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RESUMO 

 

A infância e adolescência representam um período crucial na formação do ser 
humano, momento em que deve ser oportunizado aos menores todas as condições 
necessárias ao seu pleno desenvolvimento. A família é considerada locus 
indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa, por isso, as evoluções 
ocorridas no arquétipo familiar demandam apreciação jurídica, para adequação 
normativa. Com o advento da Constituição Federal de 1988, emergiu uma nova ordem 
de valores reservados ao Direito de Família, avultou-se o afeto e a dignidade da 
pessoa humana tornou-se o pilar de sustentação de todo o ordenamento jurídico. A 
proteção dos infantes recebeu status de garantia constitucional e mereceu a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente como norma infraconstitucional 
destinada a concretizar a esfera de salvaguarda dessa parcela tão vulnerável da 
população. Nesse contexto, o princípio da parentalidade responsável deve 
fundamentar as relações de filiação. Aos genitores é garantido o livre planejamento 
familiar, escolha que trará inúmeros deveres, especialmente a dedicação que devem 
ter com a criação e a formação de seus filhos menores, concretizada por 
comportamentos pró-afetivos. O descumprimento consciente e injustificado dos 
deveres inerentes ao poder familiar, caracteriza o abandono afetivo, a violência 
intrafamiliar que causa danos irreparáveis ao hígido desenvolvimento da saúde 
mental, emocional e intelectual dos infantes. Tais condutas por parte dos genitores 
devem ser objeto de responsabilização civil, surgindo, em consequência, o dever de 
indenizar os danos morais e materiais causados. Na elaboração desta pesquisa foram 
utilizados os métodos histórico e hipotético-dedutivo, com pesquisa bibliográfica.  
 

Palavras-Chave: Abandono afetivo; Dignidade da pessoa humana; 
Responsabilização civil.  
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ABSTRACT 

 

Childhood and adolescence represent a crucial period in the formation of being, when 
all the conditions necessary for their full development must be offered to minors. The 
family is considered an indispensable locus of fulfillment and development of the 
person, therefore, the developments in the family archetype require legal appreciation, 
for regulatory adequacy. With the advent of the Federal Constitution of 1988, a new 
order of values reserved for the Family Law emerged, the affection and the dignity of 
the human person became the pillar of support of the whole legal system. The 
protection of infants received constitutional guarantee status and merited the 
enactment of the Statute of the Child and Adolescent as an infraconstitutional norm 
aimed at realizing the safeguard sphere of this vulnerable part of the population. In this 
context, the principle of responsible parenting should underlie affiliation relationships. 
Parents are guaranteed free family planning, a choice that will bring numerous duties, 
especially the dedication they must have to the upbringing and training of their young 
children, brought about by pro-affective behaviors. Conscious and unjustified 
noncompliance with the duties inherent in family power characterizes affective 
abandonment, intrafamily violence causes irreparable damage to the healthy 
development of infants' mental, emotional and intellectual health. Such conduct by the 
parents must be subject to civil liability, resulting in the duty to compensate the moral 
and material damage caused. In the elaboration of this research the historical and 
hypothetical-deductive methods were used, with bibliographic research. 

 

Keywords: Affective abandonment; Dignity of human person; Civil liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar o abandono afetivo dos pais 

em relação aos filhos menores e o seu dever de indenizá-los. Trata-se de ilícito civil 

que têm chegado aos Tribunais de forma intensa e constante e que representa um 

tema complexo, pois não possui regulamentação específica no ordenamento jurídico 

brasileiro. Dentro desse contexto, surge a problematização à ser enfrentada: Se é 

dever dos pais dar proteção aos filhos com afeto, presença e cuidados, sendo tais 

condutas imprescindíveis para o desenvolvimento físico, psíquico e emocional destes, 

pergunta-se, se estes pais descumprirem tal dever, causando danos aos filhos, 

deverão repará-los civilmente por meio de indenização?   

O presente trabalho pretende analisar a importância do dever dos pais de 

reparar os danos causados aos filhos menores com a falta de afeto e presença, 

quando estes se encontram em situação de vulnerabilidade, por estarem em fase de 

desenvolvimento, e para responder ao questionamento buscará na doutrina jurídica e 

na jurisprudência a compreensão do significado do afeto. 

Diante das divergências, o afeto é ora identificado como um sentimento 

inapreensível ao direito, ora identificado como valor jurídico. A compreensão jurídica 

do afeto é imprescindível para a caracterização do abandono afetivo e a aplicabilidade 

do instituto da responsabilidade civil às relações de filiação. Essa é a linha de pesquisa 

pela qual o presente trabalho se desenvolverá, abordando a responsabilidade civil dos 

genitores pelo abandono afetivo dos filhos menores. 

No primeiro Capítulo, a partir da análise histórica da evolução da família, 

verifica-se a derrocada do patriarcado, que cedeu lugar a uma nova concepção para 

as entidades familiares. Especialmente pela Constituição Federal de 1988, a família 

foi funcionalizada de modo a garantir a realização existencial de todos os seus 

membros. Ver-se-á, pelos princípios constitucionais que alicerçam o direito de família, 

que após essa mudança de paradigma, o afeto passou a ser o elemento fundante das 

relações familiares. A família representa a primeira experiência relacional das crianças 

e, é a partir dela que se desenvolverá toda a sua personalidade, surtindo efeitos na 

sua futura vida em sociedade e no exercício da sua cidadania e dignidade, o que torna 

um dever o exercício da parentalidade de forma responsável.  
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O segundo capítulo preocupa-se em compreender o tratamento dispensado à 

infância e à adolescência. Para isso, será realizada uma digressão histórica, para 

verificar o modo da família e da sociedade enxergar a criança em nível internacional 

e especialmente, no Brasil, desde o período da colonização até a atualidade. Com a 

evolução normativa, os infantes passaram a receber proteção legal e foram 

reconhecidos como sujeitos de direitos fundamentais. Partindo da constatação da 

titularidade de direitos fundamentais pela população infanto-juvenil, discorrer-se-á 

sobre os direitos da personalidade garantidos à criança e ao adolescente, 

notadamente o direito à vida, a integridade psicofísica, a honra, ao desenvolvimento 

da sua personalidade, a convivência familiar etc, analisando como o sistema jurídico 

regulamenta e garante o exercício de tais direitos. 

O objeto do terceiro capítulo é a figura do abandono afetivo e sua conceituação. 

Primeiramente ressalta-se a necessidade de conferir uma proteção especial à infância 

e à adolescência em virtude da vulnerabilidade dos seres humanos desta faixa etária. 

É essencial reconhecer a sua condição de vulneráveis para entender as reais 

necessidade de cada fase do desenvolvimento infanto-juvenil de modo que lhes seja 

garantida uma proteção especial. Como seres em desenvolvimento, as crianças e os 

adolescentes são vítimas constantes da violência intrafamiliar, uma das mais 

flagrantes transgressões ao princípio da parentalidade responsável, e que tem o 

abandono afetivo como modalidade de maior incidência nas famílias brasileiras. O 

abandono afetivo surtirá efeitos em todo o ciclo vital de suas vítimas, o seu poder 

destruidor causa marcas que acompanharão todo o processo de desenvolvimento 

psicofísico dos negligenciados. 

No quarto capítulo será analisado o instituto da responsabilidade civil. Partir-

se-á dos aspectos relevantes da responsabilidade civil, vale dizer, seu conceito e 

pressupostos. Após, será averiguada a sua aplicabilidade no Direito de Família, no 

tocante as relações de filiação. Então, relacionando o afeto, o abandono afetivo e os 

elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil: conduta contrária 

à ordem jurídica, dano, nexo causal e culpa, iniciar-se-á a análise acerca da 

possibilidade de responsabilizar civilmente os pais que abandonam afetivamente os 

filhos menores. Finalmente, apresentar-se-á algumas decisões jurídicas que 

reconhecem o direito à reparação. 

A pesquisa se desenvolverá a partir do método histórico, ao analisar o 

desenvolvimento do conceito e ideia de família, assim como a proteção da criança e 
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do adolescente. O método hipotético-dedutivo, parte de ocorrências sobre o tema e 

demandas judicias hodiernas, na busca de encontrar melhores soluções as situações 

postas, enfaticamente estabelecendo como pressuposto o direito que as vítimas 

possuem de ser ressarcidas pelos danos sofridos por aqueles que deveriam lhes 

devotar amor, utilizando-se para tanto da abordagem bibliográfica. 

O presente trabalho busca demonstrar que as crianças e os adolescentes são 

seres vulneráveis que estão em processo de desenvolvimento da sua personalidade 

e, portanto, necessitam de pais com comportamento pró-afetivo para atingir a sua 

plena formação emocional. Assim, devem ter seus direitos juridicamente tutelados a 

fim de que os danos sofridos em decorrência do abandono afetivo não sejam 

desconsiderados pela sociedade, pelo Estado e pela própria família, que possuem o 

dever constitucional de zelar pela sua dignidade. 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 DA FAMÍLIA 

 

 

A família é a base da sociedade, pois é neste seio que se formam os primeiros 

laços e vínculos entre pessoas, os quais nitidamente irão influenciar não apenas no 

crescimento e desenvolvimento do ser individualmente analisado, mas também como 

membro e promotor de mudanças no ambiente social.  

Deste modo, um bom desenvolvimento no ambiente familiar é essencial para 

gerar pessoas emocionalmente saudáveis, o que resultará em uma sociedade mais 

justa, que busca promover a dignidade da pessoa humana e a proteção integral das 

crianças e adolescentes.  

 

 

1.1 BREVE RELATO SOBRE A EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA 

 

 

Não são as leis ou o Estado que conceituam a família e seus diversos institutos, 

ao reverso, é o sistema jurídico que deve absorver e acompanhar as intensas e 

constantes modificações no arquétipo familiar. A família precede o Estado e deve 

estar sempre hodierna ao Direito. 

A instituição familiar é a célula central da sociedade, sua existência data de 

milhares de anos e não há evidências de sociedades que não tenham se organizado 

em estruturas familiares. Os primeiros agrupamentos familiares se deram de forma 

natural e espontânea pelos homens primitivos, caracterizando-se, essencialmente, 

por serem nômades, pela promiscuidade sexual e pela ausência de organização 

institucional.A primeira evolução foi o estabelecimento de moradas permanentes, 

assim, os agrupamentos familiares passavam a viver da agricultura, dando início a 

uma sociedade rural, onde a família funcionava como unidade de produção. A unidade 

familiar que tivesse maior força produtiva tinha maiores chances de sobreviver, 

considerando que este era o seu objetivo principal. 

Existem três fases históricas na evolução da família, o estado selvagem, a 

barbárie e a civilização. No primeiro, a subsistência do homem vem da apropriação 

dos produtos da natureza, prontos para o seu consumo, foi o surgimento da caça, 

através do uso do arco e da flecha. Na barbárie, ocorre a incrementação dos produtos 
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naturais através do trabalho humano, é o início da domesticação de animais e da 

agricultura. Já a civilização é marcada pelo surgimento da indústria e da arte, no 

constante aprendizado humano de elaborar os produtos ofertados pela natureza 

(PEREIRA, 2003, p. 12). 

A primeira teoria sobre a evolução da família afirma que a sua organização se 

firmou no patriarcado, originando-se no sistema de mulheres, filhos e servos sujeitos 

ao poder limitador do pai. Superada essa concepção, surge a teoria de que os 

primeiros homens viveram em hordas promíscuas, homens e mulheres uniam-se sem 

vínculos civis ou sociais e a sociedade passou a organizar-se em tribos. A base da 

família se dava em torno da mulher, é a origem do matriarcado. Os filhos e membros 

da unidade familiar viviam sob as normas e o nome da mãe, o pai poderia até ser 

desconhecido (MEDEIROS, 1997, p. 31). 

Friedrich Engels divide a evolução histórica da família em quatro fases distintas: 

família consanguínea, família punaluana, família pré-monogâmica e família 

monogâmica. Os membros que compunham a família consanguínea relacionavam-se 

sexualmente entre si e os grupos conjugais eram separados por gerações. Essa 

constituição familiar desapareceu, dando lugar a família punaluana, a qual extirpou a 

prática sexual entre membros da mesma família, inclusive proibindo o casamento 

entre primos de segundo e terceiro grau (ENGELS. 1984, p. 31). 

Como as famílias viviam em grandes grupos, as mulheres se relacionavam com 

diversos homens, o que tornava improvável a identificação do pai, no entanto a mãe 

estava vinculada a gestação e quanto a sua identidade não pairavam dúvidas. A partir 

da proibição do casamento entre membros de uma mesma família, esta foi se 

fortalecendo enquanto instituição social e religiosa.  

Na família consanguínea e na família punaluana, ambas formadas por grandes 

grupos, não é possível precisar quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a 

mãe. Portanto, a descendência só pode ser estabelecida do lado materno, 

reconhecendo-se apenas a linhagem feminina. Isso ocorrida com todos os povos que 

estavam no estado selvagem e no estado inferior da barbárie (ENGELS, p. 36). 

A cultura do matriarcado, originando a unidade familiar chefiada pela mulher, 

teve curta duração. Logo em seguida, o homem assumiu a direção e a chefia da 

família e dos bens, é o início do patriarcado. 

Na família pré-monogâmica, a mulher passou a ser propriedade de um homem 

só, deixando de relacionar-se com vários deles, sendo castigada de forma cruel caso 
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praticasse o adultério, já ao homem era permitido a prática da poligamia. Nesse 

modelo familiar o casamento passou a ser o meio através do qual o homem mantinha 

para si uma esposa. As características principais eram o casamento e a procriação. 

Com o fim da prática da poligamia, deu-se a origem da família monogâmica 

(COULANGES, 1998, p. 42). 

Em Roma a família abrangia o conjunto de escravos, a mulher e os filhos 

pertencentes a um homem, que detinha absoluta propriedade sobre aqueles, podendo 

dispor sobre o seu direito de vida ou morte. A base familiar era fortemente patriarcal, 

com total submissão da família ao poder do pai, inexistia qualquer vínculo de afeto na 

relação familiar. Era uma relação hierárquica pautada pelo respeito e temor. O 

fundamento da família romana residia no poder do pai ou do marido. Esse poder era 

uma espécie de instituição primordial, caracterizada pela superioridade de força do 

marido sobre a mulher ou do pai sobre os filhos. A autoridade paterna ou marital 

originou-se da religião e foi por ela estabelecida (COULANGES, 1998, p. 57).  

O cristianismo alterou a constituição inicial da família, tornando necessária a 

celebração de um sacramento para formalizar o matrimônio, que instituía um vínculo 

indissolúvel entre o homem e a mulher. O Direito Canônico, por meio do Decreto de 

Graciano, denominado Corpus Iuris Canonici, previu o matrimônio como um 

sacramento indesatável, que, para ser celebrado, dependia do consentimento das 

partes (E.C. 1949, p. 618). 

É evidente a influência do direito canônico no ordenamento jurídico nacional, 

especialmente pela colonização portuguesa. As ordenações Manuelinas foram o 

primeiro estatuto jurídico do Brasil, juntamente com as cartas régias, cartas de foral e 

cartas de doação. Ao longo dos períodos colonial e imperial, vigoraram no Brasil as 

Ordenações Filipinas, além de outras normativas promulgadas por Portugal, como 

decretos, alvarás e resoluções (SILVA, 1985, p. 222). 

A Constituição Brasileira de 1824 determinou a vigência das Ordenações 

Manuelinas, das Ordenações Filipinas, das cartas régias, cartas de foral, cartas de 

doação e de todas as normativas provenientes de Portugal, até a promulgação de um 

Código Civil Brasileiro, que ocorreu apenas no ano de 1916 (COSTA, 2006, p. 17). 

Augusto Teixeira de Freitas editou o esboço do primeiro Código Civil Brasileiro, 

entre 1860 e 1865, o qual tratou sobre o pater famílias, deixando evidente a autoridade 

do homem como chefe do lar, mantendo a mulher e os filhos em uma posição 

hierarquicamente inferior (MADALENO, 2013 p. 676). 
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As relações familiares não foram tratadas nas Constituições de 1824 e 1891. A 

primeira Constituição apenas retratou suscintamente a família imperial, sem fazer 

referências aos institutos pertinentes à família em si. Já a Constituição de 1891 

reconheceu o casamento civil como única forma de constituição familiar, e a sua 

celebração deveria ser gratuita. Este único dispositivo sobre o tema foi resultado da 

ruptura entre a Igreja e o Estado. 

A submissão da família ao casamento civil para ser considerada legítima foi 

mantida no Código Civil de 1916, em um contexto social de forte sistema patriarcal, 

com divisões claras dos papéis da mulher e do homem na rotina familiar. Ao chefe da 

família era atribuído o sustento material da casa, a figura do homem provedor, já a 

mulher era reduzida a tarefas domésticas e educação dos filhos, sendo inclusive 

considerada relativamente incapaz por disposição legal,1 assim, para exercer 

qualquer atividade lucrativa era necessário o consentimento do marido (MADALENO, 

2013 p. 679). 

O modelo familiar patriarcal foi mantido nas Constituições de 1934, 1937 e 

1946. No entanto, a Constituição de 19372 inovou ao prever deveres parentais com 

relação aos filhos, considerando falta grave o abandono moral, intelectual e físico de 

crianças e adolescentes por aqueles que detinham a sua guarda. Apesar da figura 

paterna continuar exercendo a sua autoridade e posição hierarquicamente superior 

na organização familiar, ao genitor foi imposto o dever de zelar pela integridade dos 

seus filhos (MADALENO, 2013 p. 678). 

A Lei nº 4.121/1962 – Estatuto da Mulher Casada e a Lei nº 6.515/1977 – Lei 

do Divórcio, representaram importantes instrumentos para a emancipação da mulher 

dentro da sua própria família. A subordinação feminina deu lugar a sua condição de 

colaboradora na condução da sociedade conjugal, passando a contribuir moral e 

materialmente no sustento familiar. 

                                                           
1 Art. 6 da Constituição Federal de 1916: São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou 
à maneira de os exercer: [...] II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal 
(BRASIL, 1916). 
2 Art. 127 da Constituição Federal de 1937: A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e 
garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes 
condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O 
abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis 
por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados 
indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio 
e proteção do Estado para a subsistência e educação da sua prole (BRASIL, 1937).  
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, homem e mulher foram 

equiparados em direitos e obrigações. O princípio da igualdade atribuiu aos cônjuges 

exatamente as mesmas funções na condução da entidade familiar. Todos os filhos 

também passaram a ter os mesmos direitos, independentemente da origem da 

filiação, se oriunda de relação conjugal ou não, se biológica ou afetiva. O patriarcado 

foi substituído por um novo modelo familiar, constituído por laços afetivos, onde cada 

membro é valorizado. A dinâmica familiar se pauta na solidariedade, como verdadeiro 

instrumento ao pleno desenvolvimento de todos os seus integrantes (TEPEDINO, 

1999, p. 350). 

À frente dos novos valores apresentados pela Constituição Federal de 1988, 

especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre o homem e a mulher, 

a igualdade entre os filhos, proteção à todas as formas de constituição familiar, 

proteção integral da criança e do adolescente, dentre tantos outros, o Código Civil de 

1916 deixou de estar apto a regulamentar o direito de família. Esta função passou a 

ser exercida diretamente pela Constituição Federal, o que ocasionou o fenômeno 

conhecido por Constitucionalização do Direito de Família, através da 

Constitucionalização do Direito Civil (FACHIN, 1996, p. 83). 

Claramente há uma busca em normatizar o que é considerado importante para 

o Estado democrático de direito e consequentemente à sociedade que ele representa, 

e a família está entre os pilares deste Estado, a qual deve ser protegida considerando 

seu caráter fundamental. 

 

 

1.2 A FAMÍLIA E A BUSCA DO PLENO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE 

DE CADA MEMBRO 

 

 

A constante evolução das relações familiares é notória e grandemente 

conhecida. O modelo familiar ideal de determinado momento histórico, torna-se 

rapidamente ultrapassado, obsoleto. Contrariando essa transformação contínua, fato 

perene é a escolha das pessoas de viverem em família, todos almejam construir a sua 

família, independentemente de qual seja o seu modelo familiar. Para além dos laços 

afetivos que hoje definem os integrantes de um núcleo familiar, o estudo da família 

precisa ser realizado também sob o viés cultural e de vínculos constituídos por 
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relações psíquicas. A família é mais abrangente do que as inter-relações afetivas de 

seus membros. 

O afeto foi o elemento transformador para a nova concepção familiar. O vínculo 

sanguíneo foi superado e, hodiernamente, é o amor que une as pessoas, é esse 

sentimento que faz nascer uma nova entidade familiar, que entrelaça a vida das 

pessoas ao redor de um mesmo núcleo afetivo. 

O estudo da família fundamentado no aspecto cultural e psicológico trata do 

modelo familiar formado por laços afetivos, por pessoas que escolheram viver juntas 

pelo sentimento que as une. Logo, não se deve compreender a família por outros 

valores que há pouco tempo representavam o padrão. A própria filiação passou por 

uma profunda transformação, antes vinculada somente ao aspecto biológico, deixou 

para trás esse fundamento limitador e passou a vislumbrar relações mais amplas, que 

se concretizam pelo afeto, elemento principal de sua concepção. Essa nova 

configuração familiar pode ser regularizada diretamente nos Cartórios de Registro 

Civil das Pessoas Naturais, por meio do Reconhecimento de Paternidade/Maternidade 

Socioafetiva. 

Os filhos não necessitam apenas de genitores, mas sim de pais atuantes e 

comprometidos com o seu pleno desenvolvimento, portanto, as figuras materna e 

paterna devem estar bem definidas, dessa forma, o desenvolvimento familiar 

priorizará a integridade de cada filho, independentemente de o vínculo ser biológico 

ou afetivo. 

Com a nova ordem de valores que emergiram da Constituição Federal de 1988, 

avultou-se o afeto e a dignidade da pessoa humana tornou-se o pilar de sustentação 

de todas as relações familiares. A família passou a ser reconhecida por relações 

fundadas em vínculos de afetividade. É o afeto existente entre os seus membros, a 

reciprocidade de sentimentos, que garante a sustentabilidade de um núcleo familiar. 

Assim, a família passa a ser funcionalizada, ou seja, ela representa o meio ideal para 

possibilitar o pleno desenvolvimento da personalidade de cada um dos seus membros. 

Por ser considerada a base da sociedade, a família tem garantia constitucional de 

receber especial proteção do Estado, por ser o local onde a pessoa humana se forma 

(FACHIN, 1996, p. 86). 

A tutela da família foi priorizada como locus indispensável de realização e 

desenvolvimento da pessoa humana. Nesse sentido, o afeto é considerado muito além 

do que uma relação puramente sentimental, ele tem propriedades biológicas, 



19 

 

tornando-se o alicerce para que a pessoa possa se desenvolver em plenitude, sendo 

essencial para a formação psicológica, moral e social dos seus membros. A família 

passa a ter a função social de valorizar e garantir o pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. É instituição regida pela solidariedade e pelo respeito à 

dignidade de cada um de seus membros. 

Nas palavras de Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 

Desse modo, considera-se que a família patriarcal, considerada o 
modelo único no Brasil desde a Colônia, entrou em crise no curso do 
século XX e, desse modo, foi superada, perdendo sua sustentação 
jurídica, notadamente diante dos valores introduzidos pela 
Constituição Federal de 1988. [...] A nova família não se encontra, no 
entanto, em crise, identificando-se nos princípios fundamentais da 
dignidade da pessoa humana e da solidariedade social como 
referências seguras, e se baseia nas noções de tutela da pessoa 
humana na dimensão existencial e socioafetiva. Trata-se da 
concepção eudemonista da família, que potencializa, desse modo, os 
liames de afeição entre os seus integrantes, com nítida valorização 
das funções afetivas da família, tornando-se o refúgio privilegiado das 
pessoas humanas contra os problemas encontrados nas grandes 
cidades e decorrentes das pressões econômicas e sociais. A família 
passa a ser encarada como comunidade de afeto e entre – ajuda, 
servindo para o desenvolvimento da pessoa humana, especialmente 
no âmbito dos interesses afetivos e existenciais (GAMA, 2008, p. 28). 

 

Com a afirmação de uma nova face, agora fundada na afetividade, à família foi 

delegada uma compreensão solidária, cujo objetivo é a promoção do desenvolvimento 

pleno e benéfico da personalidade de cada um dos membros que a compõem. 

O legislador constituinte insculpiu a família como base da sociedade, afirmando 

a sua importância na formação das pessoas, assim, garantiu todo um aparato jurídico-

estatal, formado por normas e princípios que regem o novo direito de família.  

 

 

1.3 PRINCÍPIOS QUE ALICERÇAM O DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 

Não há como tratar de Direito de Família sem mencionar de antemão, os 

princípios que regem tal instituto, pois estes como o próprio nome sugere, são 

norteadores das relações familiares. 
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Dentre os princípios não há como se olvidar ao Princípio da dignidade da 

pessoa humana, Princípio da paternidade responsável, Princípio da afetividade e 

Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que serão abordados na 

sequência. 

 

 

1.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 

A dignidade da pessoa humana representa o mais universal de todos os 

princípios, é um macroprincípio do qual propagam-se todos os outros. É considerado 

o epicentro axiológico da ordem constitucional, disseminando seus efeitos sobre todo 

o ordenamento jurídico e alicerçando a totalidade de relações que se desenvolvem no 

seio da sociedade, sejam estas relações públicas ou privadas. 

Com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

dignidade passou a normatizar a conduta do poder público, impedindo-o de violar a 

dignidade pessoal e, para mais além, impôs a ele uma perspectiva programática, a 

fim de que o Estado tenha como meta permanente a promoção e a defesa da 

dignidade humana.  

A Declaração é de máxima importância na reafirmação dos direitos humanos 

em prol da dignidade, elencando direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais. Ela é fruto do movimento de internacionalização dos direitos humanos que 

surgiu no período pós-guerra, como resposta às barbáries cometidas durante o 

nazismo (PIOVESAN, 2014, p. 31-56). A dignidade se tornou um consenso ético 

essencial como rejeição moral aos horrores praticados na Alemanha nazista durante 

a Segunda Guerra Mundial (SARMENTO, 2016, p. 43).  

O Princípio da Dignidade Humana estabelece um limite à atuação do Estado, 

concebendo ainda um norte para a sua ação positiva. Além de abster-se de praticar 

atos ofensivos a dignidade humana, é dever do Estado proporcionar essa dignidade 

através de políticas públicas que viabilizem a realização existencial das pessoas, 

garantindo um mínimo de direitos fundamentais que proporcionem vida com dignidade 

(SARLET, 2015, p. 51). 

A dignidade humana possui dupla eficácia, tendo de um lado a eficácia positiva 

e de outro a sua eficácia negativa. A positiva vincula todas as normas jurídicas 
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infraconstitucionais à consolidação da dignidade, isto é, impõem ao Estado e aos 

particulares, obrigações que concretizem a dignidade. Já a eficácia negativa 

estabelece restrições, ao Poder Público e às pessoas como um todo, ao exercício de 

determinados direitos que possam ferir a dignidade de outrem. 

Nas palavras de Peter Habërle: 

 

A dignidade humana possui uma dupla direção protetiva. Isso significa 
que ela é um direito público subjetivo, direito fundamental do indivíduo 
contra o Estado (e contra a sociedade) e ela é, ao mesmo tempo, um 
encargo constitucional endereçado ao Estado, no sentido de um dever 
de proteger o indivíduo em sua dignidade humana em face da 
sociedade (ou de seus grupos). O Estado deve criar as condições para 
levar isso a cabo, de tal sorte que a dignidade humana não seja violada 
por terceiros (integrantes da sociedade). Esse dever constitucional 
pode ser cumprido classicamente, portanto, jurídicodefensivamente, 
mas também pode ser desempenhado jurídico-prestacionalmente; ele 
pode ser realizado por caminhos jurídicomateriais e por vias 
processuais (no sentido de um status activusprocessualis) bem como 
por meios ideais e materiais. Uma multiplicidade de combinações é 
imaginável (HABËRLE, 2009, p. 82). 

 

O sistema jurídico deve se pautar em normas que respeitem e deem efetividade 

ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

Esse importante princípio atinge todos os núcleos jurídicos: o sistema não pode 

tolerar decisões judiciais que o violem, bem como o legislador, em sua atividade 

abstrata e inovadora não pode, sob pena de afronta ao núcleo constitucional, elaborar 

normas que violem ou deem menor efetividade à dignidade das pessoas. É o princípio 

fundante do Estado Democrático de Direito, consagrado no primeiro artigo da 

Constituição Federal.3 Valor nuclear da ordem constitucional, surge da preocupação 

do constituinte com a promoção dos direitos humanos e da justiça social. Sua essência 

não pode ser captada em palavras, mas talvez possa ser identificado como o princípio 

de manifestação primeira dos valores constitucionais (SARMENTO, 2003, p. 60). 

Elevada a fundamento da ordem jurídica, representa uma opção constitucional 

expressa pela pessoa, levando todos os institutos à efetivação de sua personalidade 

(SARLET, 2015, p. 63). Essa opção constitucional gerou a despatrimonialização e a 

personalização de todos os outros institutos jurídicos, colocando a pessoa humana no 

                                                           
3 Art. 1º da Constituição Federal de 1988:  A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estado e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: [...] III – a dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). 
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centro protetor do direito. As pessoas passam a representar a própria razão de ser da 

ordem jurídica e não mais um mero reflexo. O ordenamento jurídico deve ser pautado 

no próprio homem, que é, por seu turno, a sua razão de existir. 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República, somada aos 

seus objetivos fundamentais,4 e ainda, a previsão do parágrafo segundo do artigo 5º 

- no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não 

expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pela Constituição – 

configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, 

tomada como valor máximo pelo ordenamento jurídico (TEPEDINO, 1999, p. 363). 

Encampada na grande maioria das constituições contemporâneas, é valor-

fonte, a partir do qual emanam todos os direitos e garantias fundamentais (SARLET, 

2015, p. 55). Desse modo, o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana é 

impossível de ser esgotado, em virtude do próprio caráter exemplificativo do rol dos 

direitos fundamentais. Por isso, qualquer definição que pretenda esgotar esse 

princípio se mostrará incompleta. 

Ingo Wolfgang Sarlet, afirma que: 

 

A dignidade da pessoa humana é 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 asseguram 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 corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida (SARLET, 2015, p. 51).  

 

A dignidade é atributo inerente à pessoa humana, tendo a irrenunciabilidade e 

a inalienabilidade como características, já que dela não pode ser destacada, devendo 

ser respeitada, promovida e protegida, tanto pelo Estado como por toda sociedade. 

A doutrina kantiana defende que a dignidade consiste na capacidade de 

autodeterminação e consciência de si mesmo, de seus direitos e deveres, é uma 

                                                           
4 Art. 3º da Constituição Federal de 1988. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. (BRASIL, 1988). 
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liberdade considerada em abstrato, como a potencial vocação que cada ser humano 

tem de determinar a sua própria conduta, sem interferências. Assim, a dignidade 

orienta a atividade estatal para que suas ações sejam no sentido de promovê-la e 

defendê-la, criando condições para seu pleno exercício (BARROSO, 2016, p. 52).   

Paulo Lôbo elucida que a dignidade da pessoa humana simboliza o núcleo 

existencial especialmente comum a todas as pessoas, enquanto seres idênticos do 

gênero humano, o que por consequência estabelece um dever geral de respeito, 

proteção e intocabilidade (LÔBO, 2016, p. 74).  

A dignidade assegura a todos a pretensão de igual respeito e consideração e 

impõe o reconhecimento e a garantia dos direitos humanos e fundamentais. Como 

liberdade, ela garante ao indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre seus 

projetos existenciais e de felicidade,5 e mesmo quando esta autonomia lhe faltar, seu 

direito deve ser respeitado pela sua condição humana. 

O princípio da dignidade humana significa, acima de tudo, igual dignidade para 

todos. O que torna indispensável a garantia especial da proteção e do cuidado das 

crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e, portanto, vulneráveis, tendo 

em vista que o menor está formando a sua dignidade durante o seu estágio de 

crescimento físico e mental. 

É no Direito de Família que tal princípio possui maior ingerência, garantindo 

aos infantes o respeito e proteção de sua probidade física e emocional. Assim, é 

essencial que a família tenha efetivamente a dignidade garantida, possibilitando o 

pleno desenvolvimento de cada partícipe, especialmente dos menores. 

 

                                                           
5 O Supremo Tribunal Federal entende que o direito à busca pela felicidade é um princípio constitucional 
implícito, decorrente do princípio da dignidade humana. Neste sentido, restou consignado no 
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 477554, pela Segunda Turma da Corte: 
[...] O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse 
princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que 
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 
consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina – O princípio constitucional da 
busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade 
da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos 
direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização 
de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, 
esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o 
direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como 
expressão de um ideia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. 
Precedentes do Supremo. Tribunal Federal e da Suprema Corte americana. Positivação desse princípio 
no plano do direito comparado. [...] (STF – AgRg-RE 477554 – 2ª T. – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 
26.08.2011) (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2011). 
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1.3.2 Princípio da paternidade responsável 

 

 

O conceito de responsabilidade deve incluir em sua esfera de proteção, de 

forma especial, os sujeitos vulneráveis, e, não há um ser mais necessitado de amparo 

do Estado do que uma criança ou um adolescente em desenvolvimento psicológico e 

moral. Assim, na salvaguarda dos seus direitos, foi criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

A paternidade responsável, princípio constitucionalmente previsto, representa 

um dos mais relevantes interesses sociais, seu caráter político possui extrema 

importância, pois o seu desrespeito gera consequências infindáveis para toda a 

sociedade, incluindo o Estado, são centenas de milhares de crianças abandonadas e 

em lares desestruturados, carentes da mais básica das necessidades, o amor. 

A Constituição Federal vigente positivou o dever de cuidado no âmbito familiar, 

sendo este dever um dos sustentáculos do direito das Famílias. O princípio da 

paternidade responsável unido ao princípio da afetividade viabilizam a dignidade da 

pessoa humana. A paternidade responsável atribui responsabilidade aos genitores 

pela sua prole, esta responsabilidade inicia-se na concepção e se estende até que 

seja necessário e justificável o acompanhamento dos filhos pelos pais. Trata-se de 

uma garantia fundamental concedida aos infantes, que se reveste de uma 

necessidade vital ao ser humano em desenvolvimento, receber amor e cuidado. Seu 

exercício é exigido com o intuito de prover a segurança, a proteção, o acolhimento e 

demais deveres inerentes ao exercício do poder familiar, consequências do livre 

planejamento familiar (GAMA, 2009, p. 227). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no parágrafo 7º do artigo 226 o 

direito ao livre planejamento familiar,6 associando esse direito ao respeito dos 

princípios da paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana. A fusão do 

direito ao livre planejamento familiar com os princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, tem a finalidade de alcançar os efeitos 

                                                           
6 Art. 226 da Constituição Federal de 1988: A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. [...] §7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas (BRASIL, 1988). 
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posteriores ao nascimento do filho, especialmente na infância e na adolescência, 

fases essenciais ao pleno desenvolvimento e formação da personalidade da pessoa 

humana (GAMA, 2009, p. 239). 

A paternidade responsável é consequência do exercício dos direitos 

reprodutivos pelos homens e mulheres. A liberdade sexual implica em 

responsabilidade pelo possível resultado da relação, ou seja, responsabilidade pelo 

eventual nascimento de um filho ou mais filhos, ainda que não sejam desejados ou 

planejados (GAMA, 2003, p. 453). É imprescindível que as pessoas exerçam os seus 

direitos de procriação e de se relacionarem sexualmente com discernimento e 

consciência, pois uma criança poderá ser concebida como fruto deste relacionamento, 

ensejando o dever de cuidado e carinho. 

A escolha de ter filhos, seja por que meio for, gerados, adotados, biológicos ou 

afetivos, trará naturalmente o dever da paternidade responsável, que se configura na 

obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual, material, 

sexual e espiritual à sua prole (CARDIN, 2018). 

Portanto, gerar uma criança não pode estar restrito a seu nascimento, 

contrariamente, desencadeia inúmeras outras situações como o cuidado e afeto a ser 

proporcionado ao menor, o que gera inclusive consequências jurídicas.  

Suprir as necessidades infanto-juvenis significa garantir a estes um ambiente 

que facilite a sua saúde mental e o seu desenvolvimento emocional, em decorrência 

de que tal circunstância somente será alcançada se houver condições suficientemente 

boas, que colaborem para a integração da personalidade do infante e promovam a 

sua independência como indivíduo (WINNICOTT, 1983, p. 63). 

É evidente que o princípio da paternidade responsável não se refere apenas as 

obrigações exigíveis da figura masculina no tocante ao cuidado dos filhos, abrangendo 

também a função materna no desenvolvimento psicofísico dos infantes. Por isso, 

utiliza-se a expressão parentalidade ao se referir à responsabilidade atribuída aos pais 

pela educação e criação de seus filhos (GAMA, 2009, p. 239). 

A parentalidade responsável não está restrita à paternidade ou à maternidade 

biológica, alcançando também as relações socioafetivas. A função paterna ou materna 

há muito não é mais considerada um fato da natureza, mas sim um fato cultural 

(PEREIRA, 2009, p. 580). Hodiernamente, os vínculos familiares são definidos pelo 

afeto e não pela consanguinidade, assim, são considerados pai e mãe de uma criança 
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aqueles que exercem a função de cuidadores, cumprindo seu dever com afeto e 

comprometimento. 

O dever de educar uma criança ou um adolescente é solidário (REIS, 2008, p. 

415-435), estando os pais na mesma esteira de exigências, conforme mandamento 

constitucional.7 É inerente à ideia de parentalidade responsável o dever de cuidado 

que os genitores devem exercer em relação aos seus filhos. Compreende-se por 

cuidado a ação de dedicar-se, de doar-se a alguém, desenvolvendo assim, uma 

relação de confiança mútua entre o cuidador e aquele que recebe os cuidados. Essa 

relação de confiança, de segurança, é primordial para o desenvolvimento e o 

amadurecimento psíquico da criança (MAIA, 2009, p. 364). 

No âmbito do Direito de Família, o cuidado é elevado à categoria de valor 

jurídico (PEREIRA, 2008, p. 58). Para além dos deveres de sustento material, 

alimentação, higiene e saúde, o cuidado com as crianças e os adolescentes demanda 

carinho, aconchego, é o afeto que deve ser recebido por eles por parte dos seus 

cuidadores. 

O primeiro cuidado de que a criança necessita, nos seus primeiros meses de 

vida, é o materno, que aos poucos se expande para o cuidado oferecido por ambos 

os pais, que a partir de então, juntos, responsabilizam-se pelo integral 

desenvolvimento de seu filho. Esse cuidado, ofertado pelos genitores, poderá evoluir 

para a família, que se ampliará incluindo os avós, tios, primos, os quais adquirem a 

qualidade de parentes, em decorrência de sua grande proximidade (WINNICOTT, 

1983, p. 130). 

Os deveres decorrentes da parentalidade responsável podem ser extraídos do 

artigo 227, caput, da Constituição Federal,8 bem como do artigo 4º, caput, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente,9 que impõem à família o encargo de assegurar a 

efetivação dos direitos infanto-juvenis. 

                                                           
7 Art. 229 da Constituição Federal de 1988: 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 (BRASIL,1988).  
8 Art. 227 da Constituição Federal de 1988: 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 (BRASIL, 1988). 
9 Art. 4º da Constituição Federal de 1988: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 
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Quando os pais não observam os direitos das crianças e dos adolescentes, 

ocorre flagrante violação aos princípios da paternidade responsável e da dignidade da 

pessoa humana. Essa situação demanda intervenção estatal, com o intuito de tutelar 

a integridade psicofísica dos infantes, garantindo que estes tenham condições de se 

desenvolver de modo saudável, para que possam atingir a maturidade emocional. Os 

direitos dos genitores no tocante à forma de conduzir a educação e criação de seus 

filhos, possuem um caráter instrumental, posto que estão fadados a concretizar o 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes. Logo, se um cuidado parental, 

aparentemente legítimo, estiver ocultando um comportamento abusivo e violento, o 

Estado deverá intervir na salvaguarda dos direitos dos vulneráveis (GROSMAN, 1998, 

p. 48). 

O ordenamento jurídico pátrio, assim como os instrumentos internacionais dos 

quais o Brasil é signatário, estabelecem como um direito do cidadão o de constituir 

uma família e concretizar o seu projeto familiar, desde que o faça de forma 

responsável, observando o princípio da dignidade da pessoa humana, com o intuito 

de preservar o melhor interesse da criança e do adolescente, os quais, devido a sua 

condição de vulnerabilidade, necessitam de cuidado e atenção especiais. 

 

 

1.3.3 Princípio da afetividade 

 

 

O Código Civil de 1916 catalogava a família com duas principais características, 

era patriarcal e matrimonialista. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o 

Direito de Família passou por profundas alterações e o citado padrão não mais se 

adequava a nova ordem jurídica. A partir de então, a família passou a se fundamentar 

em valores maiores, como a afetividade, a solidariedade, a igualdade, todos em 

atendimento ao princípio da dignidade humana. 

A transformação das relações familiares trouxe a consequente alteração do 

ordenamento jurídico, o novo modelo familiar está amparado nos princípios 

constitucionais e o afeto é o norte e o escudo de tais relações. Assim, a origem 

biológica da família se abateu diante do reconhecimento do afeto como pedra basilar 

das relações familiares. A família passou a ter o seu sentido fixado nos laços de 

respeito, consideração, amor e afetividade (OLIVEIRA, 2002, p. 229). 
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A verdade jurídica esmoreceu diante da chegada e instalação da imperiosa 

verdade da vida. A essência dos núcleos familiares se transmutou, tanto quanto a 

razão de sua constituição, existência e sobrevida, mudaram as pessoas que a 

compõem, pessoas estas que passam a ter a coragem de admitir que se casam 

principalmente por amor, pelo amor e enquanto houver amor (HIRONAKA, 1999, p. 

19). 

O núcleo familiar que se constitui firmando suas raízes no afeto existente entre 

cada um de seus membros – independente da diversidade da sua concepção – 

certamente será lugar de paz, ternura e respeito. Lugar em que haverá, mais que em 

qualquer outro, para todos e para cada um de seus componentes, a imensa 

possibilidade de realização de seus projetos de felicidade. Lugar de desenvolvimento 

pleno de todas as capacidades humanas. 

A felicidade, realizada pelo amor, é o objetivo primeiro que leva as pessoas a 

se unirem, é o sentimento capaz de aproximar os membros de uma família e de fazê-

los lutar para seguirem juntos. O afeto nas relações possibilita a comunhão de valores, 

de sonhos e ideais. Portanto, o ordenamento jurídico chamou para a sua esfera de 

proteção a afetividade, como meio legítimo de concretizar a dignidade humana, 

através das relações familiares. 

A realização da dignidade humana por meio da afetividade, vivenciada em 

ambiente de convivência sadia e de solidariedade, é a função básica da família atual 

(LÔBO, 2004, p. 40). Passaram a assumir um papel secundário, ou até mesmo 

chegaram a desaparecer, as ultrapassadas funções que se atribuía a um núcleo 

familiar, como por exemplo as funções econômicas, política, religiosa e procracional. 

Inclusive a função procracional, com a renovação constante do direito de família e a 

primazia atribuída ao afeto, deixou de ser sua finalidade precípua. Antes de ser um 

instituto jurídico, a família representa a união de pessoa que decidem viver juntas por 

laços de afeto, ficaram para trás os vínculos fundados em consanguinidade ou 

qualquer outra convenção social. O afeto é o sentimento que se traduz em fatos que 

merecem a proteção do direito, fatos que ocorrem durante a convivência social dos 

indivíduos, originando a socioafetividade (BARBOZA, 2009, p. 25). 

A família brasileira sofreu incontáveis transformações nas últimas décadas, as 

quais culminaram no processo de constitucionalização das relações familiares, 

fazendo com que valores como parentesco, nome e patrimônio convivessem com 
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valores superiores, como o afeto e o direito a felicidade na concepção contemporânea 

de família. 

A família atual assumiu o seu caráter eudemonista, o que consequentemente a 

tornou mais instável, pois as relações duram enquanto houver amor, quando este 

acaba, os vínculos são rompidos através das separações e divórcios. Mais instáveis, 

mas certamente mais autênticas, tendo em vista que cada membro da família busca 

a sua realização pessoal e, concomitantemente, deseja e se esforça para proporcionar 

a satisfação dos demais. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, trouxe, para garantir a sua 

concretização, o princípio da afetividade, já que este estabelece o comprometimento 

mútuo dos integrantes de uma família para o desenvolvimento de todos, ressaltando 

a importância do amor na igualdade dos filhos, na igualdade dos cônjuges e 

companheiros, na paternidade responsável e no melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

Nas palavra de Caio Mário da Silva Pereira: 

 

O princípio jurídico da afetividade, em que pese não estar positivado 
no texto constitucional, pode ser considerado um princípio jurídico, à 
medida que seu conceito é construído por meio de uma interpretação 
sistemática da Constituição Federal (art. 5º, §2º, CF)10. O princípio é 
uma das grandes conquistas advindas da família contemporânea, 
receptáculo de reciprocidade de sentimentos e responsabilidades 
(PEREIRA, 2014, p. 65). 

 

A Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da igualdade, trouxe 

proteção integral a todos os filhos, independentemente da origem da filiação, assim 

como extirpou a diferença que existia entre os cônjuges e companheiros. Assim, todos 

merecem igual proteção, são destinatários dos mesmos deveres e o amor passou a 

ser considerado essencial para o desenvolvimento físico-psíquico da pessoa humana. 

O vocábulo afeto, no entanto, não se confunde necessariamente com 

afetividade, como explica Paulo Lôbo: 

 

                                                           
10 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: [...] § 2º Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (BRASIL, 
1988). 
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A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, 
como fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida 
quando este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é 
um dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação 
àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles (LÔBO, 
2018, p. 53). 

 

O afeto pode apresentar diversos significados, tendo relevância em inúmeras 

áreas do conhecimento. Possui difícil conceituação, pois há que se analisar, em 

primeiro lugar, o contexto em que será empregado.  

O princípio da afetividade não esteja expressamente grafado na Constituição 

Federal de 1988, porém, é ele quem garante sustentação e razão de ser para diversos 

institutos jurídicos, tais como a própria família, adoção, o reconhecimento da 

paternidade e/ou maternidade socioafetiva, além de emanar diretamente dos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar (DIAS, 2016, p. 

49). De acordo com o anteriormente mencionado, a Constituição Federal atual alterou 

sobremaneira o paradigma familiar ao fazer prevalecer as relações de afetividade 

sobre os vínculos biológicos e patrimoniais. 

Paulo Lôbo defende que “o Princípio da Afetividade está implícito na 

Constituição. Nela, encontram-se fundamentos essenciais do princípio da afetividade” 

(LÔBO, 2018, p. 55). A filiação passou a receber tratamento isonômico, independente 

da sua origem, se biológica, afetiva ou por adoção, todos os filhos são detentores dos 

mesmos direitos, o que se observa na leitura dos parágrafos quinto e sexto do artigo 

227 da Constituição11 (BRASIL, 1988). 

Da mesma forma, o parágrafo quarto do artigo 22612prevê a proteção da 

“comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, garantindo a 

dignidade da família, tendo em vista que “a convivência familiar (e não a origem 

                                                           
11 Art. 227 da Constituição Federal de 1988: 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. [...]§ 5º A adoção será assistida pelo Poder 
Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 
estrangeiros. § 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (BRASIL, 
1988). 
12 Art. 226 da Constituição Federal de 1988: A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. [...] § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes (BRASIL, 1988). 
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biológica) é prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente” (BRASIL, 

1988). 

O princípio da afetividade é um princípio constitucional implícito, derivado do 

princípio da dignidade humana, da solidariedade, da igualdade entre os filhos 

independentemente de sua origem, da adoção como escolha afetiva, da proteção à 

família monoparental, tanto fundada nos laços de sangue ou por adoção, da 

convivência familiar assegurada à criança e ao adolescente independentemente da 

origem biológica (PEREIRA, 2016, p. 56). 

O princípio da afetividade é um princípio constitucional implícito, derivado do 

princípio da dignidade humana, da solidariedade, da igualdade entre os filhos 

independentemente de sua origem, da adoção como escolha afetiva, da proteção à 

família monoparental, tanto fundada nos laços de sangue ou por adoção, da 

convivência familiar assegurada à criança e ao adolescente independentemente da 

origem biológica (PEREIRA, 2016, p. 56). 

Maria Berenice Dias menciona que o afeto merece destaque como princípio 

jurídico, pois o novo olhar sobre a sexualidade valorizou os vínculos conjugais, 

sustentando-se no amor e no afeto. Na esteira dessa evolução, o direito das famílias 

instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor jurídico ao afeto 

(DIAS, 2016, p. 66). 

Rolf Madaleno defende que a afetividade deve estar presente nos vínculos de 

filiação e de parentesco. Necessariamente, os vínculos consanguíneos não se 

sobrepõem aos liames afetivos, podendo até ser afirmada a prevalência desses sobre 

aqueles (ROLF, 2018, p. 42). 

Um grande exemplo da importância da afetividade nas formações familiares, é 

o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetivas, que por muitas 

vezes poderá se sobrepor à filiação de origem biológica. 

 

 

1.3.4 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

 

 

A Constituição Federal vigente prescreve uma cláusula geral de proteção à 

dignidade humana, elevando-a a fundamento da república, onde notoriamente estão 
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inseridas as crianças e os adolescentes, ainda assim, previu expressamente em seu 

art. 227 que: 

 

Art. 227: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1998). 

 

A proteção à infância também está assegurada como direito fundamental 

social, estampado no artigo 6º da Constituição Federal.13 

A tutela constitucional também recepcionou instrumentos de proteção que já 

eram previstos no âmbito do Direito Internacional, dentre eles a Declaração sobre os 

Direitos da Criança de 1959, que normatizou a proteção ao pleno desenvolvimento da 

personalidade das pessoas em formação, notadamente referindo-se às crianças e aos 

adolescentes, tutelando-se à fruição completa de seus direitos e à salvaguarda de 

seus interesses. O Estatuto da Criança e do Adolescente, concretizou e expressou os 

novos direitos da população infanto juvenil, colocando em destaque o valor intrínseco 

da criança e do adolescente como seres humanos e a urgente necessidade de 

especial respeito a sua condição de pessoa em desenvolvimento e, portanto, 

vulnerável (COSTA, 1992, p. 33). 

É dever do Estado proporcionar às famílias os meios necessários para o 

desempenho da sua função principal, que é ser o núcleo primário de proteção das 

crianças e adolescentes e ser agente facilitador de seu desenvolvimento. Assim, a 

verificação do que consiste ser o melhor interesse da criança ou do adolescente 

dependerá das circunstâncias presentes em cada caso concreto. Na defesa dos 

interesses de uma criança ou de um adolescente, o princípio do melhor interesse deve 

sempre prevalecer. 

A obediência ao melhor interesse da criança e do adolescente não se trata de 

mera recomendação, mas de diretriz obrigatória a ser observada nas relações 

mantidas entre crianças e adolescentes com seus pais, com a sociedade civil e com 

                                                           
13 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 
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o Estado, sendo determinante para garantir aos infantes a sua condição de sujeito de 

direitos (GAMA, 2008, p. 17). 

Caio Mário da Silva Pereira, esclarece: 

 
Em matéria de família, a autoridade judiciária é investida dos mais 
amplos poderes, sendo-lhe então lícito, em qualquer caso, a bem dos 
filhos, regular de maneira diferente a situação deles para com os pais. 
Abriu-se ao julgador, nesta hipótese, a oportunidade de aplicar o 
princípio do ‘melhor interesse da criança’ (art. 3.1 do Decreto n. 
99710/90). Deve prevalecer o interesse dos filhos, sobre quaisquer 
outras ponderações de natureza pessoal ou sentimental dos pais 
(PEREIRA, 2014, p. 134). 

 

Com a incorporação na Constituição Federal da Doutrina da Proteção Integral, 

que engloba o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, todas as 

relações familiares que envolvam criança e adolescente e os respectivos institutos 

passaram a ser por ela tuteladas, como filiação, paternidade, deveres parentais, 

proteção dos infantes. Ofertando ao poder judiciário condições e liberdade para 

sempre garantir que o bem dos menores sempre prevalecerá.  

A Doutrina da Proteção Integral, que abrange o princípio do melhor interesse 

da criança e do adolescente e que tem previsão constitucional, passou a tutelar todas 

as relações familiares que envolvam uma criança e um adolescente. Todos os fatos, 

institutos e casos que envolvam um menor, são analisados sob o comando do 

princípio da proteção integral, como a filiação, o poder familiar, a guarda, o 

estabelecimento da paternidade, da adoção, da tutela, dentre outros (GAMA, 2008, p. 

22). 

O estabelecimento da paternidade, revolucionado pela possibilidade de 

definição do vínculo biológico através de exame de DNA, encontrou no princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente um dos fundamentos para a chamada 

paternidade socioafetiva, que reconhece efeitos ao vínculo gerado pela afetividade, 

desafiando todas as regras jurídicas já existentes (FACHIN, 1996, p. 70). 

Paulo Lôbo defende que diante do conflito entre a paternidade biológica e a 

socioafetiva, deve prevalecer o melhor interesse da criança:  

 

O princípio inverte a ordem de prioridade: antes no conflito entre a 
filiação biológica e a não biológica ou socioafetiva, resultante de posse 
de estado de filiação, a prática do direito tendia para a primeira, 
enxergando o interesse dos pais biológicos como determinantes e 
raramente contemplando os do filho. De certa forma, condizia com a 



34 

 

ideia de poder dos pais sobre os filhos e da hegemonia da 
consanguinidade-legitimidade. Menos que sujeito, o filho era objeto da 
disputa. O princípio impõe a predominância do interesse do filho, que 
norteará o julgador, o qual, ante o caso concreto, decidirá se a 
realização pessoal do menor estará assegurada entre os pais 
biológicos ou entre os pais não biológicos. De toda forma, deve ser 
ponderada a convivência familiar, constitutiva da posse do estado de 
filiação, pois ela é prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 
227 da Constituição Federal) (LÔBO, 2004, p. 79). 

 

A parentalidade deixou de ser prioritariamente consanguínea, o que realmente 

forma vínculos familiares é o afeto existente entre as pessoas, assim, para garantir o 

melhor interesse da criança e do adolescente, poderá prevalecer a filiação 

socioafetiva, desconsiderando-se a biológica.  

O conteúdo do princípio do melhor interesse pode sofrer variações culturais, 

sociais e axiológicas. Portanto, o melhor interesse de um infante somente poderá ser 

aferido diante do caso concreto, em estrita observância aos direitos fundamentais 

estampados na Constituição Federal (PEREIRA, 2016, p. 40). 

Surge para a família, a sociedade e o Estado, o dever de colaborar com a 

construção de um ambiente capaz de propiciar a plena realização da personalidade 

de cada criança e de cada adolescente. É dever de todos garantir e zelar pela efetiva 

fruição dos direitos fundamentais dos menores, de acordo com os princípios da 

solidariedade e da responsabilidade. 

 

 

1.4 A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES FAMILIARES PARA TUTELAR A 

DIGNIDADE DE SEUS MEMBROS 

 

 

O direito é um sistema aberto de valores, que se concretizam em princípios que 

indicam uma finalidade a alcançar. Com a constitucionalização do direito, 

especialmente do direito de família, tornou-se necessário reconhecer que todo e 

qualquer instituto jurídico incorporado ao ordenamento pátrio, possui uma função 

social. É justamente a sua função social que trará legitimidade ao instituto, e, assim, 

restará justificada a sua proteção como mecanismo essencial a efetivação da 

dignidade da pessoa humana, cerne do sistema normativo nacional. Neste cenário, 

forçoso reconhecer a dignidade da pessoa humana como função social da família. 
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A dignidade é princípio revestido de caráter subjetivo e relacional, do qual 

decorre a existência de uma imposição de respeito no âmbito da comunidade dos 

seres humanos. Sob este olhar, encontra-se a família, como o espaço comunitário por 

excelência para realização de uma existência digna e da vida em comunhão com as 

outras pessoas (SARLET, 2015, p. 22). 

Provenientes da dignidade da pessoa humana, outros princípios constitucionais 

foram instituídos para alicerçar as relações familiares, indicando a sua finalidade, tais 

como o princípio da igualdade, da solidariedade, da paternidade responsável, da 

pluralidade das entidades familiares, da tutela especial da família, do dever de 

convivência, da proteção integral da criança e do adolescente e da isonomia entre os 

filhos. Por meio da análise dos citados princípios, é evidente que a família, na 

contemporaneidade, não se limita a um fim em si mesmo, para muito além disso, a 

comunidade familiar é um instrumento, um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento pleno da personalidade de cada um dos seus membros. No contexto 

atual, a família tem a missão precípua de possibilitar e efetivar a integral realização 

pessoal de seus membros, em cumprimento da sua dignidade (SARLET, 2015, p. 25). 

A concepção de uma família formada por intermédio da comunhão plena de 

vida, está atualmente positivada no artigo 1.511 do Código Civil Brasileiro.14 No 

entanto, esse pensamento deve ser ampliado a todos os modelos familiares, não 

apenas aqueles que se iniciam pelo casamento civil. Os novos núcleos familiares, não 

fundados apenas no parentesco, mas especialmente nas relações de afeto, são 

representativos do novo perfil familiar, e são merecedores de tutela e promoção pelo 

Direito de Família contemporâneo, ao mesmo tempo em que também possuem o 

dever de ser instrumento de efetivação da dignidade humana de todos os seus 

integrantes (PEREIRA, 1988, p. 23).  

A dignidade da pessoa humana, não alcança a sua finalidade se for visualizada 

somente sob o prisma da proteção de um indivíduo, pois essa compreensão resultaria 

num individualismo extremo. A pessoa humana, enquanto ser social, deve receber 

proteção em seu aspecto individual, mas também e, principalmente, em seu aspecto 

coletivo, representando a família o primeiro e privilegiado núcleo de integração social 

de todas as pessoas (PEREIRA, 1988, p. 26).  

                                                           
14 Art. 1.511 do Código Civil de 2002: O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges (BRASIL, 2002). 
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A família é capaz de realizar a convivência de seus membros por meio do afeto, 

da liberdade, da responsabilidade mútua e do comprometimento, certamente será um 

núcleo familiar não fechado egoisticamente em si mesmo, mas sim um grupo com um 

olhar empático para toda a coletividade, fato extremamente relevante à correção das 

injustiças sociais (PEREIRA, 1988, p. 19). 

A transformação proveitosa dos vínculos familiares, trouxe consigo a sua 

reestruturação pautada na afeição e na comunicação não violenta, o que trará por 

consequência, um número muito menor de indivíduos adoecidos por situações 

psicopatológicas. As relações familiares inadequadas, quer pela dominação 

prepotente, quer pela permissividade irresponsável, produz adultos adoecidos física e 

emocionalmente, com reflexos por todo o seu ciclo vital. Portanto, é imprescindível, 

hodiernamente, um novo tratamento jurídico dedicado a família, capaz de atender e 

materializar os anseios constitucionais sobre a comunidade familiar, a qual deve ser 

protegida na medida em que atenda a sua função social, ou seja, na medida em que 

seja capaz de proporcionar um lugar privilegiado para a boa vivência e dignificação 

de seus membros (FACHIN, 1996, p. 69). 

Obedecidos os novos valores impostos pela constitucionalização familiar, 

proporcionar a dignidade de cada um de seus membros, é o desígnio de toda família, 

é a sua função social. Logo, ela representa o instrumento de estruturação e 

desenvolvimento pleno da personalidade de seus integrantes. Núcleo base do 

desenvolvimento humano, a família possibilita a realização de cada um enquanto 

indivíduo, proporcionando a primazia da dignidade da pessoa humana. 
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2 DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

A proteção da criança e do adolescente não é temática hodierna, no entanto 

claramente vem ganhando maior importância recentemente, em que cada vez mais 

se tem analisado o papel da família na criação dos menores e como tal situação tem 

refletido no seio social. 

Por isso, importante iniciar a abordagem do assunto, realizando uma análise 

histórica da proteção da criança e do adolescente, o que se passa a fazer a seguir. 

 

 

2.1 ANÁLISE HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

Por muitos séculos as crianças foram esquecidas pelo ordenamento jurídico, 

mais que isso, por muito tempo foram consideradas ora como miniadultos e ora como 

objeto dos pais. A proteção dispensada à infância e à adolescência é recente, 

sobretudo, no tocante aos direitos assegurados a estes. 

Na Grécia Antiga, dispensava-se à infância uma ínfima atenção, não havia 

sequer uma palavra particular que fizesse referência a esta fase da vida. Sequer foram 

encontradas estátuas gregas de crianças. Porém, havia a preocupação com a 

educação dos jovens, como forma de transmissão da cultura grega. Não existiam 

restrições morais à prática do infanticídio, por isso Neil Postman conclui que “a visão 

grega do significado da vida de uma criança era drasticamente diferente da nossa” 

(POSTMAN, 1999, p. 19). 

O infanticídio era prática comum dentre os povos antigos. Os espartanos, 

lançavam nos rochedos de Taigeto as crianças nascidas com alguma imperfeição 

(AZAMBUJA, 2004, p. 23). Já o povo hebreu proibia o aborto, bem como o sacrifício 

de suas crianças, independentemente de possuírem ou não deformidades (AMIM, 

2010, p. 4). 

Em Roma, a esposa e os filhos não possuíam personalidade jurídica, eram 

submissos à autoridade do chefe de família, o qual era o ascendente comum vivo mais 

velho. A sujeição ao pátrio poder era absoluta. Logo após o seu nascimento a criança 

era enviada a uma nutriz, que a amamentava e a educava com a ajuda de um 
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pedagogo. O aborto, o enjeitamento de crianças e o infanticídio dos filhos de mulheres 

escravas, eram práticas recorrentes neste período histórico (ARIÈS, 2000, p. 23). 

Na Idade Média, a infância foi inicialmente desprezada e seu conceito 

inexistente. As pinturas medievais anteriores ao século XII revelam seres adultos em 

miniatura, sendo que a única característica que distinguia os retratos infantis era a 

estatura das crianças em comparação com um homem na idade adulta (ARIÈS, 1981, 

p. 50). 

As altas taxas de mortalidade infantil representam uma das razões da irrisória 

importância que se dispensava à infância na Idade Média. A grande probabilidade da 

morte de uma criança nos seus primeiros anos de vida, fazia com que os pais não 

criassem vínculos afetivos com os filhos, desenvolvendo uma insensibilidade e 

indiferença em relação aos infantes (ARIÈS, 1981, p. 57). 

Considerava-se infância, o período de vida que se iniciava com o nascimento e 

se prolongava até o menino ou a menina atingirem os sete anos de idade. Isto porque 

era nesta fase da vida que as crianças já podiam falar e compreender o que os adultos 

diziam. Portanto, “o menino de sete anos era um homem em todos os aspectos, exceto 

na capacidade de fazer amor e guerra” (POSTMAN, 1999, p. 28). Este modo de 

compreender a infância explica porque as crianças compartilhavam com os adultos os 

mesmos jogos, conversas e brincadeiras a partir do sétimo ano de vida. 

Na Itália do século XV, as crianças de mães burguesas eram amamentadas por 

amas de leite. Assim que nasciam, os bebês eram enviados às casas das amas e lá 

permaneciam sob os cuidados destas mulheres até os dezoito meses de vida. Porém, 

existem relatos de crianças que retornaram para a casa da família apenas com doze 

anos de idade (RONCIÈRE 1990, p. 223). 

O infanticídio por sufocação e o abandono de crianças também constituíam 

práticas usuais nos séculos XIV e XV, o que ocasionou a criação de asilos para os 

menores rejeitados, no entanto, essa resolução acabou incentivando ainda mais o 

enjeitamento dos menores (RONCIÈRE, 1990, p. 224). Somente nos séculos XVI e 

XVII, a compreensão medieval acerca da infância começou a se modificar. Os retratos 

e imagens de crianças sozinhas multiplicaram-se e era comum as pinturas de famílias 

organizadas ao redor do infante, sendo este o centro da obra. As pinturas também 

passaram a retratar cenas do cotidiano infantil, com brincadeiras, carinhos, lições de 

leitura etc (ARIÈS, 1981, p. 65). Foi aqui que o vestuário infantil se diferenciou do 

adulto, bem como a linguagem e as brincadeiras. 
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Pela primeira vez, surge o respeito pela infância, evidenciado pela preocupação 

com o conteúdo dos livros aos quais as crianças eram submetidas. Simultaneamente, 

originou-se um conceito imprescindível para uma mudança completa de paradigmas: 

a inocência infantil. Tal concepção estava atrelada ao cuidado que se deveria ter com 

a criança, por meio de quatro princípios morais: o primeiro, de que o infante nunca 

poderia ser deixado sozinho; o segundo ensinava a se evitar “mimar” ou “paparicar” a 

criança; o terceiro e quarto princípios recomendavam a modéstia e decência do 

comportamento infantil. Todos estes pressupostos tinham por escopo preservar a 

criança “da sujeira da vida”, bem como da “sexualidade tolerada”, e, ao mesmo tempo, 

“fortalecê-la, desenvolvendo o caráter e a razão” (ARIÈS, 1981, p. 135). 

A escolarização desempenhou um papel fundamental no modo de conceber e 

tratar a infância. Lentamente, a escola deixou de ser destinada apenas aos clérigos 

para se transformar em um instrumento de educação e rigor moral indispensáveis para 

a passagem da infância ao mundo adulto. Logo, o interesse dos educadores em 

preservar a inocência infantil correspondeu à preocupação paterna de vigiar os filhos. 

Como consequência, os pais preferiam enviar os filhos aos colégios do que confiá-los 

a mestres que ensinavam aos meninos ofícios até que estes atingirem a idade adulta. 

Assim, a permanência das crianças nas escolas possibilitou o estreitamento dos laços 

familiares (ARIÈS, 1981, p. 231). 

A partir dos séculos XVI e XVII, a preocupação com a educação ocasionou uma 

verdadeira moralização da sociedade, que era comandada por eclesiásticos e juristas. 

Estes ensinavam que os pais eram os responsáveis, perante Deus, pela alma de seus 

filhos, sendo, portanto, seus guardiões espirituais (PEREIRA, 2008, p. 83).  

Os séculos XVI a XVIII também foram marcados por uma crescente 

preocupação com a saúde e a higiene das crianças. Existe na literatura médica do 

citado período histórico, recomendações feitas às mães acerca de como lidar com o 

infante, recomendando, por exemplo, a não utilização de faixas que poderiam 

prejudicar o desenvolvimento corporal do bebê, e alertando quanto às deformações 

causadas no crânio em decorrência do uso de toucas e gorros apertados durante a 

primeira infância (GÉLIS, 1991, p. 320). Surgiu então, um novo sentimento nos 

núcleos familiares, uma nova base para as relações de seus membros. A família 

“deixou de ser apenas uma instituição de direito privado para a transmissão de bens 

e do nome, e assumiu uma função moral e espiritual” (ARIÈS, 1981, p. 277). Esta nova 



40 

 

família, passou a ser caracterizada por uma necessidade de intimidade e também pelo 

afeto que une seus membros. 

A ressignificação da família-tronco para a família nuclear, composta por pais e 

filhos em um ambiente privado de intimidade, bem como a transposição de uma 

educação pública, comunitária e aberta, para uma educação também estatal, mas do 

tipo escolar, com maior rigor disciplinar, foram indispensáveis para a individualização 

da infância e para a modificação da situação da criança (GÉLIS, 1991, p. 324). 

O iluminismo também apresentou importantes contribuições acerca do modo 

de se conceber a infância, sobretudo por influência dos pensadores John Locke e 

Jean Jaques Rousseau. Para aquele, a criança quando nasce poderia ser comparada 

a uma folha em branco, uma tábua rasa, cabendo, destarte, aos pais e aos mestres a 

responsabilidade pelo que seria escrito ou inserido na mente infantil. Logo, uma 

criança problemática e indisciplinada representava, para Locke, o fracasso de seus 

educadores (LOCKE, 1999, 145).  

Por outro lado, Jean Jacques Rousseau afirmava ser a criança importante em 

si mesma, e não um meio para atingir o fim proposto por um adulto. Isto porque, 

segundo este filósofo, a infância seria a fase em que o ser humano mais se 

aproximava do “estado de natureza”, o que poderia ser constatado pelas virtudes 

infantis como a espontaneidade, a pureza, o vigor e a alegria (ROUSSEAU, 1999, 93). 

Apesar do novo olhar que a infância conquistou após o século XVIII, os pais 

ainda enxergavam os filhos não só como propriedade privada, mas também como 

“servos cujo bem-estar era sacrificável no interesse da sobrevivência familiar” 

(POSTMAN, 1999, p. 70). Ainda havia o tratamento dos infantes como objeto dos pais 

e não como sujeitos de direitos. Nesta época, a utilização de castigos corporais e de 

punição física eram recomendadas e eram comuns espancamentos com o uso de 

chicotes, ferros e paus, sempre com a intenção de educar. Até mesmo no século XIX, 

as famílias que residiam da França, ao longo do Rio Sena, utilizavam-se de uma 

correção paterna consistente em uma queixa ao comissário de polícia, a fim de que 

os filhos desobedientes fossem internados em asilos psiquiátricos (PEREIRA, 2008, 

p. 86). 

As transformações ocorridas no seio familiar, e, principalmente, no modo de 

enxergar e compreender a infância, ocorreram de forma não linear, “pois a evolução 

não se realizou em toda parte no mesmo ritmo, mas, sob o efeito das forças políticas 
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e sociais, sofreu bruscas paradas num lugar, repentinas acelerações em outros” 

(GÉLIS, 1991, p. 319). 

No início do século XIX, a infância e a adolescência conquistaram um novo 

tratamento, um novo olhar para si, fruto das modificações ocorridas nos séculos 

anteriores. Ainda assim, não se cogitava a existência de direitos da criança e do 

adolescente, posto que estes ainda estavam submetidos à autoridade da figura 

paterna, não sendo considerados sujeitos de direito. 

Sobre o reconhecimento dos direitos da infância e da adolescência, cita-se um 

caso paradigmático ocorrido em Nova Iorque, no ano de 1874. Uma assistente social 

de certa igreja, ao realizar uma visita familiar, descobriu que os pais acorrentavam a 

filha, a qual estava doente, subnutrida e maltratada. Considerando que nos Estados 

Unidos não havia lei que autorizasse a limitação do poder familiar, a assistente social 

avocou uma legislação de proteção aos animais, que proibia os maus-tratos, com a 

finalidade de retirar a criança de sua família, já que o ser humano também é um 

animal, embora seja racional (MONACO, 2005, p. 126). 

Na Inglaterra, como efeito da Revolução Industrial, as crianças foram 

submetidas desde cedo ao trabalho nas fábricas, com péssimas condições de higiene 

e de salário. Em 1841, foi aprovada uma das primeiras leis voltadas à proteção da 

infância, que dizia respeito à limitação da jornada de trabalho infantil. Era o prenúncio 

das transformações que ocorreriam no século seguinte, marcando a passagem de um 

direito liberal para um direito social (MONACO, 2005, p. 153). 

Durante o século XX, inúmeros documentos internacionais e regionais de 

proteção à infância foram aprovados, com o intuito de uniformizar o tratamento 

dispensado à população infanto-juvenil em todas as nações signatárias de cada 

declaração ou convenção. Estes instrumentos conferiram à criança e ao adolescente 

a qualidade de sujeitos de direitos no plano internacional. O primeiro documento 

aprovado em âmbito internacional que se referiu especificamente à criança foi a 

Convenção nº 5, da Organização Internacional do Trabalho, de 1919, que estabeleceu 

uma idade mínima para a admissão no trabalho industrial. Consoante o art. 2º da 

citada convenção, “as crianças menores de 14 anos não poderão ser empregadas, 

nem poderão trabalhar, em empresas industriais públicas ou privadas ou em suas 

dependências, com exceção daquelas em que unicamente estejam empregados os 

membros de uma mesma família” (OIT, 1919). 
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Em 26 de novembro de 1924, a Liga das Nações sancionou a Declaração de 

Genebra, primeira normativa de caráter amplo relativo aos direitos da criança. Em seu 

preâmbulo, reconheceu a responsabilidade de toda a Humanidade em fornecer à 

criança o melhor, independentemente de raça, nacionalidade ou crença. Tal 

instrumento estabeleceu cinco princípios:  

 

I. A criança deve receber os meios necessários para seu 
desenvolvimento normal, tanto material como espiritual; 
II. A criança que estiver com fome deve ser alimentada; a criança que 
estiver doente precisa ser ajudada; a criança atrasada precisa ser 
ajudada; a criança delinquente precisa ser recuperada; o órfão e o 
abandonado precisam ser protegidos e socorridos; 
III. A criança deverá ser a primeira a receber socorro em tempos de 
dificuldade; 
IV. A criança precisa ter possibilidade de ganhar seu sustento e deve 
ser protegida de toda forma de exploração; 
V. A criança deverá ser educada com a consciência de que seus 
talentos devem ser dedicados ao serviço de seus semelhantes. 
(DOLINGER, 2004, p. 52). 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 preceituou no art. XXV 

que “a infância tem direito a cuidados e assistência especiais”, sendo que “todas as 

crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.” 

Esta especial proteção conferida à criança tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana, a razão de ser dos direitos humanos. 

A obra “A Era dos Direitos”, refere-se a três fases do desenvolvimento dos 

direitos dos homens: preliminarmente, afirmaram-se os “direitos de liberdade”, 

concebidos como aqueles que visam impor limites à ingerência do Estado na vida 

privada; seguindo-se, ganharam proeminência os “direitos políticos”, idealizados a 

partir de um modo positivo de entender a liberdade como autonomia, com ampla 

participação dos cidadãos no poder político; por fim, foram propugnados os “direitos 

sociais”, cuja essência reflete o apego da sociedade a novos valores, “como os do 

“bem-estar e da igualdade não formal, e que poderíamos chamar de liberdade através 

ou por meio do Estado” (BOBBIO, 2004, p. 52). 

No âmbito dos direitos sociais ocorreu ainda um fenômeno denominado por 

Norberto Bobbio de “especificação”, por meio do qual os direitos, antes atribuídos ao 

homem em caráter geral e abstrato, passaram a ter destinatários específicos, como 

mulheres (especificação quanto ao gênero), velhos e crianças (especificação quanto 
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às fases da vida), e pessoas com deficiência física ou mental (especificação quanto 

aos estados excepcionais da existência humana) (BOBBIO, 2004, p. 84). 

Em decorrência da especificação de direitos, a infância conquistou um 

instrumento próprio de proteção no âmbito da Organização das Nações Unidas. Em 

20 de novembro de 1959, a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração dos 

Direitos da Criança, fazendo referência em seu preâmbulo à Declaração de Genebra 

e à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Além disso, dispôs que “a criança, 

em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados 

especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento”. A 

Declaração dos Direitos da Criança estabeleceu dez princípios, dentre os quais se 

destaca o segundo: 

 

A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas 
oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de 
forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade 
(CAMARA DOS DEPUTADOS). 

 

Concretamente, a vida prática dos infantes mudou pouco, contudo, a 

Declaração dos Direitos da Criança desempenhou um papel essencial no 

reconhecimento dos direitos infanto-juvenis, haja vista que foi o embrião de um novo 

sistema jurídico que se consagrou trinta anos mais tarde com o surgimento da 

Convenção sobre os Direitos da Criança e com a doutrina da proteção integral 

(SOUZA, 2001, p. 60), que se caracteriza pela valorização da condição de 

vulnerabilidade do infante, passando a considerá-lo como sujeito de direitos 

fundamentais, impondo ao Estado, a família e a sociedade o dever de amparar a 

criança e o adolescente em seu desenvolvimento físico, mental, moral e intelectual. 

Em 1966, a proteção à infância foi inserida no Pacto Internacional de Direitos 

Civis Políticos15 e no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais16. É parte integrante do sistema da Organização dos Estados Americanos, 

                                                           
15 Art. 24 do Pacto Internacional de Direitos Civis Políticos: 1. Toda criança terá direito, sem 
discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação 
econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de menor requerer por parte 
de sua família, da sociedade e do Estado. 
16 Art. 10 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Os Estados Partes 
do presente Pacto reconhecem que: 1. Deve-se conceder à família, que é o elemento natural e 
fundamental da sociedade, as mais amplas proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua 
constituição e enquanto ele for responsável pela criação e educação dos filhos. O matrimonio deve ser 
contraído com o livre consentimento dos futuros cônjuges. 2. Deve-se conceder proteção especial às 
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a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, assinado em 22/11/1969, mas tendo entrado em vigor 

apenas em 18 de julho de 1979. Em seu art. 17, a Convenção Americana assegura a 

proteção da família como elemento natural e fundamental da sociedade. No art. 19, 

esta proteção é estendida à criança, em razão de sua condição de menor, atribuindo-

se à sociedade, ao Estado e à família o dever de zelar pelo infante (MONACO, 2005, 

p. 128). 

Por ocasião do Ano Internacional da Criança, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas aprovou uma proposta de iniciativa da Polônia no sentido de elaborar uma 

Convenção de proteção aos direitos infanto-juvenis com força jurídica suficiente para 

vincular os Estados que aderissem a tal instrumento. Assim, em 20 de novembro de 

1989, foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, que entrou em vigor 

em setembro de 1990 (MONACO, 2005, p. 130). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi ratificada por cento e noventa e 

três Estados. Somente a Somália e os Estados Unidos da América ainda não a 

ratificaram, embora tenham assinado. É o documento internacional com o maior 

número de adesões, com alcance praticamente universal. Entretanto, também é o 

instrumento em que os Estados signatários protocolaram o maior número de reservas 

ao texto da Convenção. A Convenção sobre os Direitos da Criança firmou o 

compromisso dos Estados de adequar o seu sistema legal interno à proteção integral 

das crianças e dos adolescentes, possibilitando o “surgimento de um ser humano mais 

apto a construir e participar de uma sociedade internacional mais justa e equânime” 

(SOUZA, 2001, p. 76).  

A Convenção sobre os Direitos da Criança, ao contrário da Convenção de 

Genebra e da Declaração dos Direitos da Criança, possui natureza coercitiva, 

impondo ao Estado Parte determinadas ações a serem adotadas no âmbito 

administrativo, legislativo e judiciário, com o objetivo de atender ao disposto em todos 

                                                           
mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se 
conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios 
previdenciários adequados.3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de assistência em 
prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra 
condição. Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O 
emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral e à saúde ou que 
lhes façam correr perigo de vida, ou ainda que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento norma, 
será punido por lei. Os Estados devem também estabelecer limites de idade sob os quais fique proibido 
e punido por lei o emprego assalariado da mão-de-obra infantil. 
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os seus artigos. Segundo disposto na Convenção, é considerada criança “todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com 

a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes” (art. 1º). 

Para conferir eficácia aos direitos e deveres expressos no âmbito da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, a própria normativa criou o Comitê dos 

Direitos da Criança, composto por dez membros eleitos a título individual pelos 

Estados Partes, com a função precípua de examinar os progressos realizados no 

cumprimento das obrigações contraídas pelos países signatários (art. 43). Assim, a 

fim de possibilitar a fiscalização, o art. 44 determinou que os Estados Partes 

enviassem relatórios periódicos ao Comitê, informando as medidas eventualmente 

adotadas com vistas a tornar efetivos os direitos reconhecidos na Convenção 

(BRASIL, 1990). 

Existem, por óbvio, outros documentos internacionais específicos de proteção 

à criança e ao adolescente, como as Regras Mínimas para a Administração da Justiça, 

da Infância e da Juventude (Regras de Beijing), adotada na Assembleia Geral da ONU 

por meio da Resolução nº 40/33 de 29 de Novembro de 1985; as Resoluções nº 40/36 

e 45/114 das Nações Unidas acerca da violência doméstica; a Convenção de Haia 

relativa à competência, lei aplicável, reconhecimento, execução e cooperação em 

matéria de responsabilidade parental e de medidas de proteção às crianças, de 19 de 

outubro de 1996; a Declaração de Estocolmo, resultado do Congresso Mundial sobre 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em 1998; dentre outros 

(MONACO, 2005, p. 140). 

A concepção e o modo de enxergar e entender a infância, sofreram mudanças 

significantes no decorrer da história. Se, inicialmente, esta fase da vida foi 

completamente ignorada, gradativamente, com a evolução dos costumes, dos 

sistemas econômicos, das noções de saúde e higiene, bem como do sistema 

educacional, a criança deixou de ser considerada como um objeto e passou a receber 

uma atenção especial. Nada obstante, somente no decorrer do Século XX o infante 

conquistou o status de sujeito de direitos fundamentais. Assim, o desafio hodierno não 

reside mais no reconhecimento da infância e da adolescência como merecedoras de 

uma tutela especial e na criação de leis que a tutelem, mas sim de como assegurar 

que todas as garantias previstas nos instrumentos internacionais sejam, de fato, 

observadas (MOCHI, CARDIN, 2018, p. 23).   
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Portanto, busca-se na atualidade a eficácia das leis que circundam a proteção 

das crianças e adolescentes. Não se podendo olvidar as normativas nacionais sobre 

o tema, que serão tratadas no tópico seguinte.  

 

 

2.2 A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO NACIONAL 

 

 

O Brasil caminha a passos lentos no que se refere à medidas eficazes de 

proteção as crianças e adolescentes, sendo que ainda há muito o que se fazer para 

garantir a efetiva tutela a este grupo de vulneráveis.  

As transformações ocorridas na Europa a partir do século XVI no tocante ao 

cuidado e modo de compreender a infância tardaram a alcançar o Brasil. No período 

em que o Brasil foi colônia de Portugal, as primeiras crianças europeias que aqui 

chegaram, enfrentaram um clima hostil e uma alimentação precária. Fatores estes 

que, somados às viagens conturbadas nas embarcações que vinham da metrópole, 

contribuíram para as altas taxas de mortalidade infantil no século XVI. A realidade das 

crianças da época era cruel e de extrema exploração, a partir dos nove anos de idade 

os meninos já realizavam mão de obra adulta, e as meninas entre doze e dezesseis 

anos eram expostas a constantes abusos e humilhações, já que nesta idade eram 

consideradas aptas para contrair o casamento (RAMOS, 2008, p. 34). 

As crianças indígenas, foram alvo da evangelização imediata por parte dos 

jesuítas. Uma carta enviada em abril de 1557 aos padres e irmãos de Coimbra, em 

que José de Anchieta explicava que o único modo de viabilizar a conversão dos índios 

seria atingindo os meninos, pois enquanto os pais se mostravam cada vez mais 

arredios e resistentes, as crianças não contradiziam a lei cristã (CHAMBOULEYRON, 

2008, p. 58).  

A catequização dos índios pelos jesuítas era baseada no uso de castigos 

corporais, porém, os castigos não eram aplicados pelos padres, mas por alguém de 

fora da companhia de Jesus, conforme recomendação do próprio Santo Inácio em 

1553. A dificuldade na evangelização dos meninos índios, sobretudo quando atingiam 

a puberdade, contribuiu para que os padres utilizassem cada vez mais a disciplina da 
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“sujeição” e do “temor”, o que implicava na utilização de uma vigilância constante, bem 

como da delação e da punição física (CHAMBOULEYRON, 2008, p. 63). 

Nos primeiros séculos após o descobrimento do Brasil, a preocupação com as 

crianças abandonadas e em situação de risco, era restrita à Igreja Católica (PEREIRA, 

2008, p. 87). O período compreendido entre a colônia e o império, foi baseado na 

mentalidade coletiva de compreender a infância como um período sem importância, 

“um momento de transição e por que não dizer, uma esperança” (PRIORE, 2008, p. 

84), especialmente pela instabilidade e alta morbidade populacional vivenciada nesta 

época. 

Os cuidados com a infância limitavam-se bebê recém-nascido, como a forma 

de envolve-lo em “mantilhas suaves e folgadas”, e com a alimentação oferecida às 

crianças, que consistia em leite e em alimentos engrossados com farinha. Os castigos 

corporais continuavam a ser utilizados, tanto pelos jesuítas quanto pelos pais. Havia 

um repúdio ao “mimo”, e a punição física era vista como uma forma de amor, assim 

como Deus também castigava aqueles a quem amava. Outrossim, o uso da palmatória 

também foi introduzido nas escolas a partir da segunda metade do século XVIII 

(PRIORE, 2008, p. 86). 

O uso de violência física era tão corriqueiro e incentivado que, Andréa 

Rodrigues Amin ressalta que “pelo resguardo da autoridade parental, ao pai era 

assegurado o direito de castigar o filho como forma de educá-lo, excluindo-se a 

ilicitude da conduta paterna se [...] o filho viesse a falecer ou sofresse lesão” (AMIN, 

2010, p. 5). 

Somente no século XIX, o Brasil passou a compreender a infância e a 

adolescência como fases distintas da vida humana. Na década de 1830, os dicionários 

de língua portuguesa já apresentavam termos como “criança”, “adolescente” e 

“menino”. Desde o nascimento até os sete anos de idade, a criança passou a 

despertar nos pais um sentimento de carinho, reconhecendo-se a necessidade de 

cuidados especiais neste período de desenvolvimento. Contudo, nas famílias mais 

abastadas permanecia a tradição de utilizar a mão de obra escrava para amamentar 

as crianças no período de lactação (MAUAD, 2008, p. 140). 

As crianças filhas de escravos, iniciavam o exercício de alguns trabalhos 

domésticos como lavar, passar, engomar, remendar roupas, reparar sapatos, 

trabalhar em madeira, pastorear etc, a partir dos 4 anos de idade. Ao completarem 

quatorze anos de idade, a função desempenhada pelos menores em nada se 
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diferenciava do trabalho dos adultos. Apesar dos pequenos escravos não terem 

sofrido punições tão extremas como aquelas padecidas pelos pais, era comum 

suportarem pequenas humilhações diárias. José Roberto de Góes e Manolo 

Florentino descrevem que “[...]houve crianças escravas que, sob as ordens de 

meninos livres, puseram-se de quatro e se fizeram de bestas” (GÓES; FLORENTINO, 

2008, p. 184). 

Durante o século XVIII, foram criadas as primeiras casas de expostos 

juntamente às santas casas de misericórdia. Eram instituições de modelo lusitano, 

que recebiam e mantinham crianças abandonadas pelos pais até que completassem 

sete anos de idade. Entre os anos de 1726 e 1855, registrou-se o aparecimento de 

onze casas no Brasil, em Cuiabá, Rio Grande, Florianópolis, Paranaguá, Rio de 

Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luiz e Belém (VENANCIO, 2008, p. 

196). 

A principal marca das casas de expostos, era a existência de uma roda giratória 

onde os pais ou terceiros deixavam as crianças sem a necessidade de se identificar. 

Era habitual o abandono de filhos havidos fora de uma relação conjugal e de filhos de 

escravos, já que estes passariam a ser considerados libertos. Assim que eram 

deixados nessas casas, os menores eram entregues às amas de leite internas e, logo 

em seguida, eram encaminhadas às amas de leite de fora, que eram responsáveis 

por cuidar dos infantes até completarem sete anos de idade (PEREIRA, 2008, p. 90). 

As crianças entregues nas casas de expostos, costumavam ser enviadas para 

trabalhar em navios mercantes depois de completarem sete anos de idade. No 

entanto, a saúde precária destas crianças contribuiu para que os governantes 

criassem formas alternativas de recrutamento. Implantaram-se, portanto, escolas de 

recrutamento de marinheiros, que, em geral, recebiam crianças carentes enviadas 

pelos pais ou menores presos pelo crime de vadiagem (VENANCIO, 2008, p. 198). 

Durante o período imperial, não existiu nenhuma disposição legal acerca dos 

direitos das crianças, mas apenas uma preocupação com a delinquência infantil. O 

Código Criminal do Império, sancionado em 16 de dezembro de 1830, previa em seu 

art. 10º, § 1º, que os menores de quatorze anos não seriam considerados criminosos, 

porém, se houvessem cometido o crime com discernimento, deveriam ser recolhidos 

em casas de correção, pelo tempo que o juiz entendesse necessário (art. 13). Em 

contrapartida, os maiores de quatorze anos e menores de vinte e um eram 

beneficiados com uma atenuação da pena (art. 18, item 10).  
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O Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, primeiro Código Penal da República, 

se limitou a dispor acerca da responsabilidade penal das crianças e adolescentes. 

Conforme o art. 27, §§ 1º e 2º, apenas não eram considerados criminosos os menores 

de nove anos de idade, e, quanto aos maiores de nove anos e menores de quatorze, 

seriam punidos tão somente se “obrassem com discernimento”. Para estes últimos, a 

pena indicada era o recolhimento em estabelecimentos disciplinares (art. 30).  

A teoria do discernimento prevaleceu no Brasil durante o período do Império e 

no início do período republicano. Época em que era latente necessidade de repressão 

à população infanto-juvenil que se envolvia com a delinquência. Por conseguinte, as 

crianças e os adolescentes que não estavam envolvidos com o crime permaneciam à 

margem de qualquer regulamentação legislativa. 

Após a proclamação da República, muitos imigrantes chegaram em São Paulo 

para trabalhar nas novas indústrias. Neste cenário, a situação social das crianças 

pobres, das abandonadas e das ex-escravas passou a ser uma preocupação do 

Estado. Nota-se, portanto, que “a proteção e assistência à criança carente tornou-se 

cada vez mais uma necessidade, sentida sobretudo pelo próprio corpo social” 

(VERONESE, 1997, p. 10). 

Diante do grave quadro social da infância brasileira no início do século XX, 

sobretudo diante do fracasso das iniciativas de caridade e de filantropia privada, o 

Estado precisou intervir por meio de políticas sociais, invocando para si a tarefa de 

garantir a educação, a saúde e a punição de crianças e adolescentes. Isto porque se 

acreditava que a delinquência juvenil era resultado de famílias desestruturadas. Logo, 

a inserção dos infantes marginalizados na sociedade era vista como a forma ideal de 

se evitar a criminalidade. 

Em virtude do aumento da criminalidade infanto-juvenil no início do século XX, 

criou-se o Instituto Disciplinar, destinado a receber não só os delinquentes menores 

de vinte e um anos de idade, como também os maiores de nove e menores de 

quatorze que fossem mendigos, vadios, viciosos ou abandonados, devendo 

permanecer na instituição até completarem a maioridade (SANTOS, 2008, p. 224). 

Simultaneamente ao aumento da delinquência dos infantes nas primeiras 

décadas do século XX, também ocorreu o aumento da exploração da mão de obra 

infantil, sobretudo de filhos de imigrantes, nas fábricas e oficinas. Os baixos salários 

e a falta de segurança no trabalho eram agravados pelos maus-tratos que os patrões 

e mestres empregavam tanto para punir os pequenos trabalhadores em caso de 
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alguma falta, como também para manter a disciplina e garantir o bom desempenho 

profissional (MOURA, 2008, p. 262). 

Como culturalmente o trabalho infanto-juvenil tinha o condão de afastar as 

crianças e os adolescentes desamparados da vadiagem e da criminalidade, essa 

exploração era considerada como redentora. E, por vezes, eram os próprios pais que 

obrigavam os filhos menores a trabalhar como forma de aumentar a renda familiar 

(MOURA, 2008, p. 266). 

Em defesa das crianças e adolescentes vítimas da exploração de mão de obra 

infantil, no ano de 1917 eclodiu uma greve geral em São Paulo, paralisando as 

atividades industriais e comerciais. Os ativistas denunciavam a exploração do trabalho 

infantil e exigiam a punição de empregadores e de pais que abusassem de menores 

operários (PASSETTI, 2008, p. 351). 

No mesmo ano, entrou em vigor o Novo Código Civil – Lei nº 3.071/1916, o 

qual, embora não contivesse qualquer artigo de proteção aos direitos dos infantes, 

apresentou uma série de preceitos acerca da filiação, diferenciando filhos naturais de 

adulterinos e incestuosos, e filhos legítimos de ilegítimos. A grande inovação e 

contribuição deste diploma legal foi a limitação do pátrio poder (arts. 39417 e 39518) e 

a possibilidade de ajuizamento de uma ação de investigação de paternidade (art. 

36319). 

Em 12 de outubro de 1927, por meio do Decreto nº 17.943-A, foi promulgado o 

primeiro Código de Menores brasileiro, que ficou conhecido como Código Mello 

Mattos. Este diploma legal consolidou leis de assistência e de proteção as crianças e 

aos adolescentes. De acordo com o art. 1º, o objetivo da lei era de submeter o menor, 

abandonado ou delinquente, que tivesse menos de dezoito anos, a medidas de 

assistência e proteção. Embora o art. 15 do Código de Menores tenha extinguido as 

rodas de expostos, o art. 14 continuou a estigmatizar os infantes abandonados até os 

                                                           
17 Art. 394 do Código Civil de 1916: Se o pai, ou mãe, abusar do seu poder, faltando aos deveres 
paternos, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo alguma parente, ou o Ministério 
Público, adotar a medida, que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, 
suspendendo até, quando convenha, o pátrio poder. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o 
exercício do pátrio poder ao pai ou mãe condenados por sentença irrecorrivel em crime cuja pena 
exceda de dois anos de prisão (BRASIL, 1916). 
18 Art. 395 do Código Civil de 1916: Perderá por ato judicial o pátrio poder o pai, ou mãe: I. Que castigar 
imoderadamente o filho. II. Que o deixar em abandono. III. Que praticar atos contrários à moral e aos 
bons costumes (BRASIL, 1916). 
19 Art. 363 do Código Civil de 1916: Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no art. 183, ns. I a 
VI, têm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação (BRASIL, 
1916). 
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sete anos de idade como expostos, devendo ser encaminhados a instituições 

específicas de acolhimento.  

Ainda, para os efeitos da lei, os incisos do art. 26 trazia situações elencadas 

em que dos menores de 18 anos seriam considerados abandonados.20 

O art. 28, por sua vez, definia como vadios os menores que, embora não 

estivessem em situação de abandono, recusavam-se a trabalhar, “vagando 

habitualmente pelas ruas e logradouros públicos”. De acordo com o art. 29, seriam 

mendigos os infantes que habitualmente pedissem esmola para si ou para outrem. 

Por fim, conforme a redação do art. 30, eram libertinos os menores que convidassem 

terceiros para a prática de atos obscenos ou que fossem envolvidos com a prática da 

prostituição (BRASIL, 1927). 

O Código de Menores de 1927, no tocante à responsabilidade penal, 

determinou que os menores de quatorze anos não poderiam ser processados. Porém, 

se o crime fosse praticado por um menor “abandonado, pervertido ou em perigo de o 

ser”, a autoridade competente o encaminharia para um asilo, casa de educação, 

escola de preservação ou o confiaria a uma pessoa idônea, pelo tempo necessário a 

sua educação, desde que não ultrapassasse a idade de vinte e um anos (art. 68) 

(MOCHI, CARDIN, 2018, p. 30). 

O Código Mello Mattos representou o reflexo das políticas sociais adotadas nas 

primeiras décadas do século XX, totalmente direcionadas aos menores abandonados, 

não porque existia um interesse real pelo bem-estar destes seres, mas porque 

representavam um perigo de delinquência para a sociedade. O papel do Estado era, 

                                                           
20 Art. 26 do Decreto nº 17.943-A: I. que não tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por 
serem seus pais falecidos, desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou pessoa sob 
cuja, guarda vivam; II. que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de 
subsistência, devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais, tutor ou pessoa 
encarregada de sua guarda; III, que tenham pai, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda 
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para, com o filho ou pupilo 
ou protegido; IV, que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue à pratica de 
atos contrários à moral e aos bons costumes; V, que se encontrem em estado habitual da vadiagem, 
mendicidade ou libertinagem; VI, que frequentem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem 
na companhia de gente viciosa ou de má vida. VII, que, devido à crueldade, abuso de autoridade, 
negligência ou exploração dos pais, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: a) vítimas de maus 
tratos físicos habituais ou castigos imoderados; b) privados habitualmente dos alimentos ou dos 
cuidados indispensáveis à saúde; c) empregados em ocupações proibidas ou manifestamente 
contrarias à moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a saúde; d) excitados 
habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem; VIII, que tenham pai, mãe ou tutor, ou 
pessoa encarregada de sua guarda, condenado por sentença irrecorrível; a) a mais de dois anos de 
prisão por qualquer crime; b) a qualquer pena como coautor, cúmplice, encobridor ou receptador de 
crime cometido por filho, pupilo ou menor sob sua guarda, ou por crime contra estes (BRASIL, 1927). 
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então, integrá-los ao trabalho, inseri-los em casas de recolhimento e educá-los, a fim 

de doutriná-los à obediência (PRIORE, 2008, p. 121). 

O Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940, reduziu a idade para a 

responsabilização criminal de crianças e adolescentes para 18 anos, conforme o art. 

23. Três anos depois, em 1º de maio de 1943, publicou-se a Consolidação das Leis 

do Trabalho, que proibiu no art. 403 o trabalho para o menor de 14 anos. Além disso, 

o art. 405 também vedava o trabalho do menor de 18 anos em determinadas 

condições, como serviços perigosos ou insalubres, e serviços prejudiciais à sua 

moralidade (PRIORE, 2008, p. 126). 

O Decreto nº 3.779, de 05 de novembro de 1941, com a finalidade de atender 

os menores em situação de abandono, instituiu o SAM – Serviço de Assistência a 

Menores, caracterizado pela repressão institucional de crianças e jovens, escolheu o 

método da educação pelo medo. Diante de inúmeras críticas, o SAM foi substituído 

em 1964 pela FUNABEM – Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor inaugurada 

pela Ditadura Militar. 

A Política Nacional do Bem-Estar do Menor utilizava a metodologia 

interdisciplinar para compreender a periculosidade infanto-juvenil. Seu objetivo era 

traçar um perfil biopsicossocial do menor abandonado, encaminhando-o não para uma 

simples reclusão, mas para “uma educação globalizadora na qual não estava em jogo 

dar prioridade à correção de desvios de comportamento, mas formar um indivíduo 

para a vida em sociedade” (PASSETTI, 2008, p. 356). No entanto, este fim não foi 

alcançado, já que as unidades de internação continuaram a discriminar os jovens da 

periferia, qualificando-os como menores perigosos, e fazendo uso de torturas e 

espancamento como forma de “educação”. 

Em 10 de outubro de 1979, foi promulgado o novo Código de Menores – Lei nº 

6.697, diploma legal que estava na contramão de todas as conquistas internacionais 

acerca dos direitos infanto-juvenis. Consolidando a doutrina da situação irregular, 

defendia o conceito de menor em situação irregular como aquele que estivesse 

enquadrado em uma das condições previstas no art. 2º: 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 
instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
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Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 
ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons 
costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar 
ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo 
pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação 
de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, 
independentemente de ato judicial. 

 

É clarividente que a maioria das hipóteses de situação irregular não eram 

consequências de atitudes inadequadas dos infantes, mas sim da ação ou da omissão 

de seus pais ou responsáveis, em suprir as necessidades dos filhos.  

O art. 94 determinava que qualquer pessoa poderia encaminhar à autoridade 

judiciária competente o caso de uma criança ou um adolescente que se encontrasse 

em situação irregular. Além disso, conforme o § 2º do mesmo artigo, era autorizado 

ao juiz adotar as medidas que entendesse cabíveis, de forma cautelar, sem a 

instauração de contraditório, e pautada exclusivamente no estudo social do caso ou 

seu aprofundamento. Todas estas medidas demonstram uma estigmatização da 

população infanto-juvenil nessa condição (MOCHI, CARDIN, 2018, p. 32). 

Somente em 1988, com a Constituição Federal, o Brasil vivenciou uma 

mudança definitiva no tratamento dispensado à população infanto-juvenil. Com a nova 

ordem constitucional, não seriam objetos de regulamentação legal apenas os menores 

em situação irregular, mas sim todas as crianças e adolescentes, para as quais foram 

garantidos uma gama de direitos, atribuindo ao Estado, à família e à sociedade o dever 

de garantir o seu exercício (PRIORE, 2008, p. 132). 

O novo paradigma acerca da proteção da infância e da adolescência traduzido, 

sobretudo, no art. 227 da Constituição Federal vigente, foi resultado de uma intensa 

mobilização nacional durante a Assembleia Constituinte, onde organizações não 

governamentais, como o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua – 

MNMMR, e órgãos internacionais, como a UNICEF, lideraram uma pressão popular 

para a inclusão de um artigo que refletisse a proteção integral da criança e do 

adolescente. Como resultado desta ação, foi possível reunir centenas de milhares de 
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assinaturas em prol da inclusão dos direitos infanto-juvenis na nova Constituição 

(AMIN, 2010, p. 12). 

A Constituição Federal adotou a doutrina da proteção integral ao consagrar em 

seu bojo uma série de direitos fundamentais infanto-juvenis reconhecidos no âmbito 

internacional, estando em absoluta consonância com a Convenção sobre os Direitos 

da Criança (SOUZA, 2001, p. 125). 

Com o advento da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA), o sistema de proteção da criança e do adolescente passou a contar com uma 

série de normas sistematizadas e centradas em seu melhor interesse, visando 

conduzi-los “ao alcance da maioridade de forma responsável, constituindo-se como 

sujeito da própria vida, para que possa gozar de forma plena de seus direitos 

fundamentais” (DIAS, 2016, p. 64). 

Toda a elaboração do texto que compõem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente teve como fundamento os princípios consignados na Convenção sobre 

os Direitos da Criança, adaptando-os à conjuntura política, econômica, cultural e 

social brasileira. 

Os princípios da proteção integral e do melhor interesse permeiam a redação 

de muitos dispositivos da Lei nº 8.069/1990. Preceitua o art. 3º que: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990). 

 

Em dissonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança, o art. 2º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente considera como criança a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, já o adolescente é aquele que possui entre doze e dezoito anos 

de idade. 

Uma das mais importantes inovações trazidas pelo Estatuto, foi a 

descentralização da responsabilidade pela proteção dos infantes, passando os 

estados federativos e os municípios a arcar com tal ônus, em parceria com entidades 

da sociedade civil. Para tanto, foram criados os Conselhos de Direitos, compostos por 

cidadãos comuns, cuja função precípua é “decidir sobre a formulação e controle das 

políticas de atendimento à população infanto-juvenil” (NEPOMUCENO, 2002, p. 141). 
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Criou-se ainda o Conselho Tutelar, para zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente (art. 131 do ECA), “como instrumento de participação da 

sociedade nas questões relacionadas à infância e à juventude” (TAVARES, 2006, p. 

376). É seu dever colaborar com a implementação de programas de prevenção, bem 

como com o tratamento de vítimas de violência intrafamiliar, em parceria com 

entidades da sociedade civil. 

A Lei nº 8.069/1990 alicerça-se em dois grandes princípios: a descentralização 

e a participação. O primeiro consiste em uma distribuição de funções entre União, 

Estados e Municípios. Já o segundo, propõem uma participação gradativa e constante 

da sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Isso demanda o 

estímulo à atuação de associações sem fins lucrativos na adoção de políticas públicas 

voltadas ao público infanto-juvenil.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente inaugurou uma “nova filantropia”, 

caracterizada pela atuação de organizações não governamentais. O Estado, portanto, 

com o intuito de reduzir custos, delegou para entidades do terceiro setor o papel de 

promoção de políticas sociais voltadas para a infância e adolescência. Por outro lado, 

o setor privado tornou-se o grande financiador destas políticas, para em troca, receber 

abatimento no imposto de renda. Os alcançados por estes programas continuam a 

ser, preferencialmente, a criança abandonada e pobre (PASSETTI, 2008, p. 358). 

Posteriormente à publicação da Lei nº 8.069/1990, o Brasil também ratificou a 

Convenção sobre os Direitos da Criança por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de 

novembro de 1990, completando o rápido ciclo de transformações na legislação 

brasileira, inaugurado pela Constituição Federal, no que se refere ao modo de se 

enxergar a infância e a adolescência, conferindo às pessoas com até dezoito anos de 

idade uma proteção especial, em decorrência do reconhecimento de sua condição de 

sujeitos de direitos fundamentais (PASSETTI, 2008, p. 365). 

Em 04 de abril de 2017, foi sancionada a Lei nº 13.431, com o desígnio de 

normatizar e organizar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente 

vítima ou testemunha de violência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 

Além de estabelecer medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente 

em situação de violência. 

Em pouco mais de quinhentos anos de história, a proteção à infância e à 

adolescência no Brasil passou por momentos de total desprezo, até a concepção de 

que a preocupação do Estado deveria se restringir aos menores em situação irregular. 
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Contudo, as maiores conquistas nesta esfera são recentes, pois somente a partir da 

Constituição Federal promulgada em 1988 é que crianças e adolescentes foram, pela 

primeira vez, considerados sujeitos de direitos fundamentais no Estado brasileiro. 

Trata-se de um avanço importante, mas diante do quadro socioeconômico e cultural 

de nossa nação, surgem muitos desafios no sentido de garantir que os direitos 

previstos na legislação interna, bem como nos tratados e convenções internacionais, 

sejam efetivos, garantindo-se a proteção integral da população infanto-juvenil. 

 

 

2.3 TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE ASSEGURADOS ÀS 
CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES 

 

 

Não há dúvidas quanto à imprescindibilidade da tutela aos direitos da 

personalidade da criança e do adolescente, tanto é que a proteção a tais direitos 

encontra-se expressamente consignada na Constituição Federal vigente, a qual é 

fonte de inúmeros outros direitos presentes nas mais diversas legislações.  

A Constituição Federal acolheu os direitos fundamentais postos à disposição 

da pessoa humana. Dentre estes foram extraídos os direitos da personalidade, 

tratados pelo Código Civil em seus artigos 11 a 21, com rol meramente exemplificativo. 

Os direitos da personalidade não possuem rol taxativo, em virtude de estarem 

constantemente em expansão, retratando as demandas sociais do momento histórico 

em que se localizam (BORGES, 2007, p. 24). 

Os direitos e garantias fundamentais concebem as prerrogativas necessárias 

para garantir vida digna, com liberdade e igualdade para todas as pessoas. Trata-se 

de uma verdadeira cláusula geral de proteção e promoção da pessoa humana. 

Na mesma perspectiva, o Enunciado nº 274 do CJF/STJ aprovado na IV 

Jornada de Direito Civil, no ano de 2006:  

 

Os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva 
pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da 
pessoa humana, contida no art. 1º, III, da Constituição (princípio da 
dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como 
nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da 
ponderação (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL). 
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Os direitos da personalidade, como todas as normas jurídicas do Direito Civil e 

dos demais ramos do ordenamento jurídico, têm de estar predestinados à dignidade 

do homem. Ainda que com suas extensões e desdobramentos próprios, estão 

vitalmente ligados à dignidade, constituindo os direitos mais íntimos da pessoa. 

A dignidade da pessoa humana é o propósito de proteção dos direitos da 

personalidade, posto que defende o ser humano dos atentados que por ventura possa 

sofrer advindos de terceiros (MOTTA; CAVALLINI, 2009, p. 619). Corolário da 

profunda relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos da 

personalidade possuem características específicas, são extrapatrimoniais, vitalícios, 

intransmissíveis, necessários, imprescritíveis, absolutos, impenhoráveis e oponíveis 

erga omnes.    

É possível afirmar que os direitos da personalidade constituem-se das 

situações jurídicas reconhecidas à pessoa humana, tomada em si mesma e em suas 

projeções sociais. São os direitos primordiais ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

no que concerne aos seus aspectos físicos, psíquicos e intelectuais. Individualizam o 

seu titular e conferem-lhe ampla tutela jurídica. 

Rubens Limongi França leciona que os direitos da personalidade representam 

as “faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do 

sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos” (FRANÇA, 1993, p. 28). 

No mesmo sentido, Adriano de Cupis: 

 

Existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma 
susceptibilidade completamente irrealizada privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais os outros direitos subjetivos perderiam 
todo o interesse para o indivíduo, o que equivale dizer que, se eles 
não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os 
chamados “direitos essenciais” com os quais se identificam 
precisamente os direitos da personalidade (CUPIS, 1961, p. 17). 

 

Os direitos da personalidade são direitos essenciais à pessoa humana, que 

preservam a sua própria dignidade. Pode-se dizer que os direitos da personalidade 

não foram criados pelo ordenamento jurídico positivo, ao contrário são ínsitos à 

própria natureza do homem, como ente dotado de personalidade, portanto, cabe ao 

Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los no plano do direito positivo.  

São direitos inatos à pessoa humana, devendo ser concebidos em uma dupla 

dimensão: primeiramente como “os próprios da pessoa em si (ou originários), 
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existentes por sua natureza, como ente humano, com o nascimento”, e, em segundo, 

“os referentes às suas projeções para o mundo exterior (a pessoa como ente moral e 

social, ou seja, em seu relacionamento com a sociedade)” (BITTAR, 1989, p. 10).  

A guarida dos direitos da personalidade protege a totalidade das expressões 

humanas e o respeito ao desenvolvimento e capacidade de discernimento de cada 

pessoa. Assim, para concretizar a dignidade humana, a Constituição Federal vigente 

entabulou a proteção integral das crianças e adolescentes, assegurando a eles a 

condição de sujeitos de direitos, de pessoas em desenvolvimento e de prioridade 

absoluta, e, portanto, é indiscutível que sejam titulares de direitos da personalidade.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente não menciona a expressão “direitos 

da personalidade”, mas a sua redação está repleta de disposições que tratam dos 

citados direitos. O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade21 são adotados como 

base para possibilitar o desenvolvimento pleno dos infantes. Tânia da Silva Pereira, 

os intitulou como “trilogia da proteção integral”, acrescendo que “não se pode afastar 

do universo de crianças e jovens o reconhecimento de direitos da personalidade”. 

(PEREIRA, 2008, p. 203). 

O direito à vida das crianças e dos adolescentes é protegido desde a sua vida 

intrauterina, posto que o Estatuto garante à gestante o atendimento pré-natal e 

perinatal, pelo Sistema Único de Saúde.22 A proteção à saúde da gestante tem por 

finalidade garantir o nascimento e o desenvolvimento saudável e harmonioso da 

criança.23 

Aos infantes também é assegurado o direito ao desenvolvimento de sua 

personalidade, o que corresponde ao direito de gozar do melhor estado de saúde 

física e mental. O que enseja ao Estado e aos genitores o dever de absterem-se de 

qualquer violação aos direitos dos menores, e, especialmente, de lhes proporcionar 

todas as condições necessárias para que possam desenvolver a sua personalidade 

de forma plena e saudável (SOUSA, 1995, p. 353). 

                                                           
21 Art. 15 da Lei nº 8.069/1990: 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 (BRASIL, 1990). 
22 Art. 8 o  da Lei nº 8.069/1990: É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, 
atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal 
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 1990). 
23 Art. 7º da Lei nº 8.069/1990: 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 (BRASIL, 1990). 
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O direito ao desenvolvimento da personalidade infanto-juvenil, é a garantia de 

atingir a vida adulta com tranquilidade e com integral conformação física, psíquica, 

moral e social. No entanto, isso só será possível se a infância e a juventude forem 

estágios evolutivos vivenciados com o necessário amparo e cuidado por parte de seus 

responsáveis (MONACO, 2005, p. 158). 

Para que as crianças e os adolescentes possam desenvolver a sua 

personalidade de maneira saudável e satisfatória, é necessário garantir-lhes também 

o direito à integridade física, psíquica e moral. Nesse sentido, o artigo 3º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente24 é clarividente em conceder aos infantes o gozo de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 

Para Carlos Alberto Bittar, o direito a integridade física engloba a proteção da 

incolumidade do corpo e da mente, deste modo, representa a necessidade de se 

manter a “higidez física e a lucidez mental do ser, opondo-se a qualquer atentado que 

venha a atingi-las, como direito oponível a todos” (BTTAR, 1989, p. 70). Comungando 

do mesmo raciocínio, Rabindranath V. A. Capelo de Sousa elucida que a proteção 

jurídica destinada ao corpo físico é unitária, não obstante possua dupla dimensão: 

além de proteger a materialidade física do corpo no sentido animal, a proteção jurídica 

também deve atingir a psique do indivíduo, “centralizada no nível do eu”. Em 

consequência, é ilícita “toda e qualquer ofensa ou ameaça de ofensa ao real e ao 

potencial desse corpo” (SOUSA, 1995, p. 218). 

O direito à integridade física também encontra guarida no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, o qual prevê em seu artigo 17 que “o direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente”. O 

art. 18 reforça que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 

ou constrangedor.” 

O direito à honra também se destaca entre os direitos da personalidade 

garantidos aos infantes. A honra possui um duplo sentido, podendo ser compreendida 

como objetiva e subjetiva ou externa e interna. A honra externa representa a boa 

reputação, a consideração social, o bom nome, em outras palavras, refere-se à 

                                                           
24 Art. 3º da Lei nº 8.069/1990: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(BRASIL, 1990). 
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projeção pessoal do indivíduo na sociedade. Já a honra interna, possui um caráter 

subjetivo, é o modo como a pessoa enxerga a si mesma, representa o seu valor íntimo 

moral (CUPIS, 1961, p. 121). 

A honra, como direito da personalidade, é inerente à pessoa humana e 

representa o reduto da sua dignidade. Embora soe como semelhante, o direito a honra 

não se confunde com o direito ao respeito. A violação do direito à honra produz ao 

seu titular consequências desastrosas tanto a nível pessoal, causando humilhação, 

constrangimento etc, quanto no âmbito econômico, podendo abalar o crédito pessoal, 

o conceito profissional etc. Já o direito ao respeito possui um alcance mais restrito, 

tendo em vista que o bem jurídico tutelado neste caso é o conceito que a pessoa tem 

de si mesma, compreendendo a dignidade que é o “sentimento das próprias 

qualidades morais” e o decoro que é a “consciência da própria respeitabilidade social” 

(BITTAR, 1989, p. 125). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente mesmo não citando expressamente o 

vocábulo “honra”, os artigos 15 e 17 mencionam o direito ao respeito, a preservação 

da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços 

e objetos pessoais. Para além disso, a Constituição Federal assevera que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (art. 5º, X), 

proteção que alcança, indubitavelmente, a população infanto-juvenil.  

O art. 16 da Lei nº 8.069/1990,25 tutela o direito à liberdade, que consiste em 

garantir aos infantes, por meio da atuação estatal “condições para que este direcione 

suas energias, de acordo com a sua vontade, para alcançar os seus objetivos, quer 

no plano pessoal, quer no plano negocial, quer espiritual” (FERMENTÃO, 2009, p. 

139). 

Rabindranath V. A. Capelo de Sousa define com clareza o direito à liberdade 

como o “poder de autodeterminação do homem, ou seja, todo o poder que o homem 

exerce sobre si mesmo, autorregulando o seu corpo, o seu pensamento, a sua 

inteligência, a sua vontade, os seus sentimentos e o seu comportamento” (SOUSA, 

1995, p. 258). 

                                                           
25 Art. 16 da Lei nº 8.069/1990: O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e 
estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II - opinião e 
expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida 
familiar e comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - buscar 
refúgio, auxílio e orientação (BRASIL, 1990).  
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Em razão da criança e do adolescente possuírem a capacidade de 

discernimento diminuída, posto que são seres em desenvolvimento, o seu direito a 

liberdade sofrerá algumas restrições. Todavia, a eles é garantido o direito de ir e vir, 

de expressar a sua opinião, de brincar, de ter um credo, participar da vida familiar e 

comunitária, dentre outros previstos no art. 16 do ECA. 

A esfera de proteção da personalidade das crianças e dos adolescentes 

também compreende a salvaguarda do direito à privacidade ou à intimidade. Em vista 

disso, o Estado e a sociedade, não podem interferir na dinâmica das relações 

familiares. Para garantir a liberdade e a harmonia da vida familiar, o direito à intimidade 

“procura resguardar a pessoa da ingerência alheia na sua vida privada” 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 301). 

Joseph Goldstein, Anna Freud e Albert J. Solnit destacam a importância do 

direito à privacidade nas relações familiares, afirmando nesse seguimento que é 

necessário “salvaguardar o direito dos pais criarem seus filhos como acharem melhor, 

livres de interferência governamental, exceto em casos de negligência e abandono, é 

salvaguardar a necessidade de continuidade de cada criança” (GOLDSTEIN; FREUD; 

SOLNIT, 1897, p. 6). 

O Código Civil garante o direito à privacidade no seio familiar ao estabelecer 

em seu art. 1513 que “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Soma-se a isso, a previsão 

contida no art. 100, VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o 

princípio da intervenção mínima para a aplicação das medidas de proteção contidas 

no mesmo artigo. O que significa que o Estado só poderá interferir na vida privada do 

infante e de sua família quando for indispensável à efetiva promoção dos seus direitos. 

A Constituição Federal determina o dever do Estado, da família e da sociedade 

de garantir à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (art. 227, caput), 

embora este não conste no rol dos direitos da personalidade, é um direito 

indispensável aos infantes. O direito à convivência familiar pode ser entendido como 

um prolongamento do direito ao desenvolvimento da personalidade, do direito à 

integridade psíquica e até mesmo do direito à intimidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente possui um capítulo nomeado como: 

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária (Capítulo III do Título II), e, em ser 

art. 19, discorre que “é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
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convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento 

integral”. Soma-se a isso o princípio da prevalência da família, previsto no art. 100, § 

único, X: 

 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das 
medidas: [...] 
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da 
criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que 
os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se 
isso não for possível, que promovam a sua integração em família 
adotiva (BRASIL, 1990). 

 
2 

O desenvolvimento completo e harmonioso da personalidade da criança 

depende de amor e compreensão e, sempre que possível, ela deverá ser criada sob 

os cuidados e a responsabilidade de seus genitores, que são naturalmente aptos a 

fornecer todo o suporte necessário, porém, quando os genitores não puderem ser 

fornecedores de amor e cuidados, a criança deverá ser colocada em um ambiente de 

afeto e de segurança moral e material. 

A convivência dos infantes no seu núcleo familiar, não está restrita à vínculos 

de consanguinidade ou de famílias constituídas pelo casamento. Hodiernamente, é o 

afeto que representa o fator determinante para a caracterização do estado de filiação. 

Porém, não se trata de qualquer afeto, mas de um afeto familiar, sendo necessário 

ainda a ostensibilidade e a estabilidade da entidade familiar (PEREIRA, 2006, p. 181). 

Com fundamento na dignidade da pessoa humana, a criança e o adolescente 

são detentores dos direitos da personalidade. Em consequência, imputa-se ao Estado, 

à família e à sociedade, o dever de priorizar a infância e a adolescência, avalizando 

que desenvolvam integralmente a sua personalidade, com respeito e liberdade, salvos 

de toda forma de violência e negligência. 
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3 ABANDONO AFETIVO 

 

 

O afeto rege as relações humanas, enfaticamente as de cunho familiar, de 

modo que de forma clara, a ausência desse afeto, provoca inúmeras consequências 

negativas aos que sofrem com tal abandono. 

 

 

3.1 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COMO SUJEITOS VULNERÁVEIS E A 

NECESSIDADE DE LHES GARANTIR UMA PROTEÇÃO ESPECIAL 

 

 

Somente com a positivação e reconhecimento dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, somados às meritórias contribuições da psicologia e da psicanálise, é 

que nasceu a concepção de que a população infanto-juvenil são seres vulneráveis 

que demandam uma proteção especial. Por vários séculos, a infância e a 

adolescência foram fases do desenvolvimento humano absolutamente ignoradas. 

Inexistia a percepção de que os primeiros anos de vida de uma pessoa são cruciais 

para o seu desenvolvimento e formação da sua personalidade. 

Todo ser humano nasce vulnerável, e, não fosse o cuidado propiciado por seus 

genitores ou responsáveis, viria a óbito pela ausência de recursos vitais 

indispensáveis ao desenvolvimento de seu corpo e psique. O homem, de maneira 

oposta aos outros animais, nasce prematuro e, em decorrência disso, a sua integração 

e amadurecimento são apenas uma possibilidade que se concretizará apenas se 

houver uma rede de cuidados (MAIA, 2009, p. 359). 

A análise do vocábulo vulnerabilidade, que vem do latim vulnerabilis, e que 

significa “que pode ser ferido”, leva a afirmação de que todas as pessoas são 

vulneráveis. Na verdade, todo ser vivo “pode ser ‘vulnerado’ em condições 

contingenciais”. Necessário compreender que alguns indivíduos possuem essa 

vulnerabilidade potencializada, portanto, a vulnerabilidade possui gradações 

(BARBOZA, 2009, p. 110). 

Existem determinados grupos de pessoas que, em virtude de condições 

socioeconômicas e/ou psicofísicas, encontram-se em desigualdade em relação aos 

demais. Fato este que as tornam vítimas em potencial, e, portanto, submetem-nas a 
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uma constante situação de risco. A pessoa que vivencia esta situação, “está impedida 

ou tem diminuída a possibilidade de exercer seus direitos”, e, por esta razão, 

“necessita de proteção especial” (BARBOZA, 2009, p. 113). 

A criança e o adolescente são, por excelência, seres vulneráveis, em virtude 

de estarem em pleno processo de formação e transformação (CABRERA; WAGNER; 

FREITAS, 2006, p. 9). A sua personalidade está em desenvolvimento, assim como 

seu corpo físico e psíquico, portanto não possuem o discernimento necessário para 

se defender, assim é necessário compreender as diferenças entre as crianças e os 

adultos, já que aquelas são “seres por si mesmos, diferentes dos mais velhos e de 

sua natureza mental, de seu funcionamento, de sua compreensão de acontecimentos 

e de suas reações a estes” (GOLDSTEIN, 1987, p. 9). 

A fragilidade da saúde psíquica é ainda mais intensa na infância, fase crucial 

de formação da personalidade. Giselle Câmara Groening evidencia o valor do afeto 

para que um bebê se desenvolva de forma apropriada. Para a autora, a sobrevivência 

de forma digna necessita da complementação e da identificação com aquele que 

auxilia no desenvolvimento da composição do corpo e da psique da criança. O que só 

será possível se os genitores compreenderem a vulnerabilidade dos infantes e criarem 

laços de afeto para possibilitar o desenvolvimento do potencial humano e da busca da 

realização e da felicidade (GROENING, 2006, p. 447). 

Psicólogos e psicanalistas são unânimes em afirmar que “os primeiros anos de 

vida da criança são cruciais e decisivos para a estruturação de sua personalidade e 

ulterior desenvolvimento cognitivo, social, moral, afetivo, emocional e da linguagem” 

(NOVAES, 2000, p. 529). Assim, é essencial que os genitores proporcionem aos seus 

filhos, especialmente nesta fase, as condições necessárias para o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Os atos anteriores ao nascimento de uma criança, como o planejamento e o 

próprio parto em si, são capazes de interferir no seu desenvolvimento saudável 

(FERREIRA, 2002, p. 25). Todas as experiências vividas pelo bebê, desde a vida 

intrauterina, integrarão a sua personalidade, assim, os pais precisam se preparar para 

receber o filho em seu novo lar com muito afeto e cuidado, capacitados para 

compreender que a sua dedicação neste momento surtirá efeitos em todo o ciclo vital 

da sua prole (DILL, 2018). 

A psicanálise afirma que o bebê existe antes mesmo do seu nascimento, a 

partir do desejo dos seus pais. Mesmo que inconsciente, as expectativas dos 



65 

 

genitores, criadas e vivenciadas em torno do bebê, influenciarão na qualidade das 

relações afetivas que se estabelecerão entre eles. Quando o nascimento de uma 

criança não é fruto de um ato amoroso, mas sim de uma relação fortuita ou de uma 

gestação não desejada, essa condição tem grande probabilidade de dificultar o 

estabelecimento de uma relação afetiva entre genitores e seus filhos, afetando o bom 

desenvolvimento dessas crianças (FERREIRA, 2002, p. 25). 

Donald Wood Winnicott ressalta a influência “do relacionamento dos pais na 

época da concepção, durante a gravidez, quando do nascimento e depois”, no 

desenvolvimento da personalidade do menor. Quanto mais harmoniosa a relação dos 

genitores e mais desejada for a gestação, mais amada e protegida a criança se 

sentirá, tendo condições de desenvolver integralmente as suas potencialidades 

(WINNICOTT, 2001, p. 63). 

Os psicanalistas Joseph Goldstein, Anna Freud e Albert Solnit afirmam que o 

recém-nascido demanda um constante e ininterrupto relacionamento de afeto e 

cuidado com um adulto. Ademais, esta dependência psíquica durará o tempo que 

existir a dependência física. Então, as capacidades de uma criança, sejam elas 

corporais, emocionais ou intelectuais, apenas encontrarão possibilidade de se 

desenvolver em um ambiente familiar onde haja estímulo, afeto e compreensão 

(GOLDSTEIN; FREUD; SOLNIT, 1987, p. 5). 

Donald Woods Winnicott realizou estudos aplicando a teoria freudiana acerca 

da infância, analisando esta fase inicial da vida sob outra perspectiva, a da 

dependência do lactente26 em relação a sua mãe, até chegar as próximas fases de 

seu desenvolvimento, caminhando para sua independência e seu amadurecimento 

(WINNICOTT, 1983, p. 41). 

A primeira fase do desenvolvimento do lactente foi nomeada como holding, 

onde há absoluta dependência do bebê em relação à sua genitora, o contato físico 

entre mãe e filho (holding físico) é o momento em que ela demonstrará o seu amor e 

a sua proteção. Nessa fase a mãe supre todas as necessidades do seu filho, 

especialmente as suas necessidades fisiológicas, como alimentação, temperatura 

corporal, evacuação, sensibilidade auditiva, hidratação etc. Esta etapa da vida é 

medular para a formação do ego da criança, dando início a um processo de 

                                                           
26 Donald Woods Winnicott utiliza em seus estudos o vocábulo “lactente” para se referir à “criança muito 
nova”.  
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desenvolvimento caracterizado pelo despertar da sua inteligência (WINNICOTT, 

1983, p. 45). 

No momento do nascimento do seu rebento, a genitora desenvolve a 

denominada “preocupação materna primária”, caracterizada pela capacidade da mãe 

de desenvolver um alto grau de identificação com o lactente, a sintonia é tamanha a 

ponto de permitir que ela sinta e possa entender qual é a necessidade atual do seu 

filho (WINNOCOTT, 1997, p. 21). 

Ao completar o seu primeiro ano de vida, a criança já sofreu profundas 

transformações, e, diferentemente da sua dependência absoluta vivenciada nos 

primeiros meses, agora o lactente inicia o seu processo de independência. Não se 

trata de um processo linear, pelo contrário, é um processo inconstante, onde a criança 

alternará momentos de independência com outros de alto grau de dependência 

materna. Esta fase é denominada de “dependência relativa” e, para o seu sucesso, é 

essencial que a mãe respeite as necessidades de independência de seu filho, 

voltando aos poucos a desenvolver suas tarefas habituais (WINNOCOTT, 1997, p. 

83). 

O cuidado materno é o sustentáculo da saúde mental da criança, quando este 

cuidado é satisfatório, não deixa sequelas no seu desenvolvimento. Por outro lado, 

quando a genitora não possui o cuidado adequado com o seu filho, o mesmo é 

submetido a um alto grau de irritação, hodiernamente conhecido por estresse tóxico, 

fazendo com que sua personalidade se construa com base no sofrimento. Desta 

conclusão, surgiu o conceito de “mãe suficientemente boa”, cujo papel é essencial 

para o desenvolvimento saudável do lactente: 

Segundo Donald Woods Winnicott: 

 

Só na presença dessa mãe suficientemente boa pode a criança iniciar 
um processo de desenvolvimento pessoal e real. Se a maternagem 
não for boa o suficiente, a criança torna-se um acumulado de reações 
à violação; o self verdadeiro da criança não consegue formar-se, ou 
permanece oculto por trás de um falso self que a um só tempo quer 
evitar e compactuar com as bofetadas do mundo (WINNICOTT, 1983, 
p. 24). 

 

Durante as fases de dependência materna absoluta e relativa, o genitor deve 

desempenhar sua função de conferir apoio e segurança à mãe, possibilitando que ela 

desenvolva sua missão satisfatoriamente. À medida em que o lactente caminha para 



67 

 

a sua independência, pai e mãe tornam-se indispensáveis na função de conduzir e 

auxiliar o seu filho para que ele possa criar o seu círculo de relacionamentos e integrar 

a sociedade (WINNICOTT, 1983, p. 3). 

O funcionamento psíquico da criança acompanha todo o seu processo de 

desenvolvimento. Logo, a sua compreensão dos acontecimentos, a sua tolerância à 

frustração e a sua necessidade de receber cuidados maternos e paternos no tocante 

ao amparo, estímulo, orientação e repreensão, também se modificarão com o passar 

do tempo. Essa evolução do menor durará até que ele atinja a maturidade e apresente 

a necessidade de independência (GOLDSTEIN, 1987, p. 8). 

A adolescência é a fase do desenvolvimento humano em que o menor alternará 

entre momentos de extrema dependência de seus pais e outros momentos de extrema 

necessidade de se rebelar para buscar a própria identidade. Quando o ambiente 

familiar é harmônico e dá continuidade aos cuidados proporcionados na infância, o 

menor se tornará uma pessoa autônoma, com a maturidade emocional necessária 

para ter uma vida satisfatória. Maturidade emocional é sinônimo de vida saudável, a 

qual somente será atingida “num contexto em que a família proporcione um caminho 

de transição entre o cuidado dos pais (ou da mãe) e a vida social” (WINNICOTT, 1997, 

p. 134). 

Os pais são indispensáveis para o bom desenvolvimento psíquico, emocional, 

social, espiritual, moral e físico da criança e do adolescente, e cada um deles, pai e 

mãe, exercem um papel distinto e fundamental. A genitora, além de ser responsável 

pelos primeiros cuidados ligados à sobrevivência, ofertará ao seu filho, noções de 

afeto e segurança. Já o pai exercerá o papel de impor limites e outras funções ligadas 

a formação do caráter (DILL, 2018). 

O comportamento das crianças, em geral, é extremamente diferente dos 

adultos. Elas mudam constantemente de humor, possuem um senso próprio de tempo 

que se baseia na urgência das suas necessidades, vivenciam os acontecimentos de 

maneira egocêntrica, são incapazes de se relacionar com adultos hostis e são 

governadas, na maior parte do tempo, por seus desejos e impulsos primitivos. 

Portanto, são seres vulneráveis e dependentes, que precisam ser alimentados, 

cuidados e protegidos (GOLDSTEIN, 1987, p. 8). 

Joseph Goldstein, Anna Freud e Albert Solnit asseveram, no tocante às 

necessidades da criança, que: 
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[...] precisa de ajuda para compreender e organizar suas sensações e 
percepções. Precisa de gente para amar, para receber afeto, e servir 
como alvo seguro da raiva e agressividade infantis. Precisa de 
assistência dos adultos para dominar e modificar seus impulsos 
primitivos (sexo e agressividade). Precisa de modelos para 
identificação, proporcionados pelos pais, para construir uma 
consciência moral. Tanto como qualquer outra coisa, precisa ser 
aceita, valorizada e querida como membro da família, constituída de 
adultos e também de outras crianças (GOLDSTEIN; FREUD; SOLNIT, 
1987, p. 10). 

 

A vulnerabilidade físico-psíquica da criança e do adolescente, avulta a latente 

necessidade de receberam proteção especial, garantida por lei. No ordenamento 

jurídico brasileiro, por mandamento constitucional é dever do Estado e da sociedade 

garantir a tutela integral dos infantes. Porém, é na família, na presença afetuosa e 

responsável do pai e da mãe, que as crianças e os adolescentes encontrarão a 

possibilidade de desenvolver a sua personalidade e as suas potencialidades de 

maneira plena, tornando-se adultos saudáveis que não carregam traumas e cicatrizes 

emocionais que os assombrou por toda a vida. 

 

 

3.2 A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PERPETRADA CONTRA OS INFANTES 

 

 

A violência intrafamiliar é aquela praticada no seio familiar e que, portanto, 

causará os danos mais profundos na alma daqueles que são vítimas dela, já que, em 

regra, os maiores vínculos afetivos são vividos em família e o contrário dessa 

realidade, é uma vivência cruel e opressora que perdura ao longo dos anos.  

Entende-se por violência intrafamiliar aquela vivenciada no espaço doméstico 

e entre pessoas com vínculos consanguíneos ou afetivos (FERREIRA, 2002, p. 24). 

A violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente, pode ser definida como “todo 

acto de omisión o comisión por parte de un progenitor o tutor que, por una combinación 

de valores de lacomunidad y de apreciaciones de expertos profisionales, se considera 

inapropriado y lesivo”,27 causando na criança e no adolescente danos físicos, 

emocionais e psicossociais. 

                                                           
27 Tradução livre: Todo ato de ação ou omissão praticado por um dos pais ou responsáveis que, por 
uma combinação entre valores sociais e perícia técnica de profissional especializado, é considerado 
inapropriado e lesivo (GARBARINO; ECKENRODE, 1999, p. 23).  
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A violência intrafamiliar praticada contra a criança e o adolescente é a 

inviabilização da satisfação das necessidades físicas e psicológicas dos infantes, 

através de qualquer conduta comissiva ou omissiva, não acidental, por parte dos 

genitores (ARAÚJO, 2005, p. 13). Todo e qualquer prejuízo, seja de ordem física ou 

emocional, causado contra uma criança por seus pais, de maneira intencional e 

duradoura, por meio da prática de violências físicas, sexuais e/ou emocionais, ou de 

condutas omissivas ou comissivas que tenham o potencial de ameaçar o 

desenvolvimento saudável do infante, é considerado violência intrafamiliar 

(BRINGIOTTI, 2000, p. 16). 

A violência familiar perpetrada contra a criança e o adolescente, sempre tem 

como agente uma ou mais pessoas que tenham vínculos consanguíneos ou afetivos 

com as vítimas. Fundamenta-se na posição de superioridade do abusador, podendo 

se concretizar por meio da força física, imposição da posição social ou econômica, ou 

pela desigualdade de gênero e de relações intergeracionais. O agressor sempre faz 

uso dessas condições para vitimar o seu alvo, nas esferas física, emocional, cognitiva, 

afetiva, sexual ou social.  

A violência intrafamiliar praticada contra crianças e adolescentes é um abuso 

do poder disciplinar e coercitivo dos pais ou responsáveis, que sujeitam os seus filhos 

a uma vivencia de maus-tratos que se prolonga por anos, relegando-os à condição de 

meros objetos de dominação que não merecem atenção às suas necessidades 

(GUERRA, 2001, p. 31). 

É possível definir, ainda, a violência intrafamiliar como qualquer ação ou 

omissão voluntária, consciente e ordenada praticada pelos genitores que privam os 

seus filhos do exercício de seus direitos e de vivenciar uma situação de bem-estar, 

interferindo, consequentemente, no seu desenvolvimento físico, psíquico e social 

(GROSMAN, 2002, p. 57). 

As Nações Unidas publicaram no ano de 2006 um estudo sobre a Violência 

contra Crianças, o qual concluiu que um dos principais fatores para a manutenção da 

violência doméstica, é a aceitação social. Isto porque tanto a vítima quanto o agressor 

tendem a aceitar a violência física, psicológica e sexual como inevitáveis e normais 

(UNITED NATIONS, 2006). É a vulnerabilidade da criança e do adolescente que os 

torna vítimas em potencial da violência doméstica, especialmente por dois motivos: 

quanto mais nova for a criança, menores serão as possibilidades de perceber a sua 

condição de vítima de violência intrafamiliar; e, mesmo quando conscientes da 
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violência sofrida, dificilmente estarão aptos a se defenderem ou a pedirem ajuda e 

intervenção de um terceiro (MARCHIORI, 2001, p. 173). 

Padrões comportamentais específicos podem ser observados nas famílias 

onde ocorre a violência doméstica. O principal é a “tendência à reprodução ininterrupta 

do ciclo de violência” (MINAYO, 2010, p. 287), o que significa dizer que pais 

agressores foram vítimas da mesma violência que agora praticam, quando da sua 

infância ou adolescência. A violência intrafamiliar tem caráter transgeracional, o que 

pode ser explicado pela magnitude das sequelas deixadas por esse abuso, assim, o 

infante que hoje é vítima, certamente se comportará de maneira semelhante com seus 

filhos no futuro, expandindo esse padrão de violência para as futuras gerações 

(PAIVA; GOMES, 2008, p. 97). 

   Menciona-se que “estudos têm mostrado que as famílias que se isolam 

costumam apresentar três vezes mais taxas de abuso infantil” (MINAYO, 2010, p. 

288). O isolamento é outro padrão de comportamento das famílias onde se vivencia a 

violência. Em regra, essas famílias possuem pouca noção acerca das consequências 

nefastas da violência praticada contra seus infantes e, em decorrência do isolamento 

em que vivem, dificultam a percepção da violência intrafamiliar por vizinhos e amigos. 

A insatisfação, a falta de harmonia e o desequilíbrio também são fatores que 

podem causar nos genitores o sentimento de rejeição em relação aos seus filhos, 

culminando com a prática do abandono afetivo, principal espécie de violência 

intrafamiliar. A infelicidade na relação conjugal, a infidelidade, a falta de respeito, 

brigas constantes, existências de mágoas e ressentimento, são questões familiares 

que influenciam diretamente na relação dos genitores com sua prole (MARCHIORI, 

2001, p. 177). 

  Richard Gelles afirma que o ciclo de violência doméstica também pode ser 

causado por uma gestação não planejada ou indesejada. Como consequência, a 

criança nascerá em um lar que não deseja a sua presença, situação que causará um 

alto nível de estresse em toda a família. O recém-nascido pode se tornar um fardo 

para os pais, seja financeiro, emocional ou psicológico, os quais poderão reagir 

agressivamente, violando os direitos desse infante (GELLES, 1979, p. 36). 

As informações nacionais sobre a violência doméstica sofrida pelas crianças e 

adolescentes são incertas e esparsas. Os estudos sobre o tema ainda são incipientes 

e não há um banco de dados sólido. No entanto, algumas pesquisas isoladas 

demonstram a extensão do problema e a emergência de oferecer soluções para a 
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prevenção da violência e para o atendimento e o acompanhamento dos infantes já 

vitimizados. 

A aprovação cultural é um dos fatores que pode explicar a recorrência da 

violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente nas famílias brasileiras. 

Contudo, essa realidade precisa ser transformada imediatamente, pois as 

consequências infindáveis deixam marcas indeléveis nas vítimas, nas famílias e em 

toda a sociedade. É preciso parar esse padrão de comportamento, para impedir que 

o ciclo de violação da dignidade e dos direitos da personalidade dos infantes se repita 

nas gerações seguintes. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DE ABANDONO AFETIVO 

 

 

Faz-se necessária a definição de abandono afetivo para assim ser possível 

constatar seus limites e possibilidades de ocorrência no seio familiar.  

O abandono afetivo representa a violência intrafamiliar mais recorrente e cujos 

efeitos se manifestarão de forma perene por todo o ciclo vital das suas vítimas. E 

mesmo diante da sua gravidade, recebe pouca atenção de pesquisadores e do próprio 

ordenamento jurídico nacional, posto que é praticado de forma omissiva, não deixando 

marcas aparentes nas vítimas (DEPANFILIS, 2006, p. 9). 

Ao contrário da violência física, da violência psicológica e do abuso sexual que 

se concretizam, mormente, por condutas comissivas, o abandono afetivo se 

caracteriza pela omissão, pela negligência dos genitores nos cuidados devidos aos 

seus filhos menores. É a indiferença, a inércia daqueles que possuem o dever jurídico 

de cuidado para com a sua prole. 

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos realizou 

vários estudos sobre o abandono afetivo, a conclusão é a de que esta negligência 

representa 75% dos casos confirmados de violência familiar. Durante o ano de 2010, 

mais de 538 mil crianças foram vítimas de abandono afetivo no citado país e, das 

1.560 ocorrências envolvendo crianças que vieram à óbito, 68% foram resultado deste 

tipo de conduta omissiva de violência infantil (UNITED NATIONS, 2012).  

Mesmo diante da escassez de pesquisas brasileiras sobre o assunto, o 

resultado dos estudos já realizados aponta que a negligência dos genitores é a 
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modalidade de violência com maior incidência quando as vítimas são crianças. Entre 

os anos de 1996 a 2007, a pesquisa desenvolvida pelo LACRI – Laboratório de 

Estudos da Criança, pertencente ao Departamento de Psicologia da Universidade de 

São Paulo, apontou o abandono como a modalidade de violência com maior 

percentual de denúncias, representando 41,4% do total. (LACRI, 2007)  

A ausência de um comportamento pró-afetivo dos pais em relação aos seus 

filhos é a característica fundante do abandono afetivo. Aqui, a afetividade deve ser 

compreendida em sua acepção jurídica, que consiste no dever dos genitores de prover 

aos seus filhos as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da sua 

personalidade, bem como o de garantir a sua integridade física e psíquica. Em outras 

palavras, é o agir como se amor sentisse, mesmo que a conduta do genitor não reflita 

o seu real estado afetivo, em prol de exercer os deveres decorrentes do poder familiar. 

Dessa forma, quando houver “lesão de um direito alheio, pelo desrespeito a um dever 

jurídico estabelecido em lei” (TARTUCE, 2009, p. 109), especialmente os deveres de 

criação, educação, companhia e guarda, estará configurado o abandono afetivo, por 

meio da conduta de desamparo e desprezo pelo filho por parte dos genitores. 

O abandono afetivo ocorre quando o genitor não presta a assistência 

necessária e, assim, não contribui para a formação moral e intelectual dos seus filhos 

menores. Em essência, é a falta de cuidado, interesse, suporte emocional, 

transmissão de valores morais, imposição de regras e acompanhamento do 

desenvolvimento físico e espiritual dos infantes. Configura-se na omissão dos pais 

quanto a satisfação das necessidades biopsíquicas de seus filhos (TEIXEIRA, 2005, 

p. 113). 

O descumprimento dos deveres de companhia e guarda também resultam em 

abandono afetivo sempre que os genitores deixarem, deliberadamente, de conviver 

com seus filhos menores, em uma ação de rejeição e indiferença voluntária, 

injustificada e contínua (COSTA, 2005, p. 35). Ressalta-se que a convivência não se 

restringe à presença física dos pais, é fundamental que essa presença seja qualitativa, 

resultando em um convívio satisfatório e em um ambiente familiar harmônico, por meio 

de uma relação de interação e proximidade espiritual. 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka afirma que: 

 

Ainda que a presença dos pais seja uma constância na vida dos filhos, 
deve-se atentar para o fato de que não basta a presença física, sendo 
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mister que a presença se consubstancie no bom desempenho das 
funções parentais. Pode se dar [sic], assim, que o mau desempenho 
destas funções acarrete danos à formação sócio-psiquicocultural da 
criança (HIRONAKA, 2006, p. 38). 

 

Para além de pais fisicamente presentes, as crianças e adolescentes 

necessitam de pais pró-afetivos, física e emocionalmente presentes, que se importam, 

que participam, que se comprometem, ou seja, o que importa é a qualidade da 

presença. 

O abandono afetivo não guarda relação com o desamparo material, o qual 

possui apenas conteúdo patrimonial, ele vai além, afetando todo o processo de 

desenvolvimento dos menores, a sua evolução física, intelectual e moral. Para que 

uma criança possa crescer com dignidade é “necessário presença, afeto, limite, 

segurança, proteção, exemplo, enfim, atributos que não se esgotam no dever de 

sustento e no pagamento de alimentos”, a paternidade e a maternidade devem ser 

exercidas em plenitude, “com tempo, dedicação, disponibilidade, trabalho...” 

(TEIXEIRA, 2005, p. 151). 

Segundo Rodrigo da 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 Código Penal, por exemplo, tipifica 
como crime o abandono material e intelectual (arts.244/246) e a lei civil 
estabelece pena de penhora e/ou prisão para os devedores de pensão 
alimentícia. O mais grave é mesmo o abandono psíquico e afetivo, a 
não-presença do pai no exercício de suas funções paternas, como 
aquele que representa a lei, o limite, a segurança e a proteção 
(PEREIRA, 2003, p. 225). 

 

Cumpridos os deveres decorrentes do poder familiar e inadimplida somente a 

obrigação alimentar, não há que se falar em abandono afetivo, pois este não se refere 

às obrigações patrimoniais, mas sim àquelas de conteúdo existencial, pessoal. Do 

mesmo modo, o cumprimento do dever de sustento, por si só, não afasta o abandono 

afetivo, caracterizado pela inobservância dos demais deveres da parentalidade 

responsável. 

O abandono afetivo pode ser praticado por qualquer dos genitores e independe 

do vínculo jurídico ou da relação mantida entre eles. O único pressuposto à sua 

configuração é a existência da relação de filiação, seja esta biológica ou afetiva. 

Assim, existente a relação de filiação, os deveres impostos aos genitores, não podem 
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ser transferidos, vale dizer que, mesmo que a criança ou o adolescente seja educado 

e sustentado por terceira pessoa, é possível caracterizar o abandono afetivo por parte 

do genitor que o abandonou. A ausência do pai ou da mãe, não pode ser suprida por 

outra pessoa, posto que todos os filhos possuem “direito ao pai”, o qual se funda no 

“direito atribuível a alguém de conhecer, convier, amar e ser amado, de ser cuidado, 

alimentado e instruído, de colocar-se em situação de aprendizado e de apreensão dos 

valores fundamentais da personalidade e da vida humana”, ou seja, “de ser posto a 

caminhar e a falar, de ser ensinado a viver, a conviver e a sobreviver” (HIRONAKA, 

2006, p. 220). 

Quando a relação de filiação não for estabelecida, não há que se falar em 

abandono afetivo. Por conseguinte, se o genitor desconhecia a existência do filho, e, 

por essa razão não cumpriu com os deveres decorrentes do poder familiar, não poderá 

ser responsabilizado, posto que a caracterização desta negligência pressupõe uma 

conduta consciente e voluntária. Com efeito, não haverá a configuração do abandono 

afetivo por parte do genitor que “não conhecendo o fato da concepção, não soube do 

nascimento e não provocou a ruptura do vínculo afetivo, posto que este nunca se 

efetivou” (HIRONAKA, 2006, p. 221). O abandono afetivo carece do vínculo 

proveniente da relação de filiação, sem o qual não se caracterizará. 

Em contrapartida, estabelecida a relação de filiação, nasce para os genitores o 

dever de convivência com a sua prole, ofertando-lhe além de assistência material, 

todo o aporte afetivo necessário para o bom desenvolvimento da sua personalidade. 

Se qualquer dos genitores se omitir quanto aos deveres decorrentes da filiação, 

negligenciando os interesses dos filhos, restará caracterizado o abandono afetivo. 

O abandono afetivo é a negligência que se reveste de uma forma de 

indiferença, seja intencional ou não, em relação às necessidade interiores e exteriores 

das crianças e dos adolescentes. É a ausência de interesse dos pais “pelas 

expectativas, pelos anseios, sonhos e temores da criança” (VERONESE, 2006, p. 

119). 

A Organização das Nações Unidas, nos termos do Comentário Geral nº 13, de 

18 de abril de 2011, redigido pelo Comitê dos Direitos da Criança, entende o abandono 

afetivo como uma forma de negligência caracterizada pela falha dos genitores em 

suprir as necessidade psicofísicas de seus filhos, assim como de protegê-los de 

perigos ou de garantir serviços médicos necessários para o seu desenvolvimento, 

abrangendo as seguintes condutas: 
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a) Physical neglect: failure to protect a child from harm, including 
through lack of supervision, or failure to provide the child with basic 
necessities including adequate food, shelter, clothing and basic 
medical care; 
b) Psychological or emotional neglect: including lack of any emotional 
support and love, chronic inattention to the child, caregivers being 
“psychologically unavailable” by overlooking young children’s cues and 
signals, and exposure to intimate partner violence, drug or alcohol 
abuse; 
c) Neglect of children’s physical or mental health: with holding essential 
medical care; 
d) Educational neglect: failure to comply with laws requiring caregivers 
to secure their children’s education through attendance at school or 
otherwise; and 
e) Abandonment: a practice which is of great concernand which can 
disproportionately affect, inter alia, children out of wedlock and children 
with disabilities in some societies28 (COOMMITTEE ON THE RIGHTS 
OF THE CHILD).  

 

As condutas omissivas que qualificam o abandono, recebem gradação de 

acordo com a idade da vítima. As crianças mais novas, especialmente os lactentes, 

demandam um cuidado integral para garantir a sua sobrevivência, assim, toda e 

qualquer falha em proporcionar aquilo que o bebê demanda naquele momento, o 

exporá a um risco desnecessário. Com o crescimento, a negligência se torna mais 

grave no tocante ao desenvolvimento psicológico da criança. Na adolescência, o 

perigo físico dificilmente se concretiza, sendo muito mais recorrente o dano emocional 

(GARBARINO; ECKENRODE, 1999, p. 32). 

Os bebês menores de dois anos de idade necessitam desenvolver um 

relacionamento afetivo com ao menos um cuidador que seja atento e disponível as 

suas necessidades psicofísicas. Mesmo que receba alimentação, higienização e 

vestimentas adequadas, o infante será vítima de abandono afetivo se os seus 

genitores não se relacionarem afetuosamente com ele, o que trará consequências por 

                                                           
28 Tradução livre: “a) Negligência física: falha em proteger uma criança de todo mal, inclusive por falta 
de supervisão, ou falha em prover as necessidades básicas da criança, como alimentação adequada, 
abrigo, roupas e cuidados médicos básicos; b) Negligência psicológica ou emocional: inclui a falta de 
qualquer suporte emocional e amor, desatenção crônica em relação à criança, cuidadores sendo 
"psicologicamente indisponíveis", negligenciando os sinais de crianças pequenas e exposição a 
violência por parceiro íntimo, abuso de drogas ou álcool; c) Negligência à saúde física ou mental das 
crianças: privando-as de cuidados médicos essenciais; d) Negligência educacional: falha no 
cumprimento das leis que exigem que os cuidadores garantam a educação escolar de seus filhos, 
através da frequência escolar, além de outras medidas; e e) Abandono: uma prática que é de grande 
preocupação e que pode afetar desproporcionalmente, sobretudo filhos havidos fora do casamento e 
crianças com deficiência, em determinadas sociedades.” 
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vezes irreversíveis ao seu desenvolvimento sadio (WOTHERSPOON; GOUGH, 

2008). 

O art. 1.634 do Código Civil,29 elenca os deveres dos pais em relação aos seus 

filhos, o extenso rol prevê, em primeiro lugar, o dever daqueles em dirigir a criação e 

a educação destes. Acerca da normativa, Maria Berenice Dias pondera: 

 

Elenca o Código uma série de obrigações dos genitores quanto à 
pessoa dos filhos menores (CC 1.634). Nesse extenso rol não consta 
o que talvez seja o mais importante dever dos pais com relação aos 
filhos: o de lhes dar amor, afeto e carinho. A missão constitucional dos 
pais, pautada nos deveres de assistir, criar e educar os filhos menores, 
não se limita a encargos de natureza patrimonial. A essência 
existencial do poder familiar é a mais importante, que coloca em relevo 
a afetividade responsável que liga pais e filhos, propiciada pelo 
encontro, pelo desvelo, enfim, pela convivência familiar (DIAS, 2016, 
p. 787). 

 

A ausência de afeto corrói valores morais na personalidade da criança e do 

adolescente, os quais ainda não possuem seus princípios consolidados, posto que 

sua formação emocional está em desenvolvimento. O abandono afetivo, então, pode 

ser conceituado como o inadimplemento do dever de afetividade dos pais em relação 

aos seus filhos. É a negligência mais cruel que uma pessoa pode sofrer.  

Violência silenciosa e infindável que atinge os mais indefesos, deixando marcas 

perenes na sua construção emocional. Vale dizer, é o desamor praticado por aqueles 

que biologicamente deveriam ser os maiores fornecedores de amor, afeto, carinho, 

proteção, segurança. A sensação de rejeição e abandono gera marcas inapagáveis 

na formação psicológica das crianças e dos adolescentes, refletindo em todo o seu 

ciclo vital.  

 

 

                                                           
29 Art. 1.634 do Código Civil de 2002: 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; II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III - conceder-
lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 
viajarem ao exterior; V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
permanente para outro Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; VII - representá-
los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após 
essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VIII - reclamá-los de quem 
ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 
idade e condição. 
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3.4 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO ABANDONO 

AFETIVO 

 

 

O abandono afetivo é a forma de violência intrafamiliar mais praticada contra 

as crianças e os adolescentes, seus danos são incontáveis e indeléveis, surtindo 

efeitos ao longo de toda a vida de suas vítimas. 

As sequelas causadas na criança e no adolescente vítima de abandono afetivo, 

são igualmente ou até mesmo mais severas do que as consequências da violência 

física e do abuso sexual. Quase sempre, os infantes negligenciados apresentam 

severas dificuldades no desenvolvimento da autoconfiança, concentração e de 

habilidades sociais indispensáveis para o ambiente escolar e para estabelecer 

relações estáveis (ERICKSON; EGELAND, 2002, p. 14). 

Os danos causados pelo abandono afetivo atingirão as suas vítimas em quatro 

esferas distintas: na sua saúde e no seu desenvolvimento físico; no seu 

desenvolvimento cognitivo e intelectual; no seu desenvolvimento emocional e 

psicológico; e, ainda, no seu desenvolvimento social e comportamental (DEPANFILIS, 

2006, p. 21). 

Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 

confrontou dois cérebros infantis e os danos que sofreram em virtude do abandono 

afetivo. As crianças possuíam três anos de idade e, enquanto uma delas recebeu todo 

o aporte afetivo necessário ao seu desenvolvimento por parte de sua genitora, a outra 

foi profundamente negligenciada nos seus dois primeiros anos de vida. O cérebro da 

primeira criança apresentou um nível de desenvolvimento pleno, enquanto as imagens 

do córtex cerebral da vítima de negligência afetiva revelaram pontos escuros e uma 

massa encefálica menor. O resultado da pesquisa aponta que o déficit de crescimento 

cerebral deveu-se ao prejuízo causado na formação das sinapses, o que pode afetar 

não só a inteligência da criança maltratada, como também sua empatia e capacidade 

de aprendizado, além de possuir maior propensão ao uso de álcool e drogas e de 

envolvimento com a delinquência (MILHORANCE, 2012, p. 36).  

O cérebro infantil possui o seu ápice de crescimento entre o terceiro trimestre 

da vida intrauterina e o segundo ano de vida do bebê. Durante esse período, a 

qualidade dos cuidados que os pais dedicam aos seus filhos é essencial para garantir 



78 

 

que a criança possa alcançar a sua maturidade emocional. Assim, mesmo que um 

recém-nascido receba cuidado físico adequado, se ele for vítima de negligência 

afetiva por longos períodos, será liberado no seu cérebro altos níveis de cortisol, o 

hormônio do estresse. Isso poderá causar a morte de neurônios, prejudicando 

fatalmente o desenvolvimento mental da vítima (WOTHERSPOON; GOUGH, 2018). 

A criança vítima de abandono afetivo é passível de desenvolver uma série de 

distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais, podendo com facilidade: 

apresentar um quociente de inteligência mais baixo em comparação com os infantes 

que não sofreram qualquer tipo de abuso; apresentar dificuldade de controlar as 

próprias emoções e impulsos; possuir tendência a ser quieta e submissa; desenvolver 

com facilidade distúrbios de sono e alimentação; não ser responsiva à afeição; 

demonstrar apatia; apresentar comportamentos autodestrutivos, como tentativas de 

suicídio; sofrer de depressão, ansiedade ou baixa autoestima; possuir distúrbios 

psíquicos, como pânico, hiperatividade, déficit de atenção, estresse pós-traumático 

etc; possuir tendência a se envolver precocemente em atividades sexuais, podendo 

vivenciar uma gestação não planejada; abusar de álcool e/ou de drogas; e se envolver 

com atividades criminosas (DEPANFILIS, 2006, p. 26).  

Maria Berenice Dias elenca alguns danos psicológicos causados nas crianças 

e adolescentes vítimas de abandono afetivo por algum dos seus genitores: 

 

A grande evolução das ciências que estudam o psiquismo humano 
acabou por escancarar a decisiva influência do contexto familiar para 
o desenvolvimento sadio das pessoas em formação. Não se pode 
mais ignorar essa realidade, tanto que passou a se falar em 
paternidade responsável. [...] O distanciamento entre pais e filhos 
produz sequelas de ordem emocional e pode comprometer o sadio 
desenvolvimento. O sentimento de dor e abandono pode deixar 
reflexos permanentes em sua vida (DIAS, 2016, p. 97). 

 

A parentalidade responsável é dever constitucional e o único meio de evitar a 

ocorrência do abandono afetivo, protegendo a população infanto-juvenil de crueldade 

e efeitos perenes dessa violência tão enraizada nas famílias brasileiras. 

Giselda Hironaka ressalta o dano à personalidade, como consequência do 

abandono afetivo: 

 

Macula o seu humano enquanto pessoa, dotada de personalidade, 
sendo certo que esta personalidade existe e se manifesta por meio do 
grupo familiar, responsável que é por incutir na criança o sentimento 
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de responsabilidade social, por meio do cumprimento das prescrições, 
de forma a que ela possa, no futuro, assumir a sua plena capacidade 
de forma juridicamente aceita e socialmente aprovada (HIRONAKA, 
2006, p.141). 

 

O abandono afetivo macula toda a formação intelectual e emocional das 

crianças e adolescentes, impedindo que estes, no futuro, exerçam de forma positiva 

a sua cidadania e dignidade. 

Rolf Madaleno também conclui sobre as marcas indeléveis do abandono 

afetivo: 

 

Ao filho choca ter transitado pela vida, em tempo mais curto ou mais 
longo, sem a devida e necessária participação do pai em sua história 
pessoal e na sua formação moral e psíquica, desconsiderando o 
descendente no âmbito de suas relações, causando-lhe irrecuperáveis 
prejuízos, que ficarão indelevelmente marcados por toda a existência 
do descendente socialmente execrado pelo genitor, suscitando 
insegurança, sobressaltos e um profundo sentimento de insuperável 
rejeição (MADALENO, 2013, p. 386). 

 

O abandono afetivo de crianças e adolescentes é uma trágica realidade de 

violência intrafamiliar que supera os casos de violência física e sexual. As suas vítimas 

experimentam sequelas gravíssimas no seu desenvolvimento mental, emocional, 

cognitivo e físico, cujas consequências surtirão efeitos por todo o seu ciclo vital. É uma 

flagrante violação à dignidade e aos direitos da personalidade da população infanto-

juvenil. 
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS PELO ABANDONO AFETIVO DOS 

FILHOS 

 

 

Considerando todos os prejuízos ocasionados pela abandono afetivo, mostra-

se condizente que os pais sejam civilmente responsabilizados pelos danos ora 

perpetrados, de forma a coibir essa prática cruel e de possibilitar a reparação às suas 

vítimas.  

 

 

4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: ASPECTOS RELEVANTES 

 

 

Diante da epidemia de violência familiar a que estão sujeitas as crianças e os 

adolescentes, surge a necessidade de responsabilizar os agressores, isto é, de 

mostrar cabível a condenação dos culpados em danos morais e materiais em favor 

das vítimas do abuso. 

O conceito usual de responsabilidade civil consiste no dever de reparar os 

danos caudados a outrem decorrentes de conduta ilícita (RODRIGUES, 2007, p. 4). 

Trata-se de um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente 

da violação de um dever jurídico originário (CAVALIERI FILHO, 2005, p. 23).  

Refere-se ao dever de não causar prejuízos a outras pessoas, sob pena de ter 

a obrigação de reparar os danos (SANTOS, 2009, p. 27), conforme cláusula geral da 

responsabilidade civil prevista no art. 18630 c.c. art. 92731 do Código Civil.  

Há um princípio de direito pelo qual non nenime laedere, que significa dizer, 

que ninguém tem o direito de lesar outrem, sob pena de ser obrigado a ressarcir o 

prejuízo causado (SOUZA, 2002, p. 21). 

Assim, quando a conduta de alguém constitui-se em uma violação a um dever 

moral e jurídico, que resulta em prejuízo a um terceiro, nasce o dever de indenizar. A 

                                                           
30 Art. 186 do Código Civil de 2002: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito 
(BRASIL, 2002). 
31 Art. 927 do Código Civil de 2002:  Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo (BRASIL, 2002). 
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responsabilidade civil, então, representa o dever de computar ao outro o dano que lhe 

foi causado (ALSINA, 1997, p. 71). 

De acordo com a origem da obrigação, a responsabilidade civil pode ser 

contratual ou extracontratual; pode ser direta ou indireta, conforme esteja relacionada 

à própria conduta do agente ou à conduta de terceira pessoa; e ainda, pode ser 

objetiva ou subjetiva, quando para sua configuração se indague sobre a culpa do 

agente ou se bastar que seja decorrente de atividade de risco (CAVALIERI FILHO, 

2005, p. 40). 

O dever de indenizar, como consequência da responsabilidade civil, necessita 

do concurso de três fatores: conduta apta a produzir o resultado danoso, que pode 

estar relacionada à culpa do agente ou ao risco decorrente de alguma atividade; 

ocorrência de um dano como resultado da conduta do agente; e, o nexo de 

causalidade entre o dano e a ação. Diante da ausência de um desses pressupostos, 

conduta, dano, nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil e 

não haverá o dever de indenizar (GONÇALVES, 2019, p. 32). 

Ato ilícito é toda conduta antijurídica, ou seja, toda ação ou omissão contrária 

ao ordenamento jurídico considerado em sua totalidade (ALSINA, 1997, p. 74). 

Praticado o ato ilícito, é necessário avaliar se a conduta do agente, seja comissiva ou 

omissiva, foi resultado de uma vontade livre e consciente, hipótese em que restará 

configurado o dolo, ou se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, 

configurando a culpa (SOUZA, 2002, p. 25). 

O nexo causal é o vínculo externo entre a conduta omissiva ou comissiva do 

agente e o dano sofrido pela vítima. A teoria da causalidade adequada prevê que um 

fato apenas será causa de um evento danoso se for possível prever que aquela 

conduta produziria determinado resultado, deve haver uma relação de adequação 

entre causa e consequência (GESUALDI, 2000, p. 72). 

Via de regra, a responsabilidade civil é subjetiva e depende da verificação de 

culpa ou dolo do agente. Excepcionalmente e, por disposição legal, a 

responsabilidade será objetiva, independente de culpa. É o que dispõe o art. 927, 
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parágrafo único do Código Civil.32 Na mesma acepção, insta mencionar os arts. 12,33 

14,34 1835 e 2036 da Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor.  

O dano representa a diminuição do patrimônio do ofendido, em outras palavras, 

é a diferença entre o patrimônio atual e o patrimônio anterior ao fato danoso (GOMES, 

2019, p. 329). É a depreciação causada no patrimônio da vítima como resultado da 

conduta do ofensor. Pode representar uma perda de valores econômicos ou ainda, 

uma lesão aos sentimentos, à honra e a afeições legítimas da vítima (ALSINA, 1997, 

p. 169). 

O conceito de dano está estreitamente ligado com o de patrimônio, sendo que 

este representa o conjunto de bens, direitos e interesses de determinada pessoa, 

alcançando além dos bens de conteúdo econômico, os outros bens e direitos que 

integram a personalidade de determinada pessoa e possuem valor de natureza moral. 

O dano patrimonial “pressupõe sempre ofensa ou diminuição de certos valores 

econômicos”, mensurável “mediante o confronto entre o patrimônio realmente 

existente após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não se tivesse 

produzido” (SILVA, 2002, p. 29). 

O dano moral ou afetivo, é aquele que atinge o patrimônio de terceira pessoa, 

causando um desfalque nos seus bens e interesses de natureza imaterial. É o prejuízo 

                                                           
32 Art. 927 do Código Civil de 2002:  [...] 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 (BRASIL, 
2002).  
33 Art. 12 do Código de Defesa do Consumidor de 1990: O fabricante, o produtor, o construtor, nacional 
ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (BRASIL,1990).  
34 Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor de 1990: O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos (BRASIL,1990). 
35 Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor de 1990: Os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim 
como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas (BRASIL,1990). 
36 Art. 20 do Código de Defesa do Consumidor de 1990: O fornecedor de serviços responde pelos vícios 
de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo 
o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo 
adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço (BRASIL,1990). 
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causado na esfera de interesses de uma pessoa, diretamente ligados aos seus 

direitos da personalidade, aos seus bens que não possuem valor econômico, mas sim 

valor moral reconhecido pelo Direito e pela sociedade (BITTAR, 2010, p. 17). 

O dano moral é aquele que causa uma depreciação no direito da vítima de se 

realizar por meio de sua personalidade. O seu reconhecimento é uma evolução 

jurídica, “a constatação da existência de um patrimônio moral e a consequente 

necessidade de sua reparação, [...], constituem marco importante no processo 

evolutivo das civilizações” (REIS, 1994, p. 7). 

Verificada a ocorrência do dano moral, impõem-se a reparação como meio de 

compensar a dor, o sofrimento íntimo e os prejuízos psíquicos sofridos pela vítima, 

uma vez que houve uma violação direta a sua dignidade. Assim, a reparação por 

danos morais pode ser entendida como a “contrapartida do princípio da dignidade da 

pessoa humana” (MORAES, 2009, p. 132). 

A reparação por dano material possibilita o retorno do bem lesionado ao seu 

status quo ante. No entanto, quando a vítima sofre uma violação no seu patrimônio 

imaterial, torna-se possível apenas uma satisfação compensatória da dor, posto que 

o sentimento aviltado jamais voltará ao mesmo estado anterior (CARVALHO NETO, 

2007, p. 55). 

Carlos Alberto Bittar, conceitua o dano moral a partir da violação aos direitos 

da personalidade: 

 

[...] os danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 
jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, em razão de 
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade 
e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 
dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Contrapõem-se aos 
danos denominados materiais, que são prejuízos suportados no 
âmbito patrimonial do lesado. Conclui-se que o dano moral consiste 
na lesão sofrida pela pessoa física em seu foro íntimo provocado por 
outrem (BITTAR, 1993, p. 293). 

 

A reparabilidade do dano moral tornou-se uma certeza apenas com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988,37 já que por muitos anos permaneceu 

                                                           
37 Art. 5º da Constituição Federal de 1988: 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, 
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a concepção de que a dor não admitia compensação pecuniária. O Código Civil 

normatizou a reparação por dano moral nos arts. 95338 e 954.39 Outrossim, o Código 

de Defesa do Consumidor também regulamentou a possibilidade de reparação por 

danos patrimoniais e morais, no ser art. 6º, incisos. VI e VII.40 

A reparação do dano moral é compensatória, seu objetivo é o de atenuar a dor, 

proporcionando ao ofendido uma vantagem que poderá ser destinada a satisfações 

materiais ou ideais que julgar pertinentes, já que é impossível que o bem lesionado 

volte ao seu estado anterior. Para além disso, também possui uma função punitiva, 

posto que busca aplicar uma pena ao ofensor, ocasionando a diminuição do seu 

patrimônio (SILVA, 2002, p. 41). 

Consigna que o ordenamento jurídico nacional não prevê critérios para aferir o 

quantum indenizatório devido como reparação por danos morais.  

Porém, é possível pontuar alguns critérios através de uma análise 

jurisprudencial, tais como a natureza da ofensa sofrida e sua repercussão no meio 

social; a existência de dolo por parte do ofensor; a capacidade econômica do agente 

causador do dano; a intensidade real, concreta e efetiva do sofrimento do ofendido e 

a sua posição social (NUNES, 1999, p. 4). 

Configurada a conduta antijurídica dos genitores de forma consciente e 

deliberada, os danos sofridos pelas crianças e adolescentes e o nexo de causalidade, 

configurada está a responsabilidade civil e necessário se faz a imputação aos 

agressores do dever de indenizar. 

 

 

                                                           
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 
1988). 
38 Art. 953 do Código Civil de 2002:  A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 
reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar 
prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das 
circunstâncias do caso (BRASIL, 2002). 
39 Art. 954 do Código Civil de 2002: A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no 
pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem 
aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Consideram-se 
ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-
fé; III - a prisão ilegal (BRASIL, 2002). 
40 Art. 6º do Código de Defesa do Consumidor de 1990: São direitos básicos do consumidor: [...] VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o 
acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa 
e técnica aos necessitados (BRASIL, 1990). 
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4.2 A APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DE FAMÍLIA 

E A VALORAÇÃO DO AFETO 

 

 

A responsabilidade civil é instrumento jurídico apto a reparar os danos 

causados nas relações familiares, portanto, a sua aplicação no âmbito do direito de 

família se faz urgente e necessária. 

A família hodierna é formada pelo afeto existente entre os membros que a 

compõem, pelo cuidado mútuo, pelo companheirismo, pela colaboração, pela 

amizade, pelo comprometimento e pela cumplicidade. O princípio da solidariedade é 

indispensável para compor a estrutura familiar, posto que implica em cooperação e 

respeito entre todos os seus entes (CASABONA, 2009, p. 359). 

No campo jurídico, a análise do afeto vai além do sentimento, estando 

diretamente relacionada à responsabilidade e ao cuidado impostos aos genitores em 

relação aos seus filhos menores. Então, o afeto se torna uma obrigação jurídica e 

pode ser fonte ensejadora de responsabilidade civil. É o princípio da afetividade aliado 

ao princípio da paternidade responsável que autorizará o estabelecimento da 

responsabilidade civil dos genitores que deixarem de prestar o seu dever de afeto para 

com seus filhos (DIAS, 2017, p. 223). 

Tendo em vista esse novo cenário familiar, pautado no afeto, resta claro que a 

lesão causada por um dos membros a um outro, causará um prejuízo maior do que 

se tivesse sido provocada por um terceiro não integrante do núcleo familiar. 

Especialmente pela relação privilegiada de afeto e solidariedade que vivenciam os 

membros de uma família, justifica-se a aplicabilidade da teoria geral da 

responsabilidade civil no âmbito do direito de família quando houver ofensa ao direito 

de outrem (CARDIN, 2012, p. 69). 

Quando um dos membros de um núcleo familiar lesiona o direito de outro, fica 

evidente que a harmonia está se extinguindo. Portanto, negar a aplicabilidade da 

reparação civil nestes casos, estimularia a reiteração da lesão, podendo acarretar o 

aceleramento da desintegração familiar (BÍSCARO, 1999, p. 436). 

Arnaldo Marmitt defende a reparação por dano moral nas relações familiares: 

 

No Direito de Família abundam os valores imateriais indenizáveis. É 
terreno fértil da violência familiar, que por sua força e insuportabilidade 
já não mais permanece oculta aos olhos dos outros. Com frequência 
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exsurgem lesões graves dessa área do Direito. São os prejuízos 
morais resultantes de vulneração de virtudes da personalidade, dos 
atributos mais valiosos da pessoa, de sua riqueza interior, de sua paz 
jurídica, destruídas pelo parente, pelo esposo ou convivente. O 
patrimônio moral e familiar é algo muito precioso e de grande 
estimação, visto ser construído com carinho, afeto e sentimento em 
cada minuto da vida. A ofensa a esses bens superiores gera o dano 
moral ressarcível (MARMITT, 1999, p. 113). 

 

O patrimônio moral e familiar possui valor inestimável e a sua violação por 

alguém de quem se espera receber amor e cuidado, causará um dano irreparável, 

assim, é imprescindível o direito a justa indenização para as vítimas. 

Em todas as famílias deve sobrelevar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, assim como o afeto e o dever de solidariedade entre os seus membros. Se 

em algum momento tais princípios forem desrespeitados, bem como o princípio da 

proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o ente familiar 

autor da conduta danosa, deverá ser responsabilizado. 

Juliana Orsi de Laurentiz afirma: 

 

Assim, da mesma forma que o dever de manutenção dos filhos, próprio 
de direito de família, envolve aspectos de ordem material, objetivo 
típico das prestações alimentares, o dever de cuidado está 
intimamente ligado ao amparo e proteção dos direitos de 
personalidade do menor tutelado, direitos estes de ordem imaterial, na 
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (LAURENTIZ, 
2014, p. 3).   
 

Quando um dos genitores não exerce a parentalidade de forma responsável, 

violando direitos e garantidas assegurados aos seus filhos, deverá ser 

responsabilizado pelo dano moral e/ou material causado ao infante. Por disposição do 

art., 5º, inc. XII da Lei nº 13.431/2017,41 que estabeleceu o direito fundamental da 

criança e do adolescente de receber a devida reparação pela lesão de seus direitos. 

Américo Luís Martins da Silva, assevera que: 

 

É evidente que a criança e o adolescente também podem ser vítimas 
de dores físicas e morais. Os sofrimentos e as angústias das crianças 
e dos adolescentes podem constituir danos espirituais injustos quando 
causados por ato ilícito. Além disso, a ofensa à dignidade, ao respeito 

                                                           
41 Art. 5º da Lei nº 13.431/2017: A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas 
demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá 
como base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente a: [...] XII - 
ser reparado quando seus direitos forem violados (BRASIL, 2017).  
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e à liberdade da criança e do adolescente constituem dano injusto 
(SILVA, 2002, p. 369). 

 

Marcial Barreto Casabona defende que o afeto é um valor jurídico que não pode 

ser desprezado pelos magistrados nas ações que versam sobre o abandono afetivo, 

“pois é na família onde a formação individual para o convívio social encontra sua 

primeira base de desenvolvimento” (CASABONA, 2009, p. 364). Assim, fixar o dano 

moral não significa impor ao genitor que ame o seu filho, mas tão somente obriga-lo a 

cumprir o seu dever decorrente da paternidade responsável e do livre planejamento 

familiar.   

A responsabilidade civil é perfeitamente aplicável nos casos de abandono 

afetivo paterno-materno-filial, em decorrência de que há uma transgressão aos 

deveres inerentes ao poder familiar. Outrossim, as sequelas ocasionadas por tal ilícito 

são profundas, indeléveis e irreversíveis, desestruturando a personalidade da vítima 

e enfraquecendo seu espírito (REIS, 2012, p. 503). 

Pelo caráter principiológico da afetividade, implícito no texto constitucional, o 

afeto caracteriza-se como um dever fundamental e, portanto, um dever jurídico 

passível de ser imposto pelo Estado. Assim, os genitores estão obrigados à 

comportamentos pró-afetivos com a sua prole, que podem ser concretizados através 

do cuidado, da assistência, da criação e da convivência, todos deveres também 

impostos pela Constituição Federal e próprios da parentalidade responsável.    

 

 

4.3 O ABANDONO AFETIVO COMO HIPÓTESE DE DANO MORAL PASSÍVEL DE 

REPARAÇÃO 

 

 

O abandono afetivo praticado pelos genitores representa a forma mais cruel de 

violência perpetrada contra a criança e o adolescente, violando em magnitude os seus 

direitos da personalidade e a sua dignidade. É conduta que não se encerra em uma 

ação, pelo contrário, é um ciclo de violência que se estende por anos. A duração dos 

seus efeitos também não pode ser mensurada, já que as suas sequelas assombrarão 

as vítimas por todo o seu ciclo vital. Assim, não é possível conceber que diante da 

gravidade de tal conduta, o agente não seja devidamente responsabilizado. 

Rolf Madaleno afirma: 
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A desconsideração da criança e do adolescente no âmbito de suas 
relações, ao lhes criar inegáveis deficiências afetivas, traumas e 
agravos morais, cujo peso se acentua no rastro do gradual 
desenvolvimento mental, físico e social do filho, que assim, padece 
com o injusto repúdio público que lhe faz o pai, deve gerar, 
inescusavelmente, o direito à integral reparação do agravo moral 
sofrido pela negativa paterna do direito que tem o filho à sadia 
convivência e referência parental [...] (MADALENO, 2013, p. 384). 

 

A negativa dos pais em exercer o afeto com relação aos seus filhos, os levará 

a um sentimento de rejeição irrecuperável, causando-lhes danos eternos, portanto, 

essa violência não pode restar impune, é necessário que se impute aos ofensores o 

dever de indenizar, impedindo assim, a reincidência. 

O fundamento da responsabilidade civil do genitor que abandona afetivamente 

o seu filho, reside em uma conduta culposa, comissiva ou omissiva, caracterizada pela 

inobservância dos deveres legais de assistência e cuidado, que viola a integridade 

psíquica e emocional dos filhos (SANTOS, 2009, p. 191). Desse modo, o ato ilícito 

está configurado pelo descumprimento de deveres previstos na legislação pátria. 

Juliana Orsi de Laurentiz explica: 

 

O direito deve assegurar o desenvolvimento do menor, como ente sob 
a tutela do Estado, e, neste intuito deve garantir o cumprimento de 
todo e qualquer princípio constitucional, bem como norma 
infraconstitucional que visam a esse fim, de modo que, qualquer 
afronta injustificada à tais garantias trata-se de ato ilícito, passível de 
responsabilização civil, quando observado, no menor, o dano moral 
decorrente da conduta do genitor/ofensor (LAURENTIZ, 2014, p. 6). 

 

A natureza dos danos decorrentes do abandono afetivo, por se tratarem de 

lesões aos direitos da personalidade, são considerados danos in re ipsa. Assim, 

configurada a conduta que gerou lesão ao direito da criança ou do adolescente, 

proveniente da ação ou omissão dos genitores contrárias ao ordenamento jurídico, 

estará constituído o dano moral. 

A lesão causada na vítima deve ser constatada de modo objetivo, por meio de 

análise psicológica da relação entre a conduta praticada pelo genitor ofensor e as 

consequências sofridas pelo infante ofendido. Conforme explica Romualdo Baptista 

dos Santos: 
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É necessário perceber que a caracterização do dever de reparação 
requer que os danos estejam minimamente evidenciados, o que pode 
ser feito por meio de testemunhas, documentos e, em especial, por 
laudo psicológico. Embora não possam ser quantificados, os danos 
morais devem ser apreciados em sua extensão qualitativa (SANTOS, 
2009, p. 207). 

 

Em obediência a teoria da causalidade adequada, é necessário comprovar que 

a conduta dos genitores foi determinante para gerar a lesão psíquica sofrida pela 

vítima, já que várias causas podem gerar o abalo emocional em uma pessoa, inclusive 

a sua própria predisposição.  

A reparação imposta ao agressor que abandona afetivamente os seus filhos, 

em primeiro lugar, busca tutelar a integridade psíquica e emocional da criança ou do 

adolescente, e, num segundo momento, protege o desenvolvimento de sua 

personalidade. O dever de reparar o dano causado aos próprios filhos, tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana, somada aos deveres decorrentes do 

poder familiar e a doutrina constitucional da proteção integral (KAROW, 2012, p. 239).  

O abandono afetivo é uma violência intrafamiliar que se concretiza na conduta 

ilícita dos genitores, gerando imensuráveis danos à integridade da saúde mental de 

seus filhos. Assim, constitui dano moral presumido, que ensejará a imperiosa 

reparação para aplacar o prejuízo sofrido pelas crianças e adolescentes vítimas 

vulneráveis que sofrerão as consequências dessa violação por um período de tempo 

inestimável de suas vidas.  

  

 

4.4 O AFETO NOS TRIBUNAIS: O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR  

 

 

Anteriormente a Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico nacional 

ocupava-se apenas em normatizar condutas adequadas ao convívio social, 

hodiernamente, há uma nova perspectiva legal, que prioriza o “cuidar da pessoa”, por 

meio da preservação e promoção da sua personalidade.  

Romualdo Baptista dos Santos explica que: 

 

Ao mesmo tempo em que o direito teve que aprender a se ocupar da 
afetividade, teve que aprender a lidar com as novas formas de 
relacionamentos afetivos [...] tentando dirimir os conflitos que surgem 
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de relacionamentos leves, rápidos, fluidos e superficiais, mediante a 
aplicação de leis e julgamentos dirigidos à regulamentação de 
relacionamentos estáveis, duradouros e rígidos (SANTOS, 2011, p. 
95).  
 

São muitas as demandas propostas com o intuito de atribuir um valor à 

negligência do afeto, fundamentadas na mácula ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como no descumprimento do princípio da paternidade responsável. No 

entanto as posições jurisprudenciais são deveras divergentes. 

Não há na legislação nacional, uma lei específica que imponha aos genitores o 

dever de dar afeto aos filhos, no entanto, esta obrigação está implícita em diversas 

normativas que regulam as relações de filiação e paternidade, incluindo a Constituição 

Federal. O sistema normativo nacional está repleto de mandamentos que impõem o 

dever dos pais de cuidar e de proteger a sua prole.    

É notória a enorme resistência que sempre existiu por parte do Poder Judiciário 

em reconhecer o abandono afetivo como ato ilícito gerador da obrigação civil de 

indenizar. O principal argumento sempre foi a impossibilidade de aferir 

monetariamente a dor e a honra, sentimentos de valor inestimável, além de considerar 

o amor como um sentimento inapreensível ao direito, não sendo possível obrigar um 

pai a amar o seu filho. No entanto, a origem da obrigação indenizatória nunca teve 

sua origem no campo dos sentimentos, mas sim no dever de cuidado, inerente ao 

poder familiar (DIAS, 2017, p. 228).   

Em verdade, o amor não é um sentimento alcançado pelo direito, não pode o 

Estado compelir alguém ao dever de amar, tampouco o judiciário pode obrigar um pai 

a amar seu filho, “por outro norte, deve puni-lo por não ter participado de sua 

formação, pois quando existe o dever de agir, a omissão deve ser repreendida, 

sobremaneira quando dela resulta dano irreversível” (EDDLA, 2015, p. 5).  

No ano de 2003, a 2ª Vara da Comarca de Capão da Canoa – RS, proferiu a 

primeira decisão acerca do dever de indenizar imposto ao genitor pelo abandono 

afetivo praticado em desfavor de sua prole. Nos autos, a ação foi interposta contra o 

pai que pagava pensão alimentícia, mas não convivia com a filha. A sentença 

prolatada pelo juiz Mario Romano Maggioni, julgou procedente o pedido da autora e 

condenou o réu ao pagamento de indenização, em razão do afetivo praticado contra 

a filha de nove anos. A sentença transitou em julgado e o genitor infrator, ora réu, não 

interpôs recurso. 
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O Recurso Especial nº 1.159.242, originário do Estado de São Paulo, teve como 

relatora a Ministra Nancy Andrighi e culminou em uma decisão paradigmática, onde a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, condenou um 

pai a pagar indenização a sua filha por danos morais decorrentes de abandono afetivo.  

A ação versa sobre o pedido de indenização impetrado pela filha em face de 

seu pai, por ter sido vítima de abando afetivo, conduta ilícita que enseja a 

responsabilidade civil de seu genitor. Em primeira instância, o pedido da autora foi 

indeferido sob a motivação de que o distanciamento entre genitor e filha ocorreu após 

o rompimento do relacionamento de seus pais. Citou ainda o comportamento 

agressivo que a genitora passou a adotar em relação ao pai, o que ocasionou o 

rompimento da convivência paterno-filial pacífica e harmoniosa e, assim, inexistiu 

negligência por parte do genitor, não justificando o dever de reparação. 

Diante do indeferimento de seu pedido, a autora ingressou com recurso de 

apelação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao pedido, 

reconhecendo a caracterização do abandono afetivo praticado por seu genitor. Como 

reparação, arbitrou a condenação do réu ao pagamento pelos danos morais causados 

à recorrente, na quantia de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). 

Então, o genitor apresentou recurso especial perante o Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o já citado nº 1.159.242/SP, alegando violação aos arts. 159 do 

Código Civil de 191642, 94443 e 1.638, inc. II,44 do Código Civil de 2002, bem como por 

divergência jurisprudencial, em virtude de a Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça já ter se manifestado pela impossibilidade de imposição de indenização por 

danos morais decorrentes de abandono afetivo. 

A Ministra Nancy Andrighi, em seu voto, fez uma “pequena digressão quanto à 

possibilidade de ser aplicada às relações intrafamiliares a normatização referente ao 

dano moral”. Reconheceu a forte resistência em arbitrar a indenização por danos 

decorrentes do abandono afetivo, em decorrência das singularidades que rodeiam as 

relações familiares. E entendeu, que não existem restrições legais no ordenamento 

                                                           
42 Art. 159 do Código Civil de 1916: 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, arts. 1.521 a 1.532 
e 1.542 a 1.553 (BRASIL, 1916). 
43 Art. 944 do Código Civil de 2002: 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 (BRASIL, 2002). 
44 Art. 1.638 do Código Civil de 2002: Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: [...] 
II - deixar o filho em abandono (BRASIL, 2002). 
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pátrio que vedem a aplicabilidade do instituto da responsabilidade civil no direito de 

família45 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2012).  

 Em seu voto, a Ministra Nancy Andrighi desmistificou a justificativa de que não 

se pode mensurar ou obrigar a amar, colocando o afeto e o cuidado como deveres 

jurídicos impostos aos genitores, assim, sua violação atingirá a normativa vigente46.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já se manifestou 

favoravelmente à reparação por abandono afetivo, condenando um pai ao pagamento 

de 500 salários-mínimos, a título de reparação pelos danos morais sofridos. No 

acórdão ficou assentado que: 

 

                                                           
45 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO 
MORAL. POSSIBILIDADE.1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O 
cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa 
expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa 
do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica 
em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que 
atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia 
– de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear 
compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que 
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, 
ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social. 
5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – 
por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita via 
do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, 
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se 
irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial 1159242/RJ; Relatora: Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; 24/04/2012; DJ 10/05/2012) 
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2012). 
46 Vê-se hoje nas normas constitucionais a máxima amplitude possível e, em paralelo, a cristalização 
do entendimento, no âmbito científico, do que já era empiricamente percebido: o cuidado é fundamental 
para a formação do menor e do adolescente; ganha o debate contornos mais técnicos, pois não se 
discute mais a mensuração do intangível – o amor – mas, sim, a verificação do cumprimento, 
descumprimento, ou parcial cumprimento, de uma obrigação legal: cuidar. Negar ao cuidado o status 
de obrigação legal importa na vulneração da membrana constitucional de proteção ao menor e 
adolescente, cristalizada, na parte final do dispositivo citado: “(...) além de colocá-los a salvo de toda a 
forma de negligência (...)”. Alçando-se, no entanto, o cuidado à categoria de obrigação legal supera-se 
o grande empeço sempre declinado quando se discute o abandono afetivo – a impossibilidade de se 
obrigar a amar. Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar, 
que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. O amor diz 
respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e 
impossibilidade de precisa materialização, no universo meta-jurídico da filosofia, da psicologia ou da 
religião. O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se do amar pela 
possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, que exsurge da avaliação de ações 
concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; ações voluntárias em favor da prole; 
comparações entre o tratamento dado aos demais filhos – quando existirem –, entre outras fórmulas 
possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador, pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar 
é dever. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1159242/RJ; Relatora: Ministra Nancy Andrighi; 
Terceira Turma; 24/04/2012; DJ 10/05/2012) (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2012). 
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Ninguém é obrigado a amar o outro, ainda que seja o próprio filho. 
Nada obstante, a situação é previsível, porém, no caso da família 
constituída, ninguém, só por isso, requer a separação; ocorre que, na 
espécie, o abandono material e moral é atitude consciente, desejada, 
ainda que obstada pela defesa do patrimônio em relação aos outros 
filhos – o afastamento, o desamparo, com reflexos na constituição de 
abalo psíquico, é que merecem ser ressarcidos, diante do surgimento 
do nexo de causalidade. TJSP – 8ª Câm. Dir. Privado – Ap. Cív. 
511.903-4/7/Marília – Rel. Des. Caetano Lagrasta – j. em 12/03/2008 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008). 

 

O abandono afetivo parental que viola a dignidade e os direitos da 

personalidade da criança e do adolescente, causam severos danos à higidez psíquica 

da vítima, que se sente desprezada, humilhada, impotente e com autoconfiança e a 

identidade mitigadas, ensejando justa e certa reparação. Assim, a punição por dano 

moral arbitrada ao ofensor pode ser cumulada com danos materiais, que também se 

prestará à responsabilização pelo pagamento das despesas referentes ao tratamento 

do infante com psiquiatras, psicólogos, educadores e até mesmo para suprir as 

necessidades que a vítima venha a ter em razão do dano sofrido (CARDIN, 2012, p. 

239). 

A legitimidade ativa para ajuizar a ação indenizatória é do próprio filho que 

sofreu o dano, quando este já tiver atingido a maioridade. Caso contrário, o outro 

genitor, não causador do dano, poderá representá-lo, assim como o Ministério Público, 

nos termos do art. 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente.47  

O prazo prescricional para que o infante, vítima de abandono afetivo, ajuíze a 

devida ação reparatória pelos danos sofridos, inicia-se no momento em que ele 

completar dezoito anos de idade. Conforme entendimento firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1298576, de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, 
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR 
DANOS MORAIS, POR ABANDONO AFETIVO E ALEGADAS 
OFENSAS. DECISÃO QUE JULGA ANTECIPADAMENTE O FEITO 
PARA, SEM EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA DO SEU CABIMENTO, 
RECONHECER A PRESCRIÇÃO. PATERNIDADE CONHECIDA 
PELO AUTOR, QUE AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE IDADE, 

                                                           
47 Art. 201 da Lei nº 8.069 de 1990: Compete ao Ministério Público: VIII - zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis;  
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DESDE A SUA INFÂNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL 
A CONTAR DA MAIORIDADE, QUANDO CESSOU O PODER 
FAMILIAR DO RÉU. [...]. 4. O autor nasceu no de 1957, e, como afirma 
que desde a infância tinha conhecimento de que o réu era seu pai, à 
luz do disposto nos artigos 9º, 168, 177 e 392, III, do Código Civil de 
1916, o prazo prescricional vintenário, previsto no Código anterior para 
as ações pessoais, fluiu a partir de quando o autor atingiu a maioridade 
e extinguiu-se assim o “pátrio poder”. Todavia, tendo a ação sido 
ajuizada somente em outubro de 2008, impõe-se reconhecer operada 
a prescrição, o que inviabiliza a apreciação da pretensão quanto a 
compensação por danos morais. 5. Recurso Especial não provido 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1298576. Relator: 
Ministro Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Data do Julgamento: 
21/08/2012. Data da publicação/Fonte: DJe 06/09/2012 (SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2002). 

 

Debater o abandono afetivo é invadir a seara mais íntima de uma pessoa, é 

ingressar na sua origem e nas suas relações mais singulares. A tentativa de tentar 

mensurar os danos decorrentes de tal conduta ilícita é tarefa hercúlea, na mesma 

medida em que o é tentar compreender as motivações do agressor. Nas palavras de 

Pablo Stolze Gagliano: 

 

Um dos primeiros juristas a tratar do tema foi o talentoso Rodrigo da 
Cunha Pereira que analisando o primeiro caso a chegar a uma Corte 
Superior Brasileira asseverou que: Será que há alguma 
razão/justificativa para um pai deixar de dar assistência moral e afetiva 
a um filho? A ausência de uma assistência material seria até 
compreensível, se se tratasse de um pai totalmente desprovido de 
recursos. Mas deixar de dar amor e afeto a um filho... não há razão 
nenhuma capaz de explicar tal falta (GAGLIANO, 2011, p. 730). 

  

A compreensão acerca do abandono afetivo e as razões ou motivações que 

levam alguém a praticá-lo são de laboriosa constatação. Porém, mais longínqua à 

compreensão de outrem é a dor tamanha vivenciada pela vítima desse abandono, por 

toda a maculação que a sua alma experimenta. Assim, a análise feita pelo judiciário 

deve se ater aos pressupostos da responsabilidade civil: prática de uma conduta 

ilícita, a existência do dano, o nexo de causalidade e a imposição do dever de 

indenizar (PAMPLONA FILHO, 2011, p. 737). 

Rolf Madaleno assevera que: 

 

Contudo, exatamente a carência afetiva, tão essencial na formação do 
caráter e do espírito do infante, justifica a reparação pelo irrecuperável 
agravo moral que a falta consciente deste suporte psicológico causa 
ao rebento, sendo muito comum escutar o argumento de não ser 
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possível forçar a convivência e o desenvolvimento do amor, que deve 
ser espontâneo e nunca compulsório, como justificativa para a 
negativa da reparação civil pelo abandono afetivo (MADALENO, 2013, 
p. 376). 

 

  A violência familiar praticada contra a criança e o adolescente configura um 

ilícito civil que ocasiona sequelas psicológicas, cognitivas e até mesmo corporais nas 

vítimas. Assim, os genitores que violam os direitos de seus filhos devem ser 

responsabilizados civilmente, em decorrência de que não exerceram a parentalidade 

de forma responsável.  

O preconceito nesta seara é recorrente, notadamente quanto ao estigma de se 

tratar de uma monetarização do afeto, contudo, os danos morais não possuem uma 

função reparatória, mas sim compensatória e pedagógica. É mister que a população 

infanto-juvenil, vitimizada dentro de seu lar, tenha direito a receber o ressarcimento 

pelos abusos que sofreram, devendo ter suas pretensões acolhidas pelo poder 

judiciário.    
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CONCLUSÃO 

 

 

A família passou por profundas transformações ao longo da história, tanto no 

tocante a sua estrutura quanto na relação entre os seus membros. De instituição 

voltada à economia e à procriação, fundada na desigualdade, passou, lentamente, a 

ser o locus de afeto e solidariedade, no movimento de repersonalização das relações 

civis. Hodiernamente, é o afeto, fundado na dignidade humana, que constitui o 

elemento formador e conformador da família. A afetividade é um dever jurídico 

imposto a todos os familiares quanto a dedicação e assistência recíproca, no intuito 

do pleno desenvolvimento de todos. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, homem e mulher foram 

equiparados em direitos e obrigações. O princípio da igualdade atribuiu aos cônjuges 

exatamente as mesmas funções na condução da entidade familiar. Todos os filhos 

também passaram a ter os mesmos direitos, independentemente da origem da 

filiação, se oriunda de relação conjugal ou não, se biológica ou afetiva. O patriarcado 

foi substituído por um novo modelo familiar, constituído por laços afetivos, em que 

cada membro é valorizado. A dinâmica familiar se pauta na solidariedade, como 

verdadeiro instrumento ao pleno desenvolvimento de todos os seus integrantes. 

O legislador constituinte insculpiu a família como base da sociedade, afirmando 

a sua importância na formação das pessoas, assim, garantiu todo um aparato jurídico-

estatal, formado por normas e princípios que regem o novo direito de família. Como 

consequência, surge para a família, a sociedade e o Estado, o dever de colaborar com 

a construção de um ambiente capaz de propiciar a plena realização da personalidade 

de cada criança e de cada adolescente. É dever de todos garantir e zelar pela efetiva 

fruição dos direitos fundamentais dos menores, de acordo com os princípios da 

solidariedade e da responsabilidade. 

Com fundamento na dignidade da pessoa humana, a criança e o adolescente 

são detentores dos direitos da personalidade. Em consequência, imputa-se ao Estado, 

à família e à sociedade, o dever de priorizar a infância e a adolescência, avalizando 

que desenvolvam integralmente a sua personalidade, com respeito e liberdade, salvos 

de toda forma de violência e negligência. 

Não obstante essa nova realidade familiar, fundada no cuidado, no afeto, na 

igualdade e na dignidade, também integra a realidade de muitas famílias brasileiras a 
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situação de abandono afetivo sofrida por filhos de genitores negligentes, que em 

oposição ao cumprimento de seus deveres inerentes à parentalidade responsável, 

priva os infantes da convivência familiar, da assistência moral e espiritual tão 

indispensáveis ao desenvolvimento da sua personalidade. 

A ausência de um comportamento pró-afetivo dos pais em relação aos seus 

filhos é a característica fundante do abandono afetivo, o qual ocorre quando o genitor 

não presta a assistência necessária e, assim, não contribui para a formação moral e 

intelectual dos seus filhos menores. Em essência, é a falta de cuidado, interesse, 

suporte emocional, transmissão de valores morais, imposição de regras e 

acompanhamento do desenvolvimento físico e espiritual dos infantes. É a omissão, a 

negligência dos pais quanto a satisfação das necessidades biopsíquicas de seus 

filhos. 

A ausência de afeto corrói valores morais na personalidade da criança e do 

adolescente, que ainda não possuem seus princípios consolidados, posto que sua 

formação emocional está em desenvolvimento. É a negligência mais cruel que uma 

pessoa pode sofrer. Violência silenciosa e infindável que atinge os mais indefesos, 

deixando marcas perenes na sua construção emocional. É o desamor praticado por 

aqueles que biologicamente deveriam ser os maiores fornecedores de amor, afeto, 

carinho, proteção, segurança. A sensação de rejeição e abandono gera marcas 

inapagáveis na formação psicológica das crianças e dos adolescentes, refletindo em 

todo o seu ciclo vital. 

Em razão da gravidade da conduta de desamparo e rejeição dos filhos, tem-se 

concebido a aplicação do instituto da responsabilidade civil à relação de 

parentalidade. No campo jurídico, a análise do afeto vai além do sentimento, estando 

diretamente relacionada à responsabilidade e ao cuidado impostos aos genitores em 

relação aos seus filhos menores. Então, o afeto se torna uma obrigação jurídica e 

pode ser fonte ensejadora de responsabilidade civil. É o princípio da parentalidade 

responsável que autorizará o estabelecimento da responsabilidade civil dos genitores 

que deixarem de prestar aos seus filhos, os deveres inerentes ao poder familiar. 

A natureza dos danos decorrentes do abandono afetivo, por se tratarem de 

lesões aos direitos da personalidade, são considerados danos in re ipsa. Assim, 

configurada a conduta que gerou lesão ao direito da criança ou do adolescente, 

proveniente da ação ou omissão dos genitores contrárias ao ordenamento jurídico, 

estará constituído o dano moral. 
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A reparação imposta ao agressor que abandona afetivamente os seus filhos, 

em primeiro lugar, busca tutelar a integridade psíquica e emocional da criança ou do 

adolescente, e, num segundo momento, protege o desenvolvimento de sua 

personalidade. O dever de reparar o dano causado aos próprios filhos, tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana, somada aos deveres decorrentes do 

poder familiar. Assim, a punição por dano moral arbitrada ao ofensor pode ser 

cumulada com danos materiais, que também se prestará à responsabilização pelo 

pagamento das despesas referentes ao tratamento do infante com psiquiatras, 

psicólogos, educadores e até mesmo para suprir as necessidades que a vítima venha 

a ter em razão do dano sofrido 

Não há na legislação nacional, uma lei específica que imponha aos genitores o 

dever de dar afeto aos filhos, no entanto, esta obrigação está implícita em diversas 

normativas que regulam as relações de filiação e paternidade, incluindo a Constituição 

Federal. O sistema normativo nacional está repleto de mandamentos que impõem o 

dever dos pais de cuidar e de proteger a sua prole.  

Debater o abandono afetivo é invadir a seara mais íntima de uma pessoa, é 

ingressar na sua origem e nas suas relações mais singulares. A tentativa de tentar 

mensurar os danos decorrentes de tal conduta ilícita é tarefa hercúlea. Assim, a 

análise feita pelo judiciário deve se ater aos pressupostos da responsabilidade civil: 

prática de uma conduta ilícita, a existência do dano, o nexo de causalidade e a 

imposição do dever de indenizar. 

Embora não restabeleça o status quo ante da situação de abandono, a 

indenização compensará as vítimas pelos danos sofridos, além de punir o genitor 

ofensor pela conduta antijurídica, dissuadindo a sua prática futura e alertando a todos 

aqueles que são pais, para o devido desempenho das suas funções na formação de 

sua prole. O caráter educativo da indenização é a sua faceta mais relevante, pois é 

capaz de prevenir a reiteração da conduta danosa, contribuindo para a construção de 

uma nova realidade familiar, fundada nos deveres inerentes da parentalidade 

responsável.   

O intento precípuo desta ação é a conscientização para a responsabilidade 

proveniente do livre planejamento familiar, que tem como consequência o dever de 

desempenhar de forma satisfatória as funções paterna e materna, conforme 

mandamento constitucional. 
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O preconceito nesta seara é recorrente, notadamente quanto ao estigma de se 

tratar de uma monetarização do afeto, contudo, os danos morais não possuem uma 

função reparatória, mas sim compensatória e pedagógica. É mister que a população 

infanto-juvenil, vitimizada dentro de seu lar, tenha direito a receber o ressarcimento 

pelos abusos que sofreram, devendo ter suas pretensões acolhidas pelo poder 

judiciário. 

Dessa forma, a atividade judiciária se voltará à proteção da vítima do abandono 

afetivo, que possui o direito à justa e certa indenização por todos os danos sofridos 

em razão da conduta ilícita daqueles que naturalmente deveriam se apresentar como 

figura protetora e essencialmente afetiva no âmbito familiar, mas que, por razões 

injustificáveis e ilegais, se omitiram no seu cumprimento da função parental, numa 

afronta direta aos princípios da parentalidade responsável e da dignidade da pessoa 

humana. 
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