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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo abordar a responsabilidade civil dos genitores face ao abandono afetivo sofridos pelos filhos menores, e a 
reflexão sobre a importância jurídico e social do dever de cuidado com a prole, mostrando quando se caracterizará o real abandono e quais serão 
as consequências. A criança e o adolescente possuem formação psíquica, biológica, afetiva e moral indissociáveis da manutenção da convivência 
e da boa relação com os pais. Assim, garantir a proteção necessária de todos os direitos dos menores é dever constitucional imposto à família, à 
sociedade e ao estado. Nesse ínterim, se a família e sociedade não cumprirem com os seus deveres, recai então ao Estado a responsabilidade de 
cuidar, no qual possui sua condição de desenvolvimento, que são prioritários, fundamentais e indisponíveis. Além disso, expõe quais as posições 
dos Tribunais perante os casos e seus entendimentos atuais, bem como, apresentar argumentos sólidos e conclusivos da possibilidade de 
aplicação da responsabilidade civil nas relações familiares. Para tanto, o presente trabalho relaciona a evolução do direito de família até os 
modelos atuais e os principais princípios aplicáveis, a caracterização do abandono afetivo, a responsabilidade civil dos genitores e a indenização 
aplicável. Com o estudo, concluiu-se que o abandono afetivo pode criar problemas irreparáveis no menor, e para tanto, para que se amenizem 
tais conflitos gerados, é cabível a indenização como uma forma de punição ao não realizar o dever de cuidar, sendo que, tal indenização possui 
respaldo na Constituição Federal, Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de jurisprudências e projetos de Leis. Este trabalho 
foi construído na pesquisa bibliográfica e jurisprudencial acerca do tema, investigando também a doutrina repousada nos meios eletrônicos, 
analisando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para enriquecer e embasar as informações, permitindo 
aprofundamento e possíveis considerações ao estudo.
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