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RESUMO

O abandono afetivo é a ausência do dever legal de cuidar de educar e de dar afeto à criança, bem como ao adolescente. A falta de assistência 
afetiva parental seja na figura paterna, materna ou daquele que detinha o dever de cuidar, se traduz em fonte de obrigação por dano moral, 
passível de indenização. A presente pesquisa tem enfoque na reparação do responsável pelo abandono afetivo, mesmo quando este cumpre com 
suas responsabilidades de natureza patrimonial. A falta de referência parental causada pelo abandono afetivo expõe a criança e o adolescente a 
um sofrimento decorrente da ausência, capaz de gerar efeitos devastadores. É legítima a expectativa dos filhos em relação à afetividade dos pais. 
A quebra dessa confiança deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil por danos morais. A problemática é 
demonstrar que, através do abandono afetivo, o menor em desenvolvimento pode sofrer danos irreversíveis e que a confiança depositada na 
responsabilidade familiar deve ser observada como um descumprimento do dever de cuidar inerente à família e aos pais. A CF/88, no caput do 
art. 227, reza que é dever da família preservar, dentre outros, o direito da criança e do adolescente à “convivência familiar”, e “colocá-los a salvo 
de toda a forma de negligência”. A Lei 8069/90 (ECA) ressalta o direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família 
(artigo 19), acarretando aos genitores “o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores” (artigo 22). No mesmo sentido a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (Decreto 99710/90) menciona em seu artigo 7.1, que a criança tem direito de conhecer seus pais e ser cuidada por 
eles. Assim, o direito do menor à criação, educação, convívio e relação afetiva com os pais, encontra-se respaldado no ordenamento jurídico 
nacional. O objetivo geral é o de destacar a responsabilidade civil dos pais em relação à afetividade legitimamente esperada pelos seus filhos. 
Como objetivos específicos destacam-se os de evidenciar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações familiares; observar que o 
abandono afetivo se traduz na quebra da confiança, resultando no dever de reparação civil por danos morais e analisar o posicionamento dos 
tribunais no sentido do arbitramento de indenizações por abandono afetivo. A metodologia empregada nesta pesquisa se deu através da revisão 
literária integrada de autores que abordam o tema, da consulta da legislação e julgados pertinentes, bem como aos sítios eletrônicos 
governamentais, visando demonstrar os principais conceitos e consequências sobre o tema. As consequências em relação ao abandono afetivo 
são danosas ao menor e à própria estrutura harmônica familiar. A obrigação é gerada pelo dever de cuidar, de assegurar à criança, ao 
adolescente, 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, citando-se apenas alguns dentre tantos deveres inerentes à família, positivados na Constituição e em 
tratados que versam sobre o tema. Como resultado, a partir da análise de julgados, observa-se que o abandono afetivo deve ser visto como 
quebra da boa-fé objetiva, gerando a possibilidade de estabelecer um plano normativo que vise à proteção da confiança dos filhos. A pesquisa em 
andamento se propõe a analisar dados e refletir sobre a temática através do estudo dos princípios constitucionais capazes de tornar possível a 
construção de garantias mais eficazes aos direitos da criança e do adolescente, protegendo-os do abandono afetivo. Para tanto, torna-se essencial 
aprofundar a máxima aplicabilidade do macro princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, III, CF/88), bem como dos interesses relativos 
à proteção do menor, vítima do abandono afetivo.
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