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RESUMO 
 

A proposta do presente trabalho é apresentar uma breve explanação acerca do abandono 

afetivo paterno filial e discutir alguns conceitos para melhor entender os mecanismos que vêm 

contribuindo para a atuação da justiça e da psicologia no âmbito jurídico. Para tanto, foi 

primeiramente analisada a história da família, abordando a evolução desse histórico com o 

passar dos tempos, e a família na sociedade contemporânea. Destaca-se a importância da 

família para o convívio e como, com as atuais mudanças, os vínculos conjugais foram 

afetados. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present study is to present a brief explanation about the abandonment of 

paternal filial affection and to discuss some concepts to better understand the mechanisms that 

have contributed to the performance of justice and psychology in the juridical scope. For that, 

the family history was first analyzed, addressing the evolution of this history with the passing 

of time, and the family in contemporary society. The importance of the family for the 

conviviality and how, with the current changes, the marital bonds were affected. 

     

Keywords: Abandonment. Family. Affection. Principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo um dos temas mais polêmicos, tanto na 

esfera jurídica quanto na psicológica da atualidade, que é o abandono afetivo.  Possivelmente, 

a maior parte da população já passou, passa ou conhece alguém que já tenha sofrido o 

abandono afetivo paterno-filial. Consideramos a sensibilidade em tratar de um assunto cada 

vez mais presente em nosso cotidiano, no que se refere ao emocional, um fenômeno que 

acomete muitas crianças em todo mundo, em diferentes culturas e sociedades. O assunto é 

delicado, pois aborda a relação familiar e seus conflitos, onde o genitor que possui o dever de 

cuidar para que sua família cresça e tenha condições de se desenvolver física, intelectual e 

emocionalmente em um lar saudável, não o faz, ou seja, se ausenta e, muitas vezes, 

literalmente abandona os filhos com a mãe.  

O mesmo também aborda e traz algumas reflexões da afetividade e questões acerca do 

desenvolvimento emocional da criança, bem como os aspectos essenciais e fundamentos do 

abandono afetivo. Assim como visa responder de qual modo a presente negligência emocional 

da figura paternal pode impactar, negativamente, o desenvolvimento emocional da criança. 

Sua problemática, que são os danos apresentados decorrentes desse abandono, ganha 

relevância com o transcorrer dos valores da sociedade, no sentido de reconhecer o afeto como 

valor jurídico nas relações familiares, garantido pela Constituição Federal.  

O âmbito jurídico vem com o objetivo de tutelar e reparar esse dano injustificado 

sofrido pela prole, trazendo em seus aspectos essenciais a conceituação envolta em questões 

correlacionadas, tais como elementos da responsabilidade civil. Com o intuito de se averiguar 

a possibilidade de incidência dos danos morais aliados à importância dos direitos da 

personalidade da prole e aos deveres do genitor durante o seu desenvolvimento social, 

intelectual, psicológico e físico. Este estudo tem como objetivo contribuir para a elucidação 

do termo abandono afetivo paterno-filial, visando a conscientização e responsabilização de 

seus autores no desenvolvimento de seus papéis familiares para que possam ser revisados, em 

especial, à luz da psicologia jurídica. Analisar os efeitos psicológicos relacionados ao 

abandono afetivo e a intervenção do psicólogo nesse contexto.  

Para entender melhor as relações familiares o estudo trouxe alguns aspectos históricos 

e sociais, a definição de família, seu desenvolvimento e princípios essenciais, observando os 

dispositivos do direito em relação à criança e ao adolescente no convívio familiar. Possíveis 

danos psíquicos ocasionados na prole também foram elencados no presente trabalho, que seria 

uma das consequências do abandono afetivo, o qual será constatado por meio de realizações 
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de provas nos processos judiciais. Abordaremos em contrapartida, a forma de se evitar o 

abandono afetivo e a importância do psicólogo no âmbito jurídico, para que de alguma forma 

possa evitar o abandono afetivo, uma vez que a prole tem o privilégio de compartilhar seu dia-

a-dia com seus pais de forma equilibrada e solidária. 

Para obter os resultados deste trabalho, foi usado uma metodologia amparada em uma 

pesquisa qualitativa. Esta pesquisa costuma ser direcionada e com foco de interesse amplo, 

partindo de uma perspectiva diferente da pesquisa quantitativa. As principais características 

dos métodos qualitativos são: a inclusão do pesquisador no contexto e perspectiva 

interpretativa de condução da pesquisa; neste método, o pesquisador é um interpretador da 

realidade colhida por meio dos estudos das ações exercidas na sociedade por parte de um 

indivíduo ou de um grupo. Assim sendo, esse tipo de pesquisa visa descrever e decodificar os 

componentes de um estudo complexo, de natureza social, não ligado à quantificação. 

Normalmente usados quando o entendimento do contexto social e cultural é um elemento 

importante para pesquisa, na qual se buscará explicações e descrições sobre o assunto e a 

população envolvida nos estudos. O desenvolvimento da pesquisa consiste em uma 

investigação bibliográfica mediante a leitura de vários livros e artigos de autores que 

desenvolveram pesquisas sobre o direito e a psicologia, e seus desafios comuns entre questões 

familiares na contemporaneidade.  

O primeiro capítulo, denominado “Entidade familiar”, será dividido em dois tópicos 

baseados em dados históricos. O primeiro tópico abordará uma breve análise da evolução da 

família, bem como a construção dos modelos familiares do período colonial até os dias atuais, 

as influências do modelo da família burguesa e as relações de seus trabalhos na família e, 

historicamente, nos variados contextos sócio-históricos. Já no segundo tópico será demostrada 

a família na modernidade e sua transformação no decorrer dos tempos. 

O segundo capítulo, denominado “A importância da família na formação da pessoa”, é 

dividido em dois tópicos. O primeiro tópico apresentará as considerações sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o princípio da afetividade, que se fundamenta na defesa de 

questões relacionadas ao abandono afetivo. Mostrando a ruptura do poder patriarcal e as 

alterações na estrutura através dos padrões das famílias, baseados nos vínculos sanguíneos, 

veio no espaço jurídico a discussão acerca da afetividade. O afeto começa a ser visto como 

um dever jurídico, as relações das famílias nos dias atuais são permeadas pelos laços afetivos. 

A Constituição Federal de 1988 e algumas propostas revolucionárias vêm criando um 

paradigma que fez com que houvesse uma transformação no modelo do código civil de 1916, 

inserindo valores e princípios aqui citados, e assim, modelando o ordenamento jurídico. E que 
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cabe aos pais proporcionar à família um ambiente saudável e favorável para o 

desenvolvimento da criança, bem como o fortalecimento de sua vida emocional para a 

introdução dela ao mundo. Favorecendo a formação de experiências vividas para quando 

chegar a fase adulta a criança ter boa referência para toda a sua vida. O segundo tópico 

apresenta o abandono afetivo e suas consequências. Nesses estudos percebemos que, em 

muitos casos, a lacuna deixada pelos pais causam danos, na maioria das vezes, irreversíveis à 

criança. Sendo, muitas vezes, danos ocorridos de ordem moral ou psíquica, podendo gerar 

deficiência no seu comportamento por toda a sua vida. Criando um sentimento de vazio, dor e 

tristeza, dentre outros comprovados por estudos clínicos e psicológicos, podendo deformar a 

vida emocional da criança.  

O terceiro e último capítulo, denominado “Análise psicológica e jurídica acerca do 

abandono afetivo”, explana algumas diferenças e semelhanças dessas duas vertentes e traz 

uma discussão acerca dos estudos e pesquisas sobre o tema deste trabalho. Assim, visando ter 

o conhecimento de que uma completa a outra. 
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CAPÍTULO I 

1. ENTIDADE FAMILIAR: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Neste primeiro capítulo é realizado um breve histórico da instituição familiar, pois é 

importante ter a compreensão do seu conceito. Segundo Farias e Rosenvald (2010, p. 24), “a 

família em seus agrupamentos humanos, precede aos demais, como um fenômeno biológico e 

social. Por esse motivo é preciso entendê-la em diferentes ângulos (perspectivas científicas), 

numa espécie de “paleontologia social1”.   

O assunto tratado possui peculiaridades que não são tão simplórias assim, diante disso, 

este ponto do trabalho se preocupa com os seus parâmetros sociais que sofreram alterações ao 

longo do tempo. Para melhor compreensão se faz necessário o entendimento da etimologia, 

bem como um breve histórico da concepção da família, o olhar da Constituição Federal, 

enfim, como se dá à constituição familiar em sua totalidade.    

Etimologicamente, o vocábulo “família” é derivado do latim “famulus”, que significa 

“escravo doméstico”. Esta palavra foi criada na Roma Antiga para nomear um novo conjunto 

social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem incluídas a agricultura e também a 

escravidão legalizada. Uma sociedade matrimonial, na qual o chefe era o marido, e sua prole 

se associava a ela. Sendo assim uma estrutura com hierarquia (SILVA, 2004, p.676).   

Na Roma Antiga foram sistematizadas normas rígidas que fizeram a família ser uma 

sociedade patriarcal, pela qual o pai, sozinho, detinha vasto e infindável poder sobre os filhos, 

a mulher, escravos e vassalos. Além de possuir direito sobre essas vidas, tinha também 

poderes de morte sobre eles. Essa autoridade de “pater familiae” também prevalecia sobre os 

filhos na autoridade do Estado, se o pai quisesse vender os filhos, ou transformá-los em 

escravos, ele tinha todo o poder e autoridade, e isso duraria até a morte do patriarca 

(ENGELS, [1884] 1964). A autora Claudia Maria da Silva (2004, p. 128) retrata com 

propriedade as características de uma família patriarcal nos tempos antigos dizendo:  

O elo familiar era voltado apenas para a coexistência, sendo imperioso para o 

“chefe” a manutenção da família como espelho de seu poder, como condutor ao 

êxito nas esferas política e econômica. Os casamentos e as filiações não se 

fundavam no afeto, mas na necessidade de exteriorização do poder, ao lado – e com 

a mesma conotação e relevância – da propriedade.          

Entretanto, esse sentido primitivo da família vem se transformando ao longo de sua 

história. O poder familiar é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, abraçado pelo 

                                                 
1 Dicionário online- Dicionário Caldas Aulete. Significado de paleontologia: Ciência que estuda os organismos 

vivos dos períodos geológicos do passado a partir dos fósseis desses seres. Disponível em 

https://www.dicio.com.br/aulete/. Acesso em 09/06/17 às 07:50.   
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Código Civil Brasileiro de 2002, uma evolução da expressão do pátrio poder, antiga e 

machista, onde somente o pai tinha poderes sobre os filhos, sendo deferido à mãe apenas 

quando houvesse a ausência ou impedimento do pai. Tal conceituação já foi modificada, pois, 

muitas famílias possuem a mãe como provedora. Nesse sentido, com a nova concepção ambos 

exercem os mesmos direitos e deveres conveniente de sua transformação social, cultural, 

religiosa, econômica e a junção de seus valores. Segundo a definição de Maria Helena Diniz 

(2011, p. 600), o poder familiar consiste: 

Sendo o poder familiar um múnus público que deve ser exercido no interesse dos 

filhos menores não emancipados, o Estado controla-o, prescrevendo normas que 

arrolam casos que autorizam o magistrado a privar o genitor de seu exercício 

temporariamente, por prejudicar o filho com seu comportamento, hipótese em que se 

tem a suspensão do poder familiar, sendo nomeado curador especial ao menos no 

curso da ação. Na suspensão, o exercício do poder familiar é privado, por tempo 

determinado, se todos os seus atributos ou somente parte deles, referindo-se a um 

dos filhos ou alguns. 

No artigo 1.634 do Código Civil (BRASIL, 2002), o poder familiar constitui-se em um 

múnus público, ou seja, corresponde a um dever que deriva de força de lei a um direito 

subjetivo entre pais e filhos, em que, pai e filhos têm reciprocamente direitos e deveres. Aos 

pais, cabe proteger a pessoa dos filhos, enquanto em fase de formação ou até que adquiram 

capacidade, e a estes compete o dever de obediência. O poder familiar reveste-se também de 

outras características como: ser irrenunciável, traduz que os pais não podem renunciar seus 

filhos; intransferível, pois trata-se de algo personalíssimo; indisponível, porque não pode ser 

transferido a outrem, seja a título gratuito ou oneroso, salvo delegação no sentido de evitar 

prejuízos ao menor; e imprescritível, que só a perde nos casos previstos em lei. No artigo 

1.634 do Código Civil, está prevista as hipóteses de incidência do exercício do poder familiar 

pelos pais quanto à pessoa de seus filhos ainda menores: 

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

Dirigir-lhes a criação e educação; 

Tê-los em sua companhia e guarda; 

Conceder-lhes ou negar consentimento para casarem; 

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; 

Representá-lo, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assistindo-os, após 

essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e 

condição (BRASIL, 2002).      

Com leitura do artigo citado acima, é fácil compreender o dever dos pais junto à 

criança e ao adolescente em seu desenvolvimento e crescimento saudável, preparando-os para 

a vida e, principalmente, pondo-os livres de quaisquer ações e manifestações efetuadas por 

terceiros, ou no próprio núcleo familiar, que possam ferir sua dignidade em todos os sentidos.  
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Em consonância ao que foi explanado acima, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990), em seu artigo 22, assegura que aos pais incube o dever do sustento, a guarda 

e educação dos filhos menores cabendo ainda, no interesse dos mesmos se fazer cumprir com 

suas obrigações de pais. Já pelo artigo 1.638 do Código Civil (BRASIL, 2002) há previsão de 

que a extinção do poder familiar poderá ser feita, uma vez que a criança ou adolescente ocupa 

posição de maior vulnerabilidade na estrutura familiar, por se encontrar em fase de formação 

na qual necessita ser protegida e resguardada de toda sorte de maus-tratos, abuso dos pais ou 

de outrem, e quaisquer formas de manifestação discriminatórias, que pode ser a distinção 

entre filhos, da qual todos devem ser privados e protegidos.      

Anteriormente à publicação da atual Constituição Federal (2002), a família resultava 

do matrimônio, e por sua vez era a única em harmonia com a lei, logo reconhecida pelo 

ordenamento jurídico, formada pela união do homem, da mulher e sua prole. Com o decorrer 

do tempo e com a necessidade do desenvolvimento da sociedade brasileira, a Constituição 

legitimou a união estável ao status de família, entendendo ser aquela formada pelo homem, 

pela mulher e seus filhos, sejam comuns ou não, fundada na convivência duradoura pública, 

por prazo suficiente, no qual caracteriza nesse sentido a instituição chamada família. 

Existem as famílias que são compostas somente por um dos genitores e sua prole, onde 

o mesmo é responsável pela criação, desenvolvimento e cuidado. Essa espécie de família é 

derivada das separações, divórcios ou por força maior, e recebe o nome de família 

monoparental (OLIVEIRA, 2002). Santana (2011, p. 216), pontua que esse modelo de família 

vem tendo muita visibilidade e intensidade no decorrer dos anos. “Assim no Art. 226, §4º- 

Entende-se, também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes”.  

A constituição de família é irrelevante quanto a sua origem, o que se deve observar é 

se a mesma agrega qualidades e elementos primordiais ao pleno desenvolvimento pessoal e 

social de seus membros, principalmente da prole que é, sem sombra de dúvida, a parte mais 

frágil dessa instituição, e se está atendendo os requisitos que a configure como família, tais 

como: acompanhar o seu crescimento, desenvolvimento físico e intelectual, inteirando-se dos 

atos de vida, enfim, tudo o que for relevante e necessário ao seu desenvolvimento. Portanto, 

conceitua-se família, de acordo com o Dicionário Priberam de Língua Portuguesa2 como um 

conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco, que moram com ela, e que vivam na 

                                                 
2 Priberam. Dicionário Priberam de Língua Portuguesa. Disponível em:  

https://www.priberam.pt/dlpo/fam%C3%ADlia. Acesso em 16.05.2017 
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mesma casa, formando um lar unido pelo afeto mútuo. Em sentido mais restrito, homem, 

mulher e filhos. 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação da 

prole, influenciando o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no 

desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. Jorge Trindade (2011), 

aponta que a família é responsável pelo desenvolvimento da criança, e quando essa família 

modela o comportamento da mesma, a atmosfera familiar fica mais favorável em relação aos 

problemas emocionais e ao cotidiano e melhora o desempenho escolar da criança.      

O importante é que a família, tradicional ou monoparental, advinda da união estável ou 

do próprio casamento civil, seja uma instituição sólida para que a prole se desenvolva com 

todos os seus direitos garantidos e protegidos, assim como a Constituição Federal (BRASIL, 

1988) prevê, salientando o afeto como bem a ser tutelado e observado com maior grau de 

importância. A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

A Constituição Brasileira de 1988 deu um novo sentido ao conceito de família, 

instaurando equidade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Com isso, estabelece 

que o cuidado com a prole também é dever do pai, o mesmo deve estar presente no 

desenvolvimento físico, moral, intelectual e psicológico. Ainda ressaltou o igual direito entre 

homens e mulheres, tratou indistintamente filhos havidos ou não do casamento, antes tratados 

como filhos ilegítimos, e passou a reconhecer efeitos jurídicos a outros modelos familiares 

além do matrimonial, dissociando família de casamento, conforme previsão dos artigos 226 e 

227, ambos da Constituição Federal: 

Art. 226: A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado(...) 

§ 3º Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Art. 227: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de coloca-los à salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (...) § 6º Os 

filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação (BRASIL, 1988). 
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A instituição familiar como foi explanado anteriormente, passou por várias mudanças 

até chegar a modalidade atual, como conhecemos, e sua função na sociedade será vista no 

tópico seguinte. Com o desenvolvimento que resultou na modernidade, o conceito de família 

veio tomando outras formas, com isso a sociedade começou a aceitar outros modelos de 

família, fugindo do modelo tradicional. Para tanto, a legislação teve que se adequar para 

manter o princípio de igualdade vigente na Constituição Federal de 1988. Segundo Bernardo 

Castelo Branco (2006, p. 25), a “família que hoje conhecemos é resultado de um processo 

longo no desenvolvimento histórico, que não guarda muitos caracteres presente nos estágios 

mais primitivos”. Ou seja, o conceito de família nos dias atuais sofreu mutações para que hoje 

pudéssemos desfrutar dos direitos igualitários no que tange aos provedores dessa família, 

compreendendo, sobretudo, a equidade entre homem e mulher como tutores de seus filhos. 

 

1.1 A família na sociedade contemporânea 

 

No decorrer dos tempos, a família passou por grandes transformações, o modelo 

patriarcal, que centralizava o poder em único patriarca, está em queda. Isso devido à evolução 

da sociedade, que vem passando por mudanças em seu núcleo familiar. Antes a mulher fazia 

suas tarefas domésticas e cuidava dos filhos e a figura paterna provia o sustento. Agora os 

direitos e deveres exercidos pela sociedade conjugal são iguais e compartilhados entre 

homens e mulheres (DIAS, 2013). Com isso, aquelas famílias patriarcais e medievais bem 

numerosas, já ficaram para trás, não havendo mais tantos membros como se via nos tempos 

antigos. Isso só foi possível a partir da Constituição Federal de 1988, que proporcionou uma 

visão para novos horizontes.  

De acordo com Torres (1999) e Peixoto (2007), a família na contemporaneidade não 

possui a presença somente de um único sentido dominante de família, e sim, vários modelos 

distintos que vêm surgindo no decorrer dos tempos. Segundo Lipovetsky (2009), a 

contemporaneidade vem sendo caracterizada pelo nascimento de uma sociedade em que o 

indivíduo é supermoderno. O autor explica que a época atual não pode ser nomeada como 

pós-moderna, ou seja, ela chegou depois da modernidade, segunda modernidade é a definição 

dada pelo autor para o momento histórico presente.  

A família também pode ser definida sócio-historicamente como um grupo de pessoas 

cuja inclusão em uma cultura e sociedade específica lhe confere sentido. Sendo assim, a 

família pode ser vista como oriunda de uma cultura ocidental judaico-cristã, que nos dias 

atuais vem permeando diferentes mudanças sociais que estão ocorrendo ao longo do século 
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(PEREIRA, 2013). Diante de algumas transformações recentes, podemos considerar, segundo 

Jablonski (1998), a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma maciça, a redução de 

filhos, as uniões conjugais tardias, reflexo de uma sociedade que vem se modernizando, 

gerando a urbanização e o aumento de separações conjugais. Essas mudanças estão 

modificando os valores e crenças que estão relacionadas aos papéis da mulher e do homem, 

bem como a organização familiar.   

Diante de todo exposto sobre noções de família na contemporaneidade, com diferentes 

configurações e formas de relacionamentos, Costa (2004, p. 27) ressalta que: 

Temos que convencer-nos que a família, malgrado todas as limitações, ainda é a 

instituição cultural responsável pelo acolhimento das novas gerações, e que sua 

pedra de toque é a confiança na autoridade. Se pais e adultos renunciam ao respeito 

que devem ter por sua função cultural, nada nem ninguém poderá ocupar este lugar. 

E não precisamos persistir atados ao regime da vergonha e culpa, para exercer o 

papel de responsabilidade que nos é rígido. Responsabilidade implica-se concernido, 

sentir-se como partícipe de um problema e parte a solução. 

Nesse contexto, se pode compreender que atualmente ainda há uma atribuição 

primordial do núcleo familiar como instituição social nos países do Ocidente, sendo 

responsável por receber, acolher e socializar as gerações futuras. Tal atribuição confere aos 

adultos o lugar de autoridades na sua família. Cabe ressaltar que para Costa (2004), quando se 

fala em autoritarismo, não quer dizer que é autoritário, e sim no sentido de estar com a 

autoridade.   

O Conselho Federal de Psicologia (2008) vem esclarecendo a atuação do psicólogo 

nas varas de famílias deve estar comprometida com cuidado da família e com seus 

integrantes, bem como sua dignidade. O referido conselho recomenda aos profissionais que 

trabalham com famílias, no âmbito jurídico, que estejam sempre atualizados, por meio de 

estudos que abordem temas atrelados à família contemporânea. Sendo este profissional um 

agente agregador na complacência dos desejos dos sujeitos, no que tange a sua construção 

familiar, sendo ela de cunho tradicional ou não.               

Como a sociedade está evoluindo a cada dia surgem outras formas de núcleo familiar, 

como os uniparentais, pluriparentais, socioafetivos, homoafetivos, entre outros, ou seja, as 

relações familiares atuais vêm se configurando por diversos limiares, sem que seja 

considerado esse ou aquele modelo como sendo o melhor ou o padrão. A família é, e 

continuará sendo, o núcleo básico da sociedade. Segundo Minuchin (1990), a família como 

uma unidade social vem tendo um enfrentamento em suas tarefas de desenvolvimento. 

Tarefas estas divergem com parâmetros de diferentes modelos culturais, mas possuem suas 

raízes universais.  
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Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo (2002, p. 97):      

A afetividade é construção cultural que se dá na convivência, sem interesses 

materiais, que apenas secundariamente emergem quando aquela se extingue. Revela-

se em ambiente de solidariedade e responsabilidade. Como todo princípio, ostenta 

fraca densidade semântica, que se determina pela mediação concretizadora do 

intérprete, ante cada situação real. Pode ser assim traduzido: onde houver uma 

relação, ou comunidade, mantida por laços de afetividade, sendo estes suas causas 

originárias e final, haverá família. 

Pode-se atestar que a família vem se modificando e se formando não apenas para o 

afeto, mas também para o amor, para a liberdade e respeito mútuo. Uma boa convivência 

familiar é de extrema importância para a formação da personalidade do indivíduo, pois com a 

relação afetiva se criam laços e vínculos duradouros com as pessoas que a compõem, sendo 

de laços sanguíneos ou não. Para Azambuja (2004), em relação à “família dos dias atuais, 

pode-se afirmar que não apresenta a mesma configuração da família de séculos passados”. 

Também enfatiza Corrêa (2002), a mudança de cultura, de hábitos, são exigências que a 

família contemporânea tem, não só em seus dias cotidianos, mas também em sua concepção 

legal. Na atualidade, não se fala mais sobre a família brasileira num modo geral, pois isso vem 

mudando. Na época atual existem vários tipos de formação familiar na sociedade. Cada uma 

com sua característica, crenças, valores e diferentes formas de visualização e experiências 

vividas. Nesse sentido, o olhar que será apresentado aqui tem uma aproximação da 

perspectiva de Szymanski (2000, p. 27), que aponta:  

O mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de formas de organização, 

com crenças, valores, e práticas desenvolvidas na busca de soluções para as 

vicissitudes que a vida vai trazendo. Desconsiderar isso é ter a vã pretensão de 

colocar essa multiplicidade de manifestações sob a camisa-de-força de uma única 

forma de emocionar, interpretar, comunicar.       

Quando se fala em família contemporânea menciona-se também uma noção adotada 

pela autora quando explica em seu artigo sobre teorias e “teorias” de famílias, no qual ela faz 

compreender a forma de viver de cada família. Szymanski enfatiza que cada família tem um 

modo particular de ser, como emocionar-se, comunicar-se, e isso vem de sua própria cultura, 

com seus costumes, regras, seus ritos e jogos. Além disso, têm seus significados de se 

emocionar pessoalmente, e esses significados em seu cotidiano muitas vezes não são 

expressos. Cada família, em seu contexto, tem suas interpretações próprias, seus códigos 

pessoais, seu jeito ímpar. E assim, vêm compondo um enredo que compõe o universo do seu 

mundo familiar. Carvalho (2009, p. 1) relata que: 

Hoje em dia não podemos falar da família brasileira de um modo geral, pois existem 

vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma 

delas as suas características, e não mais seguindo padrões antigos, nos dias atuais 

existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens 
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sem a companheira, a extensa, a homossexual, e ainda a nuclear que seria a 

formação familiar do início dos tempos formada pelo pai, mãe e filhos, mas não 

seguindo os padrões antiquados de antigamente.         

A sociedade em sua evolução, vem adquirindo mudanças essenciais para o núcleo 

familiar. Temos exemplos bem simples dos dias atuais: a mulher no mercado de trabalho, fora 

do ambiente doméstico; o divórcio, que antes era um pudor; o poder em decidir de ter filhos 

ou não; a divisão das responsabilidades em relação à criação e educação dos filhos. A própria 

Constituição Federal de 1988 exige isso da sociedade.           

A família, em seu convívio, vem construindo um espaço estável, mas acima de tudo, 

com uma identidade coletiva própria, pois, cada uma carrega consigo suas próprias 

características que são essenciais para seu convívio. É importante para a formação do 

indivíduo ter uma relação efetiva e duradoura com as pessoas que estão em seu convívio, 

tenham laços sanguíneos ou não (WELTER, 2003). Como será falado no capítulo adiante, a 

instituição familiar outrora se criava apenas através dos laços sanguíneos e isso tem perdido 

espaço nas doutrinas e jurisprudências, até mesmo na própria legislação. O que vem 

condizendo com a realidade atualmente é um fator se suma importância que dá sentido a tudo 

que se foi dito até o momento, esse fator se chama afeto.  
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CAPÍTULO II 

2. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DA PESSOA 

 

Schuh (2006) afirma que a instituição familiar é a base fundamental para a formação 

do indivíduo em sua personalidade e em seu caráter. Quando se tem bom convívio familiar 

tudo contribui para o desenvolvimento equilibrado e saudável do ser humano, pois, é na 

família que se formam as primeiras relações humanas, os primeiros vínculos afetivos e os 

primeiros padrões de comportamento. O papel da família também é o de proporcionar um 

clima de afeto, amor, apoio e respeito, indispensável para o desenvolvimento psicológico 

saudável dos filhos. Canezin (2006) ressalta que a família precisa criar um ambiente de afeto 

e apoio mútuo e sempre cultivar o amor, pois será uma boa referência para o indivíduo por 

toda a sua vida. 

Fraga (2005) aponta que família é essencial no desenvolvimento infantil. Para o autor 

a família é a estrutura fundamental que molda o desenvolvimento psíquico da criança, uma 

vez que é, por excelência, o primeiro local de troca emocional e de elaboração dos complexos 

emocionais, que se refletem no desenvolvimento histórico das sociedades e nos fatores 

organizativos do desenvolvimento psicossocial. Jorge Trindade (2011) afirma que a família 

influencia, e muito, no desenvolvimento da criança, relatando que uma família que possui um 

ambiente favorável terá bem menos problemas emocionais e um melhor desempenho escolar, 

pois assim seu comportamento será modelado. 

Pratta (2007) assegura que é no âmbito familiar que se encontra o primeiro ambiente 

em que indivíduo socializará. E será nesse mesmo ambiente que o indivíduo encontrará o 

papel fundamental para a sua trajetória, e o mesmo, através dessas experiências vividas, 

contribuirá para a sua formação quando adulto. É importante destacar que será no ambiente 

familiar que o indivíduo encontrará experiências genuínas em termo de afeto, de dor, raiva, 

medo, e várias emoções que irão possibilitar o seu crescimento para a sua atuação no futuro.  

 

2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da afetividade 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio norteador que irradia seus efeitos sobre 

todo o sistema jurídico, por esse motivo é o princípio fundamental do Estado Democrático de 

Direito, conforme disposição do artigo 1º da Constituição Federal (1988). Para Madaleno 

(2009), a dignidade humana é um princípio fundamental, pois garante que o indivíduo 

receberá total proteção do Estado Democrático de Direito, e que este princípio ainda 
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prevalece sobre os demais. Por sua vez, a dignidade opera na interpretação de certificar o 

pleno crescimento e composição de todos os integrantes da família, ao contrário do padrão 

patriarcal do passado, em que somente a dignidade do homem era reconhecida. 

O princípio que estabelece a proteção integral da criança e do adolescente está em 

apenso ao princípio da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, da 

convivência familiar e do afeto. Uma direção que deve servir de paralelo à atuação dos 

genitores na condução da educação da prole, sob o fundamento do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Muitos filhos buscam o judiciário com intuito de serem amparados civilmente 

por seus genitores, em função do dano psíquico causado pela privação do afeto e convívio na 

sua formação. Não obstante à proteção contida na Constituição Federal (1988), muitos pais 

deixam de cuidar de criação de seus filhos, configurando inadimplência junto aos deveres 

paternos. E esta negligência poderá ocasionar danos à personalidade e à dignidade dos filhos 

menores de idade quanto à sua formação, abrindo-se a discussão para medidas pertinentes que 

devem ser adotadas nestes casos, assunto explorado nesta monografia. Até porque, de nada 

adianta prever direitos sem a criação de mecanismos para garanti-los, uma vez que esse 

direito foi atingido por omissão ou intenção de outrem. 

Segundo o disposto na Constituição Federal (BRASIL, 1988) a família é a base da 

sociedade, sendo essencial para a formação da dignidade da pessoa humana. Portanto, precisa 

ter a preocupação em preservar e cuidar da sua prole para que sejam formadas pessoas 

capazes, equilibradas e com valores sólidos, que possam colaborar e construir uma sociedade 

mais justa. Se os pais respeitarem a dignidade humana de seus filhos, estarão formando 

pessoas melhores e com valores essenciais para uma vida com dignidade. Sendo assim, o 

princípio da dignidade humana está diretamente relacionado ao afeto.  

Para Maria Berenice Dias (2013), o afeto não justifica as diferenciações entre filhos. A 

nova família, no entanto, deve apresentar uma irmandade de afeto, fundada na tolerância entre 

seus membros, na multiplicidade, na variedade e em todos os aspectos que traduzem as 

famílias na atualidade. Afinal, o que determina a verdadeira filiação não são laços sanguíneos, 

e sim os de afeto que são construídos no dia-a-dia, já a verdade biológica, de fato, pode 

expressar a verdadeira paternidade, consagrando o afeto como valor supremo. 

A existência deste parentesco sócio-afetivo pode ser reconhecida a partir da 

comprovação dos requisitos que compõem a posse de estado de filho, que são: nome, trato e 

fama, pois essa forma é derivada de famílias que foram rompidas e daí foram popularmente 

chamados “os meus, os seus e os nossos”. Ocorre quando o homem traz de um outro 

casamento sua prole, a mulher igualmente vem com a sua e, logo, juntos têm frutos do seu 
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relacionamento. Deste modo, ambos assumem afetivamente a posse de estado de filhos, ou 

seja, a posição de pais. A posse de estado de filho traduz-se com a seguinte situação: quando 

alguém é conhecido abertamente como filho, é tratado com afeto e todo amor por aquele ao 

qual chama de pai, utiliza o nome deste e é reconhecido como tal pela sociedade.  

A Constituição Federal de 1988, a partir de uma proposta constitucional 

revolucionária, criou um paradigma que fez com que houvesse a transformação do modelo 

consagrado pelo código civil de 1916, inserindo valores e princípios relativos à afetividade e, 

assim, modelando o ordenamento jurídico. Cabe aos pais, sejam eles biológicos ou 

socioafetivos, proporcionar aos filhos o convívio indispensável ao desenvolvimento do afeto, 

tão essencial à formação da criança e do adolescente, trazendo para si a verdadeira essência e 

função da palavra família, demonstrando o afeto como primordial nessa convivência familiar. 

Portanto, significa também a importância do direito de amar e ser amado.  

O Direito não se consegue ter uma eficiência de propor, em si só, um conceito que 

represente uma ideia de família como base do princípio da afetividade. Entretanto, Lacan 

(2002), enfatiza que a família introduz um papel fundamental em relação a transmissão da 

cultura. Não que a família se revele como uma base natural, nem que se constitua apenas por 

homem, mulher e filhos, mas pela edificação psíquica onde cada componente vem ocupando o 

papel de pai, de mãe e filho. Mesmo que não se tenha um vínculo biológico, pois o indivíduo 

não precisa ser pai biológico para que desfrute da qualidade de pai. Sendo assim, o autor 

reconhece a existência de uma família socioafetiva, que surge da Constituição Federal de 

1988. Se pode atestar que, para a existência de uma família estruturada e saudável, é 

imprescindível que haja afeto entre seus componentes, buscando o convívio harmonioso e 

solidário.   

Canezin (2006), afirma que a dignidade se constitui como um fator essencial a 

formação da personalidade humana. Sendo assim, essencial para o relacionamento paterno-

filial. A autora afirma ainda que os estragos ocorridos na família causam danos morais que 

violam o Princípio da dignidade humana e o Princípio da afetividade. Maluf (2012) diz que a 

afetividade pode ser entendida como uma relação de cuidado e carinho com alguém que se 

tem apreço. Sentimento esse, que o estado psicológico permite que a pessoa demonstre a 

outrem.  Diante da importância do afeto, no próximo tópico iremos abordar sobre o abandono 

afetivo e suas consequências mediante a família e toda sua construção.   
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2.2 O abandono afetivo e suas consequências 

 

O conceito do abandono afetivo, segundo Pereira (2014), se trata de um tema recente e 

por esse motivo há uma dificuldade de se encontrar um doutrinador que o defina. Portanto, 

abandono afetivo nada mais é do que a ausência de afeto entre pais e filhos, em que estes 

últimos, veem como única solução, buscar no poder judiciário para que essa lacuna de 

afetividade existente em sua vida seja reparada.  

Lôbo (2008) entende a afetividade como sendo o dever dos pais em relação aos seus 

filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. No 

entanto, a responsabilidade pelo abandono afetivo é comprovar que há omissão voluntária do 

genitor, no sentido de o mesmo não querer exercer os deveres inerentes ao poder familiar. 

Nesse sentido, o abandono afetivo é a indiferença, a ausência da assistência do afeto e amor 

durante o desenvolvimento da criança.        

Quando se fala em afeto, vale esclarecer o significado dessa palavra que advém do 

latim affectus. No vocábulo significa sentimento de imenso carinho que se tem por alguém, 

seus sinônimos são: amizade, amor, apego, benevolência, devotado, fraternidade, simpatia e 

ternura (AULETE, 2009). Nesse sentido, o afeto é indispensável para um relacionamento 

saudável entre pais e filhos. O afeto está relacionado com a dignidade da pessoa humana, 

promove a formação do indivíduo, seja moral, social ou psicológica, e impulsiona a 

autoestima, por esse motivo destaca-se a sua importância nas relações familiares.  

Dias (2013) insere o afeto no rol de direitos da personalidade da criança e do 

adolescente e, portanto, sendo reconhecido como um valor jurídico, no decorrer do tempo, 

decorrente do princípio da afetividade, pelo qual os direitos dos filhos afetivos são iguais aos 

dos filhos biológicos. Isto pois, em relacionamentos oriundos do afeto, diante da falta do 

mesmo, geram-se efeitos patrimoniais, pois o afeto assume posição do direito fundamental 

das entidades familiares.  

Lôbo (2008, p. 285) afirma que o abandono afetivo da criança é o não cumprimento 

dos deveres jurídicos da paternidade. A ausência do afeto acarreta danos ao ser humano, o 

mesmo necessita do afeto para o seu desenvolvimento em todos os aspectos de sua vida. A 

omissão dos pais em cumprir os encargos decorrentes do poder familiar produz danos 

emocionais na maioria das vezes irreversíveis, merecedores de reparação em decorrência da 

estrutura na formação intelectual e moral da família. Como efeito os filhos podem se tornar 

inseguros e infelizes, com sérios problemas de relacionamento em sua vida social, gerando 
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sequelas que mais à frente refletem em problemas na formação de sua própria família. Para 

endossar o que foi dito, vale fazer uma análise no que diz Hironaka (2006, p. 12)  

O dano causado por abandono afetivo é antes de tudo um dano à personalidade do 

indivíduo. Macula o ser humano enquanto pessoa, dotada de personalidade, sendo 

certo que essa personalidade existe e se manifesta por meio do grupo familiar, 

responsável que é por incutir na criança o sentimento de responsabilidade social, por 

meio do cumprimento das prescrições, de forma que ela possa, no futuro, assumir a 

sua plena capacidade de forma juridicamente aceita e socialmente aprovada.  

De acordo com Canezim (2006), a ausência da referência paterna poderá acarretar 

consequências graves para o resto da vida, pois os filhos que sofrem com essa ausência 

crescem com a sua estrutura abalada, tornando pessoas inseguras e infelizes. As marcas que o 

abandono afetivo paterno-filial carrega pode acarretar distúrbios psíquicos, muitas vezes 

sérios e irreversíveis, em alguns. O abandono afetivo interfere de forma global na vida pessoal 

e interpessoal do abandonado. O afeto traduz a necessidade essencial de um indivíduo em sua 

formação para tornar-se um cidadão consciente de seus atos, sabendo os limites de todas as 

atitudes a serem tomadas em sua fase adulta, percebendo os danos resultantes da falta do 

afeto. 

As jurisprudências vêm confirmando o entendimento acerca da indenização, resultado 

do abandono afetivo. Os posicionamentos são de suma importância por haver genitores que 

recusam-se a desferir afeto à prole, com a justificativa que seu papel resume-se ao papel de 

pensão alimentícia, esquecendo-se do cuidado emocional e psicológico da mesma. Muitas 

vezes o genitor assume sua responsabilidade junto aos alimentos, seja de forma espontânea ou 

por força de uma ação judicial, achando que seu papel de “pai” está sendo desenvolvido com 

êxito, esquecendo que esse filho necessita de afeto, cuidado e acompanhamento no seu 

crescimento e desenvolvimento. 

Atualmente o Poder Judiciário, corajoso e inovador, não tem demonstrado temor nem 

tem recusado a análise cuidadosa de casos pontuais e bem definidos, como um caso que 

chamou-nos a atenção que ocorreu no ano de 2012. A filha que sofreu durante a vida inteira 

com a rejeição de seu genitor, e se tornou a primeira a ganhar uma ação por abandono afetivo. 

O Supremo Tribunal de Justiça renovou os ânimos dos defensores em relação à aplicação do 

julgamento da relatora Ministra Nancy Andrighi, quando condenou um pai ao pagamento de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a filha que sofreu o abandono. A frase dita pela 

relatora Nancy Andrighi define o presente tema do trabalho: “Amar é faculdade, cuidar é um 
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dever”, uma vez que traz a baile o dever de cuidar como algo que não se faculta ao pai. Neste 

caso havia uma intenção deliberada do genitor de não cuidar da filha3.  

Hironaka (2005b, p. 5) ressalta que o abandono afetivo deverá ser investigado e 

analisado sob os danos possíveis causados a criança, e não quanto à conduta do genitor. Pois, 

é pela vítima e pela espera de reorganizar tanto quanto possível a lesão gerada, que se procura 

sistematizar um novo perfil para a responsabilidade civil, quando a ausência do afeto tenha 

produzido dano ao filho. 

Em 2007 foi proposto pelo Senador Marcelo Crivella um projeto de lei do Senado n° 

700/2007. O projeto de lei ainda aguarda votação. Propõe uma modificação no art. 5º do 

ECA, alterando alguns de seus dispositivos para caracterizar o abandono afetivo como penal e 

ilícito civil. Assim seria acrescido o parágrafo único com a seguinte redação:    

Parágrafo único. Considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou a omissão que ofenda direito 

fundamental de criança ou adolescente previsto nesta Lei, incluindo os casos de 

abandono moral (SENADO FEDERAL, 2007). 

Dentre os fundamentos jacentes na justificativa do projeto, estão os cuidados devido às 

crianças e adolescentes em relação à presença, atenção e orientação por partes dos pais. Além 

disso, vale salientar que se faz necessário superar o atual estágio de insegurança jurídica 

caracterizado por decisões sobre o assunto (SENADO FEDERAL, 2007).   

Muitas vezes o pai, sem perceber, prejudica o filho sem intenção, mas isso ainda 

ocorre por negligência e omissão, que inevitavelmente acontece. Cumpre-se com a obrigação 

de alimentar, contudo, sem perceber se afasta afetivamente. E são vários componentes que 

cooperam, um deles é a falta de tempo, outro fato é se mudar de cidade. Com isso, ocorre a 

ruptura desse vínculo e vem a desarmonia, tudo isso cria um distanciamento entre pai e filho. 

Se aquele que deu à vida ao indivíduo não transmitir carinho e, ao contrário, não retribuir 

valor, certamente gerará transtornos em sua vida futura. Em relação ao assunto, Rodolfo 

Madaleno (2009, p. 124) dá sua colaboração:    

Foi-se o tempo dos equívocos das relações familiares gravitarem exclusivamente na 

autoridade do pai, como se ele estivesse acima do bem e do mal apenas por sua 

antiga função provedora, sem perceber que deve prover seus filhos muito mais 

carinho do que dinheiro, de bens e de vantagens patrimoniais. Têm os pais o dever 

expresso e a responsabilidade de obedecerem às determinações judiciais ordenadas 

no interesse do menor, como disto é exemplo o dever de convivência em visitação, 

que há muito deixou de ser mera faculdade do genitor não-guardião, causando 

irreparáveis prejuízos de ordem moral e psicológica à prole, a irracional omissão dos 

pais. 

                                                 
3 Disponível em: www.stj.jus/portal_stj/engine.wsp?tmp.area=105567. 
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A injustificada ausência do pai, evidentemente origina dor psíquica e, 

consequentemente, causa danos à formação da criança, no que concerne à falta, não apenas do 

afeto, mas também da proteção e de cuidados. A presença paterna tem uma representação 

importante na vida do filho, especialmente quando eles já estabeleceram vínculos afetivos. 

Afora a inquestionável concretização do dano, configura-se a conduta omissa do pai, a 

infração aos deveres jurídicos de assistência imaterial e da proteção, que são impostos a este 

como decorrência do poder familiar (HIRONAKA, 2005b). 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISE PSICOLÓGICA E JURÍDICA ACERCA DO ABANDONO AFETIVO 

 

É feita neste capítulo uma análise sobre a conduta da psicologia e do jurídico mediante 

ao abandono afetivo. Sendo assim, neste capítulo também é registrado, no quadro a seguir, 

algumas semelhanças e diferenças entre essas duas ciências. Para além disso, é explanado 

após, a junção dessas vertentes como atuação e contribuição e possíveis intervenções teóricas 

do abandono afetivo.   

 

Atribuições Visão Psicológica Visão Jurídica 

Escuta as partes X X 

É imparcial X X 

Interdições X X 

Elabora laudos X  

Pareceres X  

Perícias X  

Avaliação Psicológica X  

Relatórios X  

Participa de audiências X  

Elabora petições  X 

Faz audiências  X 

Condena  X 

Quadro 1. Comparação entre as visões psicológica e jurídica. 

 

A psicologia e o direito são áreas distintas do conhecimento científico, voltadas para 

compreensão do comportamento humano. Contudo, divergem em seu objeto formal. A 

psicologia está voltada ao mundo do ser e seus pontos de análise são os processos psíquicos 

do consciente e inconsciente, individuais e sociais, que governam a conduta do ser humano. O 

direito, por sua vez, está voltado pelo dever do ser e concebe a regulamentação e legislação do 

trabalho interdisciplinar entre médicos, advogados, psiquiatras e psicólogos jurídicos 

(ROVINSKI, 2004). Para Silva (2007) os planos do ser e do dever, não são elementos 

independentes, pelo contrário, eles se enlaçam de uma maneira que não podem ser 



2
7 

27 

 

 

compreendidos como um só, pois, não é possível entender mundo das leis, sem os modelos 

psicológicos. Mesmo que indiretamente ou diretamente os modelos psicológicos inspiraram as 

leis, em contraparte, é improvável ter compreensão do comportamento humano em qualquer 

de seus níveis, sendo individual ou grupal, sem compreende-lo como lei. Lei, enquanto direito 

positivo (normatizado), que constitui o Self,4 a identidade social, e até mesmo a constituição, a 

organização do grupo social no qual o indivíduo está inserido, sendo em família, instituição, 

educacional, na política etc.     

No sentido jurídico a lei é escrita estabelecida como uma regra pelo legislador, 

adotada como uma função do poder que se delega à soberania popular, que o órgão emana 

pela competência do Estado e que tem como características principais a generalidade 

(universal) e a obrigatoriedade. É a lei que instaura a ordem jurídica, a lei que estabelece a 

regulamentação no processo evolutivo que institui para manter o equilíbrio na relação do 

homem com a sociedade, no referente a direitos e deveres (SILVA, 2007)     

No jurídico, a responsabilidade civil, consiste em reparar o dano injustamente causado 

a outrem. Com o passar do tempo a aplicação desta pena passou a ser marcada pela 

intervenção do poder judiciário, que poderia permiti-la ou proibi-la, trazendo a lei como 

delimitação dos direitos e trazendo para si o dever de se responsabilizar em resolver os 

conflitos existentes. (SILVA, 2007).  

A lei determina, entretanto, em algumas situações que a obrigação de reparar o dano 

exista independentemente de culpa, ou seja, fazendo surgir a teoria da responsabilidade civil, 

que por sua vez dispensa a prova da culpa para que surja o poder de indenizar. Sendo assim, 

não poderia falar de responsabilidade civil caso não houvesse dano, a existência é essencial, 

também não seria possível o pedido de indenização se não houvesse dano. O fato gerador que 

resulta em dano a outrem é o fenômeno perceptível, resultante de uma atividade do homem. 

Não importa se a atividade é percebida pelos nossos sentidos, se ela é voluntária ou omissa, 

basta resultar o dano, conforme art. 186 e o art. 197 do Código Civil (2002). 

Nos dias atuais, no contexto das variadas áreas de atuação do psicólogo, encontra-se a 

Psicologia Jurídica. Esta área envolve todas os saberes psicológicos em relação com os 

saberes do direito. Sendo assim, qualquer prática da psicologia feita na área jurídica, pode ser 

nomeada de psicologia jurídica, segundo a Resolução CFP nº13/2017 (CFP, 2007). Diante do 

exposto, pode-se observar a importância do diálogo entre o direito e a psicologia, assim como 

                                                 
4 Self: Este conceito, cujo sentido comum em língua inglesa é “a personalidade de alguém; a natureza-base de 

alguém” (Oxford, 1978, p. 788), utilizado em psicologia e psicoterapia como referência conceitual geral ao “si 

mesmo.” 
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há a necessidade dessas duas vertentes, que crescem a cada dia, para a compreensão do agir 

humano, à visão dos aspectos legais e afetivo-comportamentais.    

O Conselho Federal de Psicologia em sua Resolução nº014/2000, que foi alterada e 

regulamentada pela Resolução nº02/2001, instaurou o Título de Especialista em Psicologia 

Jurídica e listou suas atribuições, agrupando-se de caráter genérico, o reconhecimento da 

atribuição do psicólogo jurídico enquanto perito judicial. O psicólogo especialista em 

psicologia jurídica: 

O psicólogo Especialista em Psicologia Jurídica atua no âmbito da Justiça, 

colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos 

e prevenção da violência, centrando sua atuação na orientação do dado psicológico 

repassando não só para os juristas como também aos indivíduos que carecem de tal 

intervenção, para possibilitar a avaliação das características de personalidade e 

fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a formulação, 

revisão e interpretação de leis: Avalia as condições intelectuais e emocionais de 

crianças, adolescentes e adultos em conexão com os processos jurídicos; [...]. Atua 
como perito judicial nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da criança, da 

família, da criança e adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias para serem 

anexados ao processo, afim de realizar atendimento e orientação a crianças, 

adolescentes, detentos e seus familiares, participa de audiência, prestando 

informações, para esclarecer aspectos técnicos e psicologia a leigos ou leitores do 

trabalho pericial psicológico; [...], elabora petições sempre que solicitar alguma 

providência ou haja necessidade de comunicar-se com o juiz durante a execução de 

perícias, para serem juntadas ao processo; [...] realiza pesquisa visando à construção 

e ampliação do conhecimento psicológico aplicado ao campo do direito (CFP, 2001, 

p. 10-11).  

Diante disso, nota-se que a inserção do psicólogo na área jurídica vem fortalecendo a 

necessidade de que a busca dos fatos revelados no jurídico sejam realizadas de forma técnica 

e com confiabilidade. Caires (2003), destaca que todo o caminho leva a uma única temática 

que é a perícia. “Cabe ao psicólogo realizar pericias e emitir pareceres sobre a matéria de 

psicologia” (BRASIL, 1962). 

De acordo com o conceito de Silva (2007, p. 12),  

A Psicologia Jurídica é uma atividade do psicólogo em relação aos processos 

mentais e comportamentais do sujeito. E as técnicas psicológicas reconhecidas vem 

sendo respondidas estritamente à demanda judicial, entretanto sem a emissão do 

valor jurídico.  

Compreendemos que a psicologia jurídica trata do sujeito e suas demandas frente às 

leis cabíveis. O movimento da dialética interdisciplinar da Psicologia e do Direto se estende 

para tais enlaces e possíveis resoluções positivas na conduta do ser. Ao exigir os direitos por 

meio da Constituição, não podemos esquecer que há uma alma humana que sente que sofre, é 

neste momento que a intervenção da psicologia vem de encontro a solidificar e agregar um 

olhar subjetivo frente ao ser humano. Podemos entender que no âmbito jurídico o direto e a 



2
9 

29 

 

 

psicologia estão atrelados ao benefício do sujeito. O direito com suas normativas e pautado na 

lei, e a psicologia que visa a subjetividade, o humanismo, sem romper com as leis impostas.  

Considerando as análises das duas vertentes cientificas, não podemos dizer que há uma 

melhor ou pior no desenvolvimento jurídico, mas que ambas são de suma importância e 

indispensáveis para a formação de um decreto estável e sem prejuízos ao sujeito, estando 

coberto pela ética e justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho permitiu a compreensão da concepção da família e de 

como a sua representação foi construída sócio e historicamente.  Podemos verificar como a 

família foi importante no decorrer de todas as transformações sociais que trouxeram, como 

consequência, a existência de novas configurações familiares. Neste contexto social, 

analisamos como os autores vem retratando a figura da criança e da família, no que tange a 

interação de sua relação para o desenvolvimento emocional saudável. Nas análises realizadas, 

face aos novos arranjos familiares que vem surgindo, o elemento norteador é a afetividade que 

vem exigindo uma reflexão profunda acerca do abandono afetivo. Pode-se afirmar como um 

ambiente familiar pode interferir no desenvolvimento emocional da criança, tanto de forma 

positiva ou negativa. Deste modo, há a possibilidade de apresentar em sua vida adulta 

comportamentos que refletem apatia em suas relações com o outro, pois a sua vida emocional 

não foi fortemente estabelecida para enfrentar situações futuras, de forma a conduzir a sua 

vida com independência e autonomia.  

A contribuição deste trabalho se faz na compreensão de que o desenvolvimento 

emocional saudável da criança depende de um ambiente favorável à integração da família, por 

conseguinte, que a afetividade parental seja presente na vida da criança e que a mesma tenha 

uma vida emocional sadia para os enfrentamentos futuros. No entanto, cabe ao pai também o 

dever de afeto, uma vez que quando esse é negligenciado causa danos irreparáveis à criança.  

A legislação é uma lacuna em relação a doutrina e a jurisprudência. Infelizmente ainda 

não se tem um posicionamento, pois ainda não foi firmada uma posição sobre essa vertente. 

Por enquanto, as ações sobre o dano moral pelo abandono afetivo, ainda estão na seara da 

responsabilidade civil. Até o momento presente, a perda do poder familiar é a única sanção 

com previsão legal para ao abandono afetivo.  

Por fim, compreende-se que apesar da escassa produção bibliográfica pautada na 

psicologia jurídica, este trabalho entende que a promoção do diálogo entre as duas vertentes, 

direito e psicologia, é indispensável. Todavia, se faz necessário mais aprofundamento sobre o 

tema, gerando novas pesquisas sobre este campo de grande valia, que é o abandono afetivo 

filial. 
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