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RESUMO: O presente trabalho tem como objeto a afetividade como bem 
necessário e direito fundamental para o desenvolvimento humano saudável e 
pleno do indivíduo e dever jurídico dos pais em relação aos filhos. Dessa forma, 
a família se caracteriza como locus desse bem e direito, uma vez entendida 
como organismo social de realização de cada um dos seus membros.  
Com fundamento em diplomas legais e interpretação destes à luz da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca da obrigação 
dos pais em prover os filhos imaterialmente, como forma de lhes garantir 
segurança e desenvolvimento, convivência familiar e comunitária saudável, se 
comprova que o afeto, enquanto dever jurídico, com diversas obrigações, nesse 
sentido, não é faculdade, mas configura responsabilidade parental. E, dessa 
forma, que o abandono afetivo é conduta ilícita e violadora da concretização da 
dignidade da pessoa humana em desenvolvimento, no caso, os filhos vitimados 
durante a infância e adolescência. Para tanto se abordará a centralidade do afeto 
nas relações familiares contemporâneas e a necessidade da aplicação dos 
direitos humanos em sua plenitude, inclusive no contexto familiar e em favor dos 
indivíduos vulneráveis nesse ambiente, quais sejam as crianças e adolescentes, 
com enfoque na dignidade da pessoa humana não apenas como ordem 
normativa, mas direcionamento de concretização no âmbito das famílias, assim 
como a importância da afetividade para a formação da personalidade e 
comportamento dos indivíduos, com embasamento em estudos de direito, 
psicologia e outras áreas da saúde. Nesse contexto, a convivência familiar 
desponta como influenciadora direta para a promoção adequada ou deficiente 



dos direitos humanos dos filhos em fase de formação. O trabalho se trata de 
revisão bibliográfica e jurisprudencial brasileiras atualizas acerca da temática. A 
pesquisa conclui pela necessidade da concretização da dignidade humana, 
dentro das famílias, para o desenvolvimento pleno dos filhos a partir do cuidado 
parental com a convivência familiar e comunitária saudável como 
responsabilidade dos pais e o abandono afetivo como violador dessa garantia 
universal. 
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