da indenização42.   

Entretanto, nos anos que se seguiram, houve uma forte influência da 

constitucionalização do nosso Direito de Família, em especial por força do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, que forçou o acatamento da indignação contra o abandono 

de filhos nos julgados dos mais diversos tribunais do país. Sempre destacada, a 

importância da dignidade da pessoa humana se tornou norma de dever-ser, com caráter 

jurídico e vinculante, não podendo mais ser considerado apenas um valor cujo caráter 

seria somente axiológico (BORGES, 2007). 

As condenações foram sendo proferidas nos tribunais dos mais variados estados, 

de Norte a Sul do Brasil, até que, no dia 24 de abril de 2012, o Superior Tribunal de 

Justiça finalmente resolveu ouvir o grito43 das vítimas do abandono através do irretocável 

                                                           
41 https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/aplicabilidade-da-responsabilidade-civil-no-abandono-

afetivo-parental/. Consultado em 30/01/22. 
42 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 757411/MG. Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Data da Publicação: DJ 27/03/2006 
43 Grito: No sentido figurado é arguição, protesto: o grito da consciência. 
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acórdão do Recurso Especial 1159242/SP44, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que 

condenou um pai a pagar à sua filha o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que 

transcreveremos a ementa a seguir, devido à sua importância e pioneirismo: 

 

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 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. 

                                                           
44 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1159242/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Data da publicação (DJ): 10/05/2012. 
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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. 

 

Após essa emblemática decisão do STJ que restou transitada em julgado, foram 

proferidas as mais diversas condenações nesse mesmo sentido. O que se depreende da 

decisão é que, atualmente, não existe qualquer restrição à aplicação das regras de 

responsabilidade civil no Direito de Família. Ressalte-se que, anteriormente, o Supremo 

Tribunal Federal já havia se manifestado sobre o tema45, entendendo que, no recurso em 

análise, não existia qualquer ofensa direta à Constituição Federal.  

 

9 ALGUMAS NOTAS SOBRE O ENTENDIMENTO E DE DECISÕES 

JUDICIAIS DO STJ ACERCA DA TEMÁTICA 

 

  Após séculos de invisibilidade perante a justiça, as vítimas de abandono 

afetivo passaram, a partir do ano de 2012, a ter ao menos suas fundadas lamentações 

analisadas pelo Poder Judiciário com a devida preocupação e sensibilidade que o tema 

requer. Nesta criteriosa pesquisa, traremos todos os julgados submetidos ao Superior 

Tribunal de Justiça para o devido entendimento da alternância de decisões entre as turmas 

ao julgar os pedidos (procedentes ou improcedentes), nos casos concretos submetidos 

àquela Corte Especial.  

Depois da importante decisão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, reconhecendo o cuidado com os filhos como valor incorporado 

ao ordenamento jurídico brasileiro nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, 

foram proferidas mais 10 (dez) decisões que serão objeto de análise neste projeto 

investigativo sobre essa relevante causa social.   

Após uma minuciosa pesquisa na base de jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça46, acompanhamento em sites jurídicos e diversos outros bancos de dados, 

elaboramos uma tabela atualizada com todos os julgados separados por ano, turma 

                                                           
45 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 567164 ED. Relatora Ministra Ellen Gracie. Data 

da Publicação (DJ): 11/09/2009. 
46 www.stj.jus.br. 
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julgadora, breve fundamentação e o entendimento do STJ no caso específico. Em seguida, 

apresentamos uma breve análise da fundamentação de cada decisão proferida, de autoria 

própria, que nos trará ao final do trabalho uma conclusão definitiva sobre qual é o 

entendimento a respeito da responsabilidade civil por abandono parental pelo Poder 

Judiciário no Brasil.   

 

A

Nº 
ENTENDIMENTO FUNDAMENTO PROCESSO 

2

012 

SIM Nos termos do artigo 227 da CF/88, 

existe um núcleo mínimo de cuidados 

parentais, sendo possível a fixação de 

indenização por dano moral quando o 

pai não cumpre o dever legal de cuidar 

da filha.  

3ª Turma 

Resp 1159242/SP 

2

015 

NÃO Não ocorreu o descumprimento do 

dever do cuidado por não restar 

comprovado o nexo causal entre a 

conduta omissiva do pai e o dano 

sofrido pela filha. 

3ª Turma  

Resp1557978/DF 

2

016 

NÃO O abandono afetivo exige detalhada 

demonstração do ilícito civil 

ultrapassando o mero dissabor, e, no 

caso, não houve a demonstração da 

configuração do nexo causal entre o 

suposto abandono e o alegado dano. 

3ª Turma  

Resp 1493125/SP 

2

016 

NÃO Não houve o devido 

prequestionamento dos art. 5º, 19 e 22 

do ECA no recurso, sendo impossível 

fazer a revisão do acórdão 

apresentado nos termos da Súmula 7 

da Corte. 

3ª Turma  

AgRg no AResp 

811059/RS 

 

2

017 

NÃO O dever de cuidado compreende o 

dever de sustento, guarda e educação 

4ª Turma  
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dos filhos, e se cumprido não 

configura dano moral. Não há dever 

jurídico de cuidar afetuosamente da 

prole e a ação foi ajuizada mais de três 

anos após atingida a maioridade. 

Resp 

1579021/RS 

2

018 

NÃO O dever de cuidado compreende o 

dever de sustento, guarda e educação 

dos filhos, e se cumprido não 

configura dano moral. Não há dever 

jurídico de cuidar afetuosamente da 

prole, citando o mesmo precedente 

anterior. 

4ª Turma  

AgInt no AREsp 

492243/SP 

 

2

018 

NÃO Prescrição. O prazo prescricional da 

pretensão reparatória de abandono 

afetivo começa a fluir a partir da 

maioridade do autor. 

4ª Turma  

AREsp 

1270784/SP 

 

2

019 

NÃO O dever de cuidado compreende o 

dever de sustento, guarda e educação 

dos filhos, e se cumprido não 

configura dano moral. Não há dever 

jurídico de cuidar afetuosamente da 

prole, citando o precedente anterior. 

4ª Turma  

AgInt no AREsp 

1286242/MG 

2

021 

SIM  Responsabilidade civil pelos danos 

causados pelos pais que devolveram a 

filha adotada ao acolhimento. 

3ª Turma  

REsp 

1698728/MS 

2

021 

NÃO Ocorreu a prescrição da ação 

reparatória no caso analisado.  

 

3ª Turma 

AgInt no AREsp 

1769440/SP 

2

021 

SIM  Violação ao dever de cuidado. Não há 

restrição legal para que se apliquem as 

regras da responsabilidade civil no 

âmbito das relações familiares. Fato 

danoso e nexo de causalidade 

3ª Turma  

Resp 1887697/RJ 
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amplamente comprovados pela prova 

produzida pela filha.  

 

Resp 1159242/SP: Sem dúvida alguma, o mais emblemático de todos os 

julgamentos, no qual, pela primeira vez, foi admitida a condenação de um pai pelos danos 

causados à sua filha durante toda a vida. Ressaltou que inexistem quaisquer restrições 

legais à aplicação das regras de responsabilidade civil em consequente dever de indenizar 

no Direito de Família. Deixou claro que sempre que constatado o descumprimento do 

dever de cuidar da prole, deverá ser reconhecida a ilicitude civil sob a forma de omissão. 

Ressaltou que existe um núcleo mínimo de cuidados parentais a garantir uma adequada 

formação psicológica e inserção social dos filhos. Constatou que as omissões do 

recorrente no exercício de seu dever de cuidado com a filha e ao privilegiar parte de sua 

prole em detrimento dela, caracterizou o dano in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio 

fato. E, comprovada a omissão do dever de dirigir a criação e educação da filha, no caso 

analisado, o pai foi condenado a indenizar sua filha em R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais).  

Resp1557978/DF:  A decisão entendeu que não houve o descumprimento do 

dever de cuidado, pois não teria ocorrido a demonstração da configuração do nexo causal 

entre o abandono e o dano. Que o dano moral, nessas hipóteses, deve ser de natureza 

excepcionalíssima. Deve ficar comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva e o 

trauma psicológico sofrido pela filha e que tais elementos devem ser claros e conectados. 

E que não teria ocorrido a comprovação de que tal conduta atribuída ao recorrido causou 

o dano alegado pela recorrente. O recurso especial não foi provido.  

Resp 1493125/SP: Entendeu que existe a possibilidade de compensação 

pecuniária por abandono afetivo apenas em casos excepcionalíssimos, com detalhada 

demonstração do ilícito civil e não o mero dissabor. Que sentimentos não podem ser 

mercantilizados para não fomentarem a propositura de ações judiciais como interesse 

econômico-financeiro. E afiançou ainda que nada indica que a fixação da pleiteada 

indenização estabeleceria o bom convívio entre as partes e que, ao contrário, as separaria 

definitivamente. Dano não caracterizado.  

AgRg no AResp 811059/RS:  O autor recorreu ao STJ de decisão que constatou 

não ter ficado configurado o alegado "abandono afetivo" gerador de dano moral 

indenizável com fundamento nas provas. Entretanto, no recurso, os julgadores 

entenderam que não houve o devido prequestionamento dos arts. 5º, 19 e 22 do ECA. E, 
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não tendo ocorrido o debate dos preceitos tidos como violados, não seria possível a 

revisão do acórdão recorrido nos termos da Súmula 7 da Corte. Agravo Regimental 

improvido.  

Resp 1579021/RS: A ação foi ajuizada mais de 3 (três) anos após o autor atingir 

a maioridade, estando prescrita sua pretensão indenizatória contra os fatos narrados na 

inicial. Que as indenizações no âmbito das relações familiares devem pressupor a prática 

de ato ilícito. O dever de cuidado compreende tão somente sustento, guarda e educação 

dos filhos. E, cumpridos tais deveres, não configurou dano moral indenizável.  

AgInt no AREsp 492243/SP: A possibilidade de compensação por dano moral 

exige um ilícito civil e não apenas um mero dissabor. A compensação pecuniária não 

restitui as coisas ao status quo anterior, já que não restauraria o sentimento não 

vivenciado, além do que, um pai condenado a indenizar o filho não vai (re)construir um 

bom relacionamento. E que o dever de cuidado compreende tão somente sustento, guarda 

e educação dos filhos. Agravo Interno desprovido.  

AREsp 1270784/SP: Prescrição. Reafirmou de decisão da Corte no sentido de 

que quando a paternidade é de conhecimento do autor desde sempre, o prazo de prescrição 

para a ação de reparação de danos por abandono afetivo começa a fluir desde a maioridade 

do autor. Agravo Interno não provido.  

AgInt no AREsp 1286242/MG: Não restou comprovado nos autos abandono 

afetivo de modo a configurar ilícito ensejador de dano moral. O STJ tem entendimento 

firme no sentido de que não há dever de cuidar afetuosamente e que o dever de cuidado 

compreende tão somente o sustento, a guarda e a educação dos filhos. Dessa forma, o 

Agravo Interno não foi provido.   

REsp 1698728/MS: Configurada a culpa e consequente responsabilidade civil 

dos pais que praticaram atos concretos para a devolução da filha adotada ao acolhimento. 

Reparação de danos morais em decorrência do abandono afetivo que restou comprovado. 

Mesmo verificada a inaptidão dos adotantes, não foi afastada a responsabilidade civil, 

ainda que em valor módico. Mantida, entretanto, a assistência material, pois a destituição 

do poder familiar não rompe com o vínculo de parentesco. Restabelecida a condenação 

por danos morais.  

AgInt no AREsp 1769440/SP: Prescrição reconhecida. Reafirmado o 

entendimento jurisprudencial da Corte de que na análise da ação civil por danos morais 

decorrentes de abandono afetivo a prescrição é contada a partida da maioridade do autor 

da ação.  
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Resp 1887697/RJ: Não existe qualquer restrição legal para a aplicação da 

reponsabilidade civil no âmbito das relações familiares. Houve violação do dever de 

cuidado. É dever jurídico o exercício da parentalidade de maneira responsável. São 

pressupostos para a responsabilização civil a conduta dos pais, a existência do dano e o 

nexo de causalidade. Dano concreto comprovado gerando dever de indenizar que foi 

majorado. 

 

10 ANÁLISE DOS ACÓRDÃOS DO STJ SOBRE ABANDONO AFETIVO 

 

Após análise de cada julgado, torna-se possível compreender qual o atual cenário 

jurídico que envolve a reparação de danos por abandono afetivo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça a orientar os demais tribunais brasileiros.  

Mesmo depois daquela Corte Especial decidir, no ano de 2012, que não existiam 

quaisquer restrições legais à aplicação das regras da responsabilidade civil em casos de 

atos ilícitos praticados dentro do ambiente familiar, com o consequente dever de 

indenizar, passou-se quase uma década sem prover recursos a conceder indenização 

naquele tribunal, voltando o STJ a dar provimento a dois recursos somente no ano de 

2021.  

Talvez ainda exista uma grande preocupação com relação a esse tipo de 

responsabilização no ambiente familiar e com eventual busca exagerada de amparo no 

Poder Judiciário. Embora tenhamos alguns recursos que não foram providos por questões 

técnicas, tais como revolver fatos já decididos ou a própria prescrição da ação, é também 

certo que muitos outros foram detidamente analisados pelos julgadores.  

Temos como resultado da pesquisa de cada decisão que algumas controvérsias 

jurídicas estão sendo pacificadas nas últimas decisões proferidas, tais como as que se 

referem ao início do prazo prescricional trienal após a maioridade da vítima, bem como 

a exigência da comprovação efetiva do dano e do nexo causal entre o mesmo e a omissão 

parental analisada. 

Entretanto, essa discussão ainda pode estar bem longe de terminar, pois, muito 

embora os acórdãos analisados se refiram aos três requisitos para a caracterização da 

responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), temos no emblemático 

acórdão de 2012 (REsp 1159242/SP) que a prova do abandono é dano do tipo in re ipsa, 

ou seja, decorrente do próprio fato.  
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Sobre isso, é importante destacar que o próprio STJ, em diversas situações do 

dia a dia, que se revelam muito menos constrangedoras que o abandono de uma vida 

inteira, já firmou jurisprudência nesse sentido (dano decorrente do próprio fato), tal 

como em casos de inclusão indevida em cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC), que configura dano moral in re ipsa47, ou até em atrasos de voo por companhia 

aérea48. 

Sobre a prescrição, reconheceu aquela Corte que, nos termos do inciso II do artigo 

197 do Código Civil, não deve ocorrer durante o poder familiar; sendo assim, após o filho 

completar 18 anos, deve iniciar o prazo trienal. Entretanto, muitos foram os argumentos 

contra esse entendimento suscitados pelas partes, tais como o fato de as demandas 

envolverem estado de pessoas, direito da personalidade e filiação, mas, principalmente, 

que os danos decorrentes do abandono são continuados e podem perseguir a vítima por 

décadas, dificultando determinar o início da contagem desse prazo.  

Destaca-se, entre os resultados da pesquisa, que após a leitura do inteiro teor de 

cada acórdão e dos votos de cada ministro acostados aos autos, nos últimos cinco anos, 

até a última decisão do ano passado, foi sendo firmado um precedente da 4ª Turma no 

sentido de que não existe dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o 

abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, não 

configura dano moral.  

O que se nota é que tal entendimento tem sido referência para diversas outras 

decisões daquela turma, irradiando para instâncias inferiores e gerando decisões no 

sentido de que os pais teriam a obrigação tão somente de sustentar materialmente seus 

filhos e, se for o caso, tão somente cumprindo o dever de pagar a pensão alimentícia 

arbitrada.  

Entretanto, após uma minuciosa análise de todas as decisões trazidas a este 

trabalho de pesquisa, ao contrário desse entendimento, foi possível constatar que mesmo 

nos julgamentos em que os acórdãos analisados negaram a indenização no caso concreto, 

ainda estava presente o dever de cuidado com a prole reconhecido desde 2012 no 

julgamento do REsp 1159242/SP, e finalmente reiterado no último julgado sobre o tema 

no STJ49 no final de 2021.  

                                                           
47 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo Regimental no Recurso Especial 1252125/SC. Relatoria 

Ministro Sidnei Beneti. Data da publicação (DJ): 27/06/2011. 
48 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1796716 / MG. Relatoria Ministra Nancy Andrighi. Data da 

publicação (DJ): 29/08/2019. 
49 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1887697 / RJ. Relatoria Ministra Nancy Andrighi. 

Data da publicação (DJ): 23/09/2021. 
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Devido à clareza de toda a legislação que fundamenta o tema trazido por completo 

no início desta pesquisa, fica evidente a existência de um dever de cuidado com os filhos, 

inclusive previsto em convenção internacional50. Dessa forma, mesmo quando os 

julgados trouxeram apenas a obrigação de sustento, guarda e educação, que 

corresponderia ao pagamento tão somente da obrigação alimentar estipulada, está 

inserido aquele núcleo mínimo de cuidados que ensejou a primeira condenação de pai a 

indenizar sua filha há quase uma década. Para se chegar a tal conclusão nesta pesquisa, o 

caminho percorrido foi uma detida análise de qual sentido o legislador atribuiu à palavra 

“guarda”, invocada em tais julgados contrários aos pleitos indenizatórios submetidos 

àquele tribunal superior. E, a partir desse estudo, encontramos no artigo 33 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente51 que:  

 Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu 

detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  

 

Ou seja, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que a 

assistência moral seja prestada durante a guarda, que está bem longe de ter reflexos tão 

somente financeiros. Sobre isso, podemos concluir, nas palavras de Edgard de Moura 

Bittencourt52, que a guarda “é um feixe de obrigações e deveres, pois contém a vigilância, 

amparo, cuidado, assistência material e moral, resguardo dos filhos”.  

Outros doutrinadores entendem que os deveres da guarda vão muito além disso, 

senão vejamos o que diz Caetano Lagrasta53: 

Guardar é antes de tudo amar, estar presente, na medida do 

possível, comparecer a todos os atos e a festividades escolares, 

religiosas, manter diálogo permanente e honesto com o filho sobre 

as questões familiares, sobre arte, religião, lazer, esporte e turismo.  

Dessa forma, a pesquisa da fundamentação de cada decisão analisada nos leva à 

inarredável conclusão de que, mesmo durante os últimos anos, em que o Superior 

Tribunal de Justiça não prolatou decisões favoráveis à condenação por abandono afetivo 

de pais que abandonaram seus filhos, nos vários acórdãos fundamentados na obrigação 

                                                           
50 https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. 
51 Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), art. 33.  
52 BITTENCOURT, E. Moura. Direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Atlas, 2015, p. 153. 
53 NETO, C. L. A família brasileira no final do século XX. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 124. 
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de “sustento, guarda e educação”, estava efetivamente presente na decisão uma 

obrigação bem maior, ou seja, de solidariedade, zelo, atenção e um núcleo mínimo de 

cuidados que os pais devem ter com a prole.  

Com esses resultados, que não deixam qualquer dúvida sobre o importante dever 

de cuidado com os filhos, é bem provável que o debate continue nos próximos anos, 

visto que não existe qualquer restrição legal para a aplicação de regras de reponsabilidade 

civil no âmbito das relações familiares. 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho de pesquisa, foi possível esclarecer tão relevante 

assunto, trazer a legislação que fundamenta a responsabilidade civil por abandono afetivo 

e sua evolução jurisprudencial nas últimas décadas desde a primeira condenação em 2003, 

bem como uma análise de todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça desde 2012, 

quando condenou pela primeira vez um pai que abandonou sua filha.  

Não se trata de incentivar esse tipo de litígio dentro do ambiente familiar, pois 

nenhum filho gostaria de estar processando seu próprio pai (ou mãe), mas é o que restou 

após uma vida inteira de abandono e sofrimento. Uma vida transformada em sentença em 

poucas folhas de papel a demonstrar que aquela atitude estava errada, pois o Poder 

Judiciário, quando provocado, tem o dever de agir contra os autores de quaisquer ilícitos 

praticados no seio familiar, da mesma forma com que atua nos mais diversos ambientes.   

Devemos ainda destacar o efeito pedagógico das referidas condenações judiciais, 

a fim de desestimular pais que não cuidam dos próprios filhos, destruindo todo um projeto 

de vida de crianças e adolescentes e, consequentemente, causando os mais diversos danos 

a toda a sociedade. É certo que uma indenização não “traz amor de volta”, como sugerem 

os críticos dos procedimentos judiciais, mas demonstra que alguém ouviu o choro sofrido 

e silencioso dessas vítimas, proporcionando a esperança de voltar a acreditar nos valores 

da família e na Justiça, que deve reprimir atos ilícitos, seja onde for.  

Deixar de punir seria, de certa forma, premiar milhares de pais omissos, 

perpetuando o hábito covarde de impor apenas às mães a difícil tarefa de assistir, criar e 

educar os filhos. Hoje, assistimos a uma mudança de comportamento nas famílias 

modernas com pais cada vez mais participativos, mas o Judiciário deve acompanhar de 

perto essa mudança, sinalizando sempre que atos ilícitos praticados no ambiente familiar 

não serão tolerados.  
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Nesta pesquisa, foi possível constatar que tal omissão praticada desde o início da 

humanidade tem sido enfrentada pelos mais diversos tribunais, inclusive com recente 

condenação no Superior Tribunal de Justiça. Foi possível notar o avanço do tema na 

jurisprudência no decorrer das últimas décadas e uma preocupação com as consequências 

nefastas do abandono na vida de crianças e adolescentes, podendo gerar sequelas que, se 

não tratadas, ainda poderão perseguir o adulto pelo resto da vida.  

Foi ainda atingido o objetivo de compreender não apenas o polêmico tema, mas 

as principais decisões judiciais proferidas na última década e a fundamentação de cada 

uma. Neste trabalho, o objetivo maior também foi atingido, ou seja, de trazer essa 

preocupação ao debate, pois não existem sequer pesquisas atualizadas sobre o número de 

filhos abandonados por seus pais no Brasil.  

Embora tenhamos tido o cuidado de trazer toda a legislação que fundamenta o 

dever de cuidado que os pais devem ter com seus filhos, existem projetos de lei tramitando 

no Congresso Nacional para deixar isso tudo ainda mais destacado em leis específicas, 

pois parece que muitos ainda não compreenderam a clareza do nosso texto constitucional.  

Vale frisar que não existe qualquer preocupação em fazer campanha de 

esclarecimento à população, que poderia ter um efeito positivo na mudança de 

comportamento daqueles que consideram o abandono um fato normal da vida humana. 

Nosso desejo é que esse debate judicial, objeto da pesquisa, siga em frente, retirando 

definitivamente o manto54 que está encobrindo as barbaridades que ocorrem diariamente 

dentro da entidade familiar, e possa protegê-la de atos ilícitos, em especial, contra 

milhares de menores indefesos no Brasil.   

E, para finalizar, nada mais apropriado do que voltar aos ensinamentos do 

emblemático voto da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial 

1159.242/SP pelo STJ, que inaugurou esse debate, destacando uma única frase que 

resume toda esta luta: “Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever”55.  

 

 

 

 

                                                           
54 No sentido figurado, é o disfarce, motivo que se diz para esconder a verdadeira razão. 
55 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial 1159242/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 

Data da publicação (DJ): 10/05/2012. 



 

31 
 

REFERÊNCIAS  

 

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia cientifica. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
 
 
ARPEN - Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Disponível em: 

https://arpenbrasil.org.br/cnn-brasil-numero-de-criancas-sem-o-nome-do-pai-

na-certidao-cresce-pelo-4-ano-seguido/. Acesso em: 09 de jan. de 2022. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. 

Rio de Janeiro, Zahar. Ed. 2004 p 102-103 

 

BECKER, H. S. A epistemologia da pesquisa qualitativa. Revista de Estudos 
Empíricos em Direito, v. 1, n. 2, p.184-199, 2014. 
 
 
BITTENCOURT, E. Moura. Direitos da criança e do adolescente. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 153. 
 

 
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e autonomia 

privada. São Paulo, Saraiva. 2007. 

BRASIL. Lei nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de13 de julho de 

1990. 

BRASIL. CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Disponível em 

://www.cnj.jus.br/programa-pai-presente-completa-cinco-anos-e-se-consolida-

no-pais/ Acesso em: 07 de janeiro de 2022. 

 

CRISPINO, I. Dever de indenizar por abandono afetivo. Disponível em: 
http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080228121303867. 
Acessado em: 20/02/2022. 
 
 
DIÁRIO DA SAÚDE. Amor do pai influencia mais os filhos que o amor da 
mãe. Disponível em: <http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=amor-
pai-influencia-personalidade-filhos>. Acessado em 02/09/2014. 
 
 

https://arpenbrasil.org.br/cnn-brasil-numero-de-criancas-sem-o-nome-do-pai-na-certidao-cresce-pelo-4-ano-seguido/
https://arpenbrasil.org.br/cnn-brasil-numero-de-criancas-sem-o-nome-do-pai-na-certidao-cresce-pelo-4-ano-seguido/
about:blank
about:blank


 

32 
 

FGV. Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-
e-segunda-capital-com-maior-proporcao-de-maes-que-se-declaram-solteiras-
no-momento-parto/. Acesso em: 23/01/22. 
 
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais do direito 

de família: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo. Atlas. 2008 p 

77,78. 

 

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Effective Evaluation. São Francisco: Jossey-
Bass, 1981. 
 
 
KRIPKA, R; SCHELER, M.; BONOTTO, D. L. Pesquisa documental: 

considerações sobre conceitos e características na pesquisa qualitativa. 

CIAIQ 2015, v. 2, 2015.  

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
 
LEWIS, M. Tratado de psiquiatria da infância e adolescência. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1995, p. 392.  

 
MACEDO, G. F.; RAMIREZ, N.; SOUZA, D. A importância do método: 
pesquisa qualitativa em contexto de sala de aula. Argumentos Pró-Educação, 
v. 3, n. 7, p. 29-50, 2018. 
 
 
MARCILIO, Maria Luíza. História Social da Criança Abandonada. 3 ª edição, 

Editora HUCITEC, São Paulo, 2019. p.16 

 

 
MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. 10ª ed. São Paulo: Hucitec, 
2007. 

http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-e-segunda-capital-com-maior-proporcao-de-maes-que-se-declaram-solteiras-no-momento-parto/
http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-e-segunda-capital-com-maior-proporcao-de-maes-que-se-declaram-solteiras-no-momento-parto/
http://dapp.fgv.br/rio-de-janeiro-e-segunda-capital-com-maior-proporcao-de-maes-que-se-declaram-solteiras-no-momento-parto/


 

33 
 

 

MUZA, G. M. “Da proteção generosa à vítima do vazio”. In: SILVEIRA, P. 
Exercício da paternidade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p.143-150. 
 
 
NETO, C. L. A família brasileira no final do século XX. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 124. 

 

SILVA, Américo Luís Martins da Silva. Dano Moral e sua reparação civil. São 

Paulo. Revista dos Tribunais. 2012.  

 

SILVA, C. M. “Descumprimento do dever de convivência familiar e indenização 

por danos à personalidade do filho”. Revista Brasileira de Direito de Família. 

Porto Alegre: Síntese, vol. 6, nº 25, ago./set. 2005. 

 


