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1. RESUMO 

O presente projeto visa abordar o estudo do valor da afetividade no âmbito jurídico, 

tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o 

atual entendimento dos tribunais superiores a respeito do dano moral decorrente do 

abandono afetivo.  

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o conceito de família evoluiu à medida que o afeto passou a ser 

parâmetro para a formação de vínculos familiares. A concepção de família 

eudemonista ressalta a importância do afeto nas relações familiares, sobretudo as 

consequências sociais advindas da quebra do vínculo afetivo em tais relações, haja 

vista ser este elemento essencial para o desenvolvimento psíquico-social da criança 

e do adolescente. 

Há em destaque duas correntes: a primeira considera o afeto como um valor moral; 

já a segunda defende a afetividade como um princípio jurídico garantidor da 

dignidade e crucial ao Direito de Família contemporâneo. 

3. OBJETIVO  

Abordar o valor do afeto como garantidor do princípio da dignidade da pessoa 

humana, apontando sua relação com tal princípio, bem como sua relevância perante 

o instituto familiar. Analisar o instituto do poder familiar quanto aos seus direitos e 

deveres, assim como a possibilidade de a falta de afeto ser considerada um ilícito 

civil em sua forma omissiva caracterizada pela negligência dos responsáveis legais 

e, consequentemente, a possibilidade de reparação do dano. 

4. METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico e método dedutivo. 

5. DESENLVIMENTO 

É fato que os tribunais vêm recebendo maior demanda de ações judiciais pleiteando 

responsabilização civil por dano moral, devido à ausência de afeto nas relações 

familiares. A importância do afeto vem representado na Constituição Federal de 

1988, artigo 229— “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 



menores...” e no Código Civil de 2002, artigo 1.634, I— “O dever de dirigir-lhes a 

criação e a educação...”, comentado por Carlos Roberto Gonçalves: 

[...] Incube aos pais velar não só pelo sustento dos filhos, como pela sua formação, a 

fim de torna-los úteis a si, à família e à sociedade. O encargo envolve, pois, além do 

zelo material, para que o filho fisicamente sobreviva, também o moral, para que por 

meio da educação, forme seu espírito e caráter. [...] 

Partindo do fundamento que a afetividade é um princípio derivado do princípio 

basilar da Dignidade da Pessoa Humana, os pedidos de reparação visa o direito a 

convivência familiar, o dever de vigilância e educação tendo em vista que a omissão 

de tais deveres poderá levar à ofensa de tal princípio, por agredir direitos 

fundamentais para o desenvolvimento de pessoas sadias e consequentemente, 

cidadãos com melhor atuação na sociedade. Cabe ao Estado o dever de se opor a 

tal comportamento dos genitores. Vale salientar que não deve ser confundido o 

dever de afeto com o direito de amar, uma vez que o segundo não poderá ser visto 

como um dever, por se tratar de um sentimento espontâneo, enquanto para a 

Ministra Nancy Andrighi, o afeto nada mais é que o dever de cuidado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

É notório que o pagamento de indenização não se faz suficiente para o 

estreitamento dos laços familiares, uma vez que o amor não é passível de 

quantificação, e este tampouco é suficiente para a real reparação do dano. No 

entanto, há a necessidade de se discutir a importância da família para a edificação 

de valores emocionais, fundada em orientação educacional, afetiva e diretrizes 

comportamentais do indivíduo, uma vez que a carência de tais aspectos gera 

prejuízos não só para a entidade familiar, mas para toda a sociedade. Assim sendo, 

o aprofundamento no estudo da estrutura do princípio da afetividade é de extremo 

interesse social e garantidor de dignidade no seio familiar.  
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