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ABANDONO AFETIVO PARENTAL

INTRODUÇÃO

O reconhecimento do estado de filiação, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu artigo 27, pela Constituição

Federal de 1988, em seu artigo 227, § 6º, e pelo Código Civil no artigo 1.596, gera uma relação jurídica, porém nem sempre se cria uma

relação de afeto. . A relação paterno-filial ocorre em todas as famílias, e, conseqüentemente, a caracterização de abandono afetivo em boa

parte delas. O presente estuda visa caracterizar o abandono afetivo e a responsabilidade dos pais para com os filhos sob diferentes pontos

de vistas.

CONCLUSÃO

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na

qual alguma pessoa, física ou jurídica, deva arcar com as

conseqüências de um ato ou negócio danoso. Deste modo, sabe-

se que para surgir o dever de indenizar, há de existir a prática de

atos que prejudiquem outros, os quais, em algumas hipóteses,

poderão ser os próprios filhos. Devem então os genitores,

independentemente de estado civil, ter a exata consciência de

seu dever como pais. O conceito atual de família, centrada no

afeto como elemento agregador, exige dos pais o dever de criar e

educar os filhos sem omitir-lhes o carinho. Assim, a convivência

dos filhos com os pais não é direito do pai, mas direito do filho. O

distanciamento entre pais e filhos produz seqüelas de ordem

emocional e reflexos no seu sadio desenvolvimento. (DIAS,

2006).

A noção constitucional da família possui também uma tendência

mono parental dissociada da noção de casal, acompanhando os

rumos de uma sociedade moderna onde há um crescimento de

pessoas que vivem sozinhas ou em uniões de fato. O direito,

DESENVOLVIMENTO

A indenização por abandono afetivo na relação paterno-filial que se

procurou demonstrar teve como finalidade intrínseca de superar a

controvérsia existente no direito brasileiro. A lei ainda não está

totalmente apta a garantir a busca do filho por este tipo de

reparação. É necessário que haja a normatização da obrigação do

dever moral dos pais em proporcionar apoio afetivo aos filhos, tendo

como premissa princípios e valores, cujo bem maior a ser protegido

é a dignidade da pessoa humana. A relação paterno-filial ocorre em

todas as famílias, e, conseqüentemente, a caracterização de

abandono afetivo em boa parte delas. Assim, com base no estudo

realizado, entende-se que pelo fato do direito exercer uma função

ética, cumprindo uma responsabilidade, sobretudo, social,

moralizadora, de atitudes humanas na relação que se forma entre as

pessoas, há necessidade dos juristas ponderarem de maneira mais

assídua sobre a matéria de responsabilização por abandono afetivo,

pois se está lidando não só com um direito, mas também com um

valor fundamentalmente humano.
pessoas que vivem sozinhas ou em uniões de fato. O direito,

todavia, converteu a afetividade em princípio jurídico, que tem

força normativa, impondo dever e obrigação aos membros da

família, ainda que na realidade existencial entre eles tenha

desaparecido o afeto. Assim, pode haver desafeto entre pai e

filho, mas o direito impõe o dever de afetividade. Comprovado

que a falta de convívio pode gerar danos, a ponto de

comprometer o desenvolvimento pleno e saudável do filho, a

omissão do pai gera dano afetivo susceptível de ser indenizado.

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se

posicionado em ambos os sentidos a exemplo do julgamento do

Recurso Especial nº 757.411 do Estado de Minas Gerais, o qual

foi provido, afastando a possibilidade de indenização por

abandono moral. No entanto, em 2012 o Tribunal pela primeira

vez considerou ser possível exigir indenização por dano moral

decorrente de abandono afetivo pelos pais. Como a possibilidade

de indenização por abandono afetivo possui implicações

objetivas e subjetivas do descumprimento do dever de

convivência entre as famílias, a legislação e a doutrina vêm

buscando formas de tornar obrigatório o cumprimento de um

dever moral, procurando evidenciar os efeitos da condenação da

indenização pecuniária.
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