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Justice is done
Seeking no truth
Winning is all
Find it so grim
So true
So real
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RESUMO

A presente monografia  tem como intuito demonstrar  o potencial  de aplicação do
mecanismo  de  mediação  na  questão  da  responsabilidade  civil  decorrente  do
abandono afetivo familiar, traçando um breve quadro sobre a evolução do conceito
da própria família ao longo do tempo, transformando-se de uma estrutura rígida e
hierarquicamente  organizada  para  um  modelo  mais  flexível  e  adaptável  às
necessidades humanas patrimoniais  e  também psicossociais.  A  pesquisa  para  a
redação deste projeto concentrou-se na doutrina disponível acerca dos temas aqui
abordados, mas também na jurisprudência brasileira, que atualmente vem inovando
bastante no cenário do Direito de Família, refletindo essas alterações do contexto
social  das  famílias,  conforme  mencionado  acima,  representando  um  importante
marco  para  que  a  mediação  possa  operar  uma abordagem mais  humanizada e
personalizada  do  direito  para  com  as  relações  familiares,  sobretudo  quanto  ao
abandono afetivo. 

Palavras-chave:  Mediação.  Responsabilidade  Civil.  Abandono  afetivo.  Relação
familiar.



RESUMEN

Esta monografía fue desarrollada con el fin de demostrar potencial de aplicación del
mecanismo de mediación em las hipótesis de responsabilidad civil  decurrente del
abandono afectivo familiar, delineando um breve cuadro acerca de la evolución del
proprio concepto de familia en el tiempo, cambiandose de una estructura rígida y
jerárquicamente  organizada  para  un  modelo  más  flexível  y  adaptável   a  las
necesidades humanas patrimoniais y psicosociais. La pesquisa para la redacción de
este proyecto há sido concentrada em la doutrina disponible acerca de lós temas
aqui abordados, pero también en lós juzgados brasileños, que hoy dia innova mucho
en el ramo del Derecho de Familia, refletido los câmbios del contexto social de las
famílias,  como  ya  dicho  arriba,  representando  un  relevante  marco  para  que  la
mediación  tenga  la  posibilidad  de  operar  una  abordaje  más  humanizada  y
personalizada  del  derecho  en  las  relaciones  familiares,  sobre  todo  cuanto  al
abandono afectivo.

Palabras  clave:  Mediación.  Responsabilidad  civil.  Abandono  afectivo.  Relación
familiar.
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, é necessário destacar que a abordagem deste estudo será

focada na questão da possibilidade da desconstrução de um conflito  surgido no

âmbito das relações familiares nos casos de abandono afetivo. 

Nunca antes a responsabilidade civil no direito de família foi tão discutida e

analisada,  promovendo  uma  oportunidade  bastante  concreta  de  pensarmos

soluções  alternativas  que,  eventualmente,  se  apresentem  mais  adequadas  aos

conflitos inseridos no contexto das relações continuadas do que o método tradicional

predominante até o momento.

Em um tempo em que se observa uma plasticidade cada vez maior e mais

relevante  nos  relacionamentos  interpessoais,  também  afetando  as  estruturas

familiares, não se pode conceber que seus conflitos sejam objeto de um sistema

engessado e muitas vezes ineficiente, com profundas raízes fincadas em conceitos

e em uma mentalidade em muitos aspectos antiquada.

O advento da Constituição da República de 1988, em vigor até o momento,

colaborou significativamente para que se abandonasse a noção da família como um

fim em si mesma, assumindo a característica de ambiente para a realização pessoal

de seus membros, em um relacionamento calcado na afetividade e na colaboração

mútua, que possibilite a cada integrante desta estrutura gozar de uma intimidade

minimamente confortável e saudável do ponto de vista psicológico.

Não  se  pode  ignorar  o  fato  de  que,  cada  vez  mais,  o  adequado

desenvolvimento psíquico e emocional do ser humano vem assumindo perante a

sociedade a importância que realmente merece,  não sendo mais relegado a um

degradante segundo plano em prol das questões financeiras ou de status sociais. O

estabelecimento de relacionamentos saudáveis, que propiciem o desenvolvimento
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 humano em sua plenitude não pode ser desprezado, considerando que a

atuação de cada agente por toda sua vida em sociedade terá como embasamento

as experiências a que foi exposto, sobretudo na infância e adolescência.

Assim, presencia-se na atualidade um momento em que a jurisprudência e a

doutrina demonstram estarem em crescente sintonia no que tange ao entendimento

sobre  a  relevância  do  princípio  da  afetividade  no  Direito  de  Família  no  Brasil,

cabendo destacar os dizeres da juspsicanalista Giselle Câmara Groeninga (2008,

p.28) sobre o assunto:

O papel dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito
de Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade
dos vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que
possa  buscar  a  necessária  objetividade  na  subjetividade  inerente  às
relações. Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das
relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família é o da
afetividade 

Deste modo, zelar pela manutenção das relações familiares em si, bem como

para  que  esta  seja  permeada  por  uma  afetividade  saudável,  por  respeito  e

solidariedade entre seus entes, é uma questão que se estende além do âmbito da

convivência doméstica, mas que reflete efetivamente na sociedade como conjunto.

Todavia,  como  atribuir  valor  ao  afeto,  como  estabelecer  regras  que

normatizem a convivência familiar neste aspecto? O questionamento pode ser ainda

mais  delicado  se  pensarmos  sobre  a  obrigatoriedade  do  amor  nas  relações

familiares. Pode o Judiciário impor aos pais que amem e desejem a convivência de

seus filhos?

Responder  tais  questões  é  uma  tarefa  delicada  e  ainda  distante  de  ser

cumprida  pelo  direito  no  estágio  em que  nos  encontramos,  mas  a  problemática

persiste e precisa de soluções a este tempo, configurando um dos mais significativos

desafios para os juristas da atualidade.

E, diante deste cenário, a pretensão final deste estudo é, por meio de uma

exposição  que  aborde  os  potenciais  do  método  de  resolução  de  conflitos

denominado mediação, demonstrar que este pode ser o melhor meio de solucionar

conflitos,  satisfazer  os  anseios  das  partes,  proteger  o  aspecto  psicológico  dos

envolvidos, além de preservar as relações continuadas.
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Acrescente-se que a pretensão desta monografia não é a de esgotar o tema

proposto,  mas  de  explorá-lo  sob  uma  ótica  ainda  pouco  aproveitada  pelos

profissionais  de  direito  e  partes  envolvidas  em  conflitos  de  direito  de  família,

expondo uma nova possibilidade que pode se revelar bastante interessante, tanto no

aspecto psicológico das partes quanto no econômico, neste ponto, também um viés

vantajoso ao Estado.
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1. PRINCÍPIOS REGENTES DAS RELAÇÕES FAMILIARES ATUAIS

A aplicação do direito nos dias de hoje no Brasil é bastante calcada na análise

da ponderação dos princípios envolvidos nas situações conflituosas, embora desde

os tempos mais antigos os filósofos e juristas já sopesassem a questão do conceito

e da função dos princípios aplicados aos casos práticos.

Inicialmente, deve-se ter em mente que os princípios diferem das regras, isto

é, o reconhecimento dos mesmos não está ligado somente ao mero conhecimento

de textos legais, mas está ligado sim a um contexto social muitos mais amplo, que

abrange por completo a situação então analisada.

Tratando-se de Direito, o “princípio”, muito além do que o início de alguma

coisa ou ideia, significa seu mais profundo embasamento, o alicerce que sustentará

o desenvolvimento de toda estrutura. Portanto, os princípios de direito possuem a

verdadeira característica de um pilar de sustentação de todo o ordenamento jurídico,

que  a  partir  deste  cerne  primordial,  terá  o  direcionamento  adequado  para

desenvolver as peculiaridades do regramento jurídico a que nos submetemos.

Assim,  o  entendimento  correto  e  aprofundado  dos  princípios  ligados  à

legislação  utilizada  para  a  resolução  do  conflito  proposto  é  de  fundamental

importância,  permitindo  que  os  profissionais  alcancem  interpretações  mais

consistentes e coerentes,  além de integralizar o próprio  ordenamento jurídico na

ausência de norma expressa a ser utilizada, cabendo aqui o entendimento de Carlos

Ari Sundfeld, citado por Luiz Alberto David Araújo (1999, p. 46), in verbis:

Os princípios são  as idéias  de um sistema,  ao qual  dão  sentido lógico,
harmonioso, racional, permitindo a compreensão de seu modo de organizar-
se. Tomando como exemplo de sistema certa guarnição militar, composta
de soldados, suboficiais e oficiais, com facilidade descobrimos a idéia geral
que  explica  seu  funcionamento:  os  subordinados  devem  cumprir  as
determinações  dos  superiores.  Sem  captar  essa  idéia,  é  totalmente
impossível entender o que se passa dentro da guarnição, a maneira como
funciona.
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Desta forma, podemos dizer que claramente os princípios têm a função de

fontes  do  próprio  direito,  além  das  questões  interpretativas  e  integrativas,

representando  um  instrumento  indispensável  para  a  perfeita  compreensão  das

situações em que se mostra necessária a intervenção do Direito com o fito de dirimir

conflitos e estabilizar as relações sociais. Por isso, a violação aos princípios importa

em um dano muito mais amplo do que aquela pontual, em face de algum dispositivo

legal específico, quando se verifica a inobservância dos axiomas mais intrínsecos e

primitivos de todo o sistema jurídico em que estamos inseridos. Neste sentido é o

posicionamento  do doutrinador  Celso  Bandeira de Melo  (1991,  p.  300),  a  seguir

colacionado:

(...) quando os defende, dizendo que violar um princípio é muito mais grave
que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não
apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade
conforme  o  escalão  do  princípio  atingido,  porque  representa  insurgência
contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.

1.1. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA

O Princípio  da  Dignidade Humana pode,  nos dias  atuais,  ser  considerado

como  o  princípio  fundamental  mais  relevante  para  as  relações  jurídicas

estabelecidas entre os membros da sociedade, ocorrendo o mesmo no âmbito das

relações familiares, em que não se pode desprezar a relevância do respeito que

deve ser direcionado aos demais.

Tal  princípio  encontra-se  expressamente  previsto  pelo  texto  constitucional

promulgado no ano de 1988, em seu artigo 1º, III, significando um verdadeiro marco

inovador para as relações interpessoais a partir de então, havendo de se destacar

que todos os demais princípios utilizados para a aplicação e entendimento do Direito

aos casos concretos, buscam, em seu fim último, a proteção da dignidade da pessoa

humana em todos os aspectos.

Indispensável observar que a tamanha relevância deste corolário do direito

deve-se ao fato dele sintetizar o entendimento atual de que o Estado não existe com

uma finalidade em si próprio, mas para tutelar o interesse das pessoas, sendo válido

mesmo recobrar a noção do contrato social estabelecida por Rousseau. Diante disto,

está o Estado limitado em seu poder pelo respeito à dignidade de seu povo, bem 



como encontra-se obrigado a zelar para que entre os próprios membros um não

tenha seu direito violado por outro sem a devida reparação.

Portanto,  necessariamente,  este  é  também  o  princípio  máximo  para  a

regulamentação das relações familiares, valendo destacar a lição de Roberto Senise

Lisboa (2002, p. 40) em que afirma:

Assim, as relações jurídicas privadas familiares devem sempre se orientar
pela proteção da vida e da integridade biopsíquica dos membros da família,
consubstanciada  no  respeito  e  asseguramento  dos  seus  direitos  da
personalidade.

1.2 O PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE

Observa-se que nos primórdios da organização familiar entre os humanos, o

vínculo presente entre os membros era o sanguíneo, de modo que só pertenciam à

mesmo família as pessoas da mesma linhagem, com um ascendente em comum.

Contudo, as transformações naturais ocorreram na sociedade e, consequentemente,

refletiram  também  na  estrutura  familiar,  fazendo  com  que  esta  tivesse  uma

ampliação significativa no seu espectro, logo, passou-se a considerar também como

vínculo familiar o adotivo, e outros, mesmo o laboratorial1, fundamentados na relação

afetiva.

Portanto, verifica-se que a afetividade adquiriu uma importância extrema no

entendimento do que é a família em si, superando mesmo os vínculos sanguíneos e

unindo pessoas em uma estrutura de cooperação e convivência muito íntima.

É  importante  destacar  neste  estudo  que  a  afetividade  não  corresponde

necessariamente ao sentimento de amor, significando, em realidade, um sentimento

de interação, de participação social e cuidado para com outrem, constituindo um dos

valores jurídicos basilares da sustentação do grupo familiar.

Assim, claramente, a omissão voluntária no aspecto da afetividade atinge a

estrutura familiar de maneira bastante considerável, rompendo sua unidade.

1 Refere-se  às  formas  de  fecundação  artificial,  de  uso  crescente  na  sociedade  atual,  sendo  as
principais  a  fertilização  in  vitro,  quando há a fecundação do óvulo  fora  do corpo da mulher  e a
posterior implantação no útero; e a inseminação artificial, quando a fecundação do óvulo ocorre já
dentro do corpo feminino, podendo esta ser intracervical,  pela inserção do esperma no cérvix, ou
intrauterina, ocorrendo a inserção do esperma no útero.  LOUREDO, Paula. Inseminação Artificial.
Disponível  em:  http://www.brasilescola.com/biologia/inseminacao-artificial.htm.  Acesso  em
24/02/2013.



Tendo em vista que este projeto cuida mais especificamente da questão do

abandono afetivo,  é  importante destacar  o ensinamento de Maria  Berenice Dias,

quando  afirma  que  “a  missão  constitucional  dos  pais,  pautada  nos  deveres  de

assistir,  criar  e educar os filhos menores, não se limita  a vertentes patrimoniais”

(DIAS, M. 2007, p. 382).

Pode-se,  então,  inferir,  que embora  a afetividade não conste expressa no

texto da Constituição da República, a mesma esta presente quando se pensa na

proteção da criança e do adolescente no âmbito familiar, eis que a mesma não se

sustenta  unicamente  no  cumprimento  das  obrigações  patrimoniais  por  parte  dos

pais, responsáveis por seu desenvolvimento completo e sadio.

Desta forma, evidencia-se a qualidade da afetividade como uma das funções

indispensáveis a serem desempenhadas pelos pais em prol da harmonia familiar,

ainda  que  esta  não  habite  o  mesmo  local,  pois  a  afetividade  não  implica

necessariamente em convivência diária na mesma residência; eis que a omissão

neste  aspecto  indubitavelmente gera  prejuízos consideráveis aos filhos,  tanto de

ordem psicológica como social, corroborando tal posição, verifica-se o entendimento

de Ricardo Lucas Calderon, sustentado em sua dissertação de mestrado defendida

na UFPR (2011, p. 263), in verbis:

Nesse sentido, parece possível sustentar que o Direito deve laborar com a
afetividade e que sua atual consistência indica que se constitui em princípio
no sistema jurídico brasileiro.  A solidificação da afetividade nas relações
sociais é forte indicativo de que a análise jurídica não pode restar alheia a
este relevante aspecto dos relacionamentos. 
A afetividade é um dos princípios do direito de família brasileiro, implícito na
Constituição,  explícito  e  implícito  no  Código  Civil  e  nas  diversas  outras
regras do ordenamento. Oriundo da força construtiva dos fatos sociais, o
princípio  possui  densidade  legislativa,  doutrinária  e  jurisprudencial  que
permite sua sustentação de lege lata.

 
1.3. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE ABSOLUTA ENTRE OS FILHOS

No tocante ao Direito de Família,  é indispensável  também observar que a

Constituição  da  República  em  vigor  preocupou-se  em  extinguir  qualquer

diferenciação anteriormente existente quanto à proveniência da prole, igualando-a

por inteiro.

Desta  forma,  não  subsiste  no  Direito  brasileiro  certas  nomenclaturas

discriminatórias e aviltantes como filhos ilegítimos, incestuosos, adulterinos, 

http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/859


espúrios, etc, não havendo nenhuma relevância na maior ou menor aceitação social

da relação sexual que os gerou, demonstrando perfeita consonância com o princípio

maior, da manutenção da dignidade humana.

Portanto, atualmente, não há dentre os filhos qualquer um que possua alguma

espécie de privilégio ou prioridade sobre os demais em virtude de sua origem, sendo

completamente iguais os filhos havidos dentro ou fora do casamento, bem como os

legalmente adotados, nos exatos termos do artigo 226, § 6º, cujo teor consagra a

mencionada igualdade entre a prole, in verbis:

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.

Nos dizeres de Flavio Tartuce (2006, p. 8):

Isso repercute tanto no campo patrimonial quanto no pessoal, não sendo
admitida qualquer forma de distinção jurídica, sob as penas da lei. Trata-
se, portanto, na ótica familiar, da primeira e mais importante especialidade
da isonomia constitucional.

1.4. O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR

Também  estabelecido  pela  chamada  Constituição  Cidadã,  um  dos  mais

relevantes princípios que permeiam as relações familiares.

Pode-se dizer que é decorrente do princípio da solidariedade social, previsto

pelo artigo 3º, I da Carta Magna, apresentando dois vieses passíveis de observação

pelo Direito e relevantes para o presente estudo.

A faceta externa deste princípio importa na função do Estado, e também da

sociedade civil  como um todo, de promover as políticas públicas que permitam a

manutenção  da  vida  digna  de  toda  população;  enquanto  do  ângulo  interno,  tal

obrigação  cabe  a  cada  um  dos  membros  do  grupo  para  com  os  demais,  nos

aspectos materiais, psíquicos e sociais.

O  respeito  e  a  afetividade  atuam  como  vetores  para  a  efetivação  deste

princípio  no  âmbito  familiar,  de  modo  a  propiciar  a  construção de um ambiente

acolhedor  para  cada  membro,  permitindo  o  exercício  saudável  de  sua

individualidade e intimidade.

Sobre este princípio, destacamos os dizeres do doutrinador Paulo Luiz Netto

Lôbo (2007, p. 05), in litteris:



Assim, podemos afirmar que o princípio da solidariedade é o grande marco
paradigmático  que  caracteriza  a  transformação  do  Estado  liberal  e
individualista  em  Estado  democrático  e  social,  com  suas  vicissitudes  e
desafios,  que  o  conturbado  século  XX  nos  legou.  É  a  superação  do
individualismo jurídico pela função social dos direitos.
A solidariedade instiga a compreensão da família brasileira contemporânea,
que rompeu os grilhões dos poderes despóticos – do poder marital  e do
poder paterno, especialmente – e se vê em estado de perplexidade para
lidar  com  a  liberdade  conquistada.  Porém,  a  liberdade  não  significa
destruição  dos  vínculos  e  laços  familiares,  mas reconstrução  sob  novas
bases. Daí a importância do papel da solidariedade, que une os membros
da família de modo democrático e não autoritário, pela co-responsabilidade

1.5. O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Este princípio encontra previsão expressa no artigo 227, caput, da CRFB/88,

bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 4º,  caput e 5º;

valendo  destacar  que,  por  seu  turno,  o  parágrafo  único  do  artigo  4º  do  supra

mencionado Estatuto traz um rol meramente exemplificativo das políticas públicas a

serem adotadas com o objetivo de efetivar a garantia constitucional de proteção à

criança e ao adolescente e de seus interesses.

Destaque-se, ainda, que este princípio já encontrava previsão na Convenção

Internacional dos Direitos da Criança da ONU, do ano de 1959, apontando que este

direcionamento  de  proteção  àqueles  que  por  sua  idade  possuem  um  grau  de

vulnerabilidade maior diante da sociedade, é uma tendência mundial que vem sendo

consolidada e aperfeiçoada com o decurso do tempo. 

Neste ponto,  importante ressaltar o critério que determina um ser humano

como criança ou adolescente perante o Direito brasileiro, definido pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente em seu artigo 2º, pelo qual se considera criança a pessoa

com idade até os doze anos incompletos e, adolescente, aquela entre os doze e

dezoito anos de idade.

Assim, verifica-se que a observância deste princípio é de extrema relevância

para as boas relações familiares e para a promoção do desenvolvimento saudável

das  pessoas,  uma  vez  que  as  experiências  da  infância  hão  de  refletir  no

comportamento social  por  toda vida do sujeito  de direito,  bem como tais  fatores

implicarão na construção de seu perfil psicológico durante todo tempo de vida. Neste

sentido, temos a lição de Eliane Araque Santos(2006, p. 01):



Crianças  e  adolescentes  são  sujeitos  especiais  porque  pessoas  em
desenvolvimento.  O  reconhecimento  da  criança  e  do  adolescente  como
sujeitos de direitos, a serem protegidos pelo Estado, pela sociedade e pela
família com prioridade absoluta, como expresso no art. 227, da Constituição
Federal, implica a compreensão de que a expressão de todo o seu potencial
quando  pessoas  adultas,  maduras,  tem  como  precondição  absoluta  o
atendimento de suas necessidades enquanto pessoas em desenvolvimento.

1.6. O PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL

A  paternidade  responsável  é  um  dos  temas  de  Direito  de  Família  mais

relevantes na atualidade, considerando que vivemos uma época de entendimento da

família  baseada  na  convivência  afetiva  e  solidária  e  não  apenas  patrimonial  e

sanguínea.

Este princípio vem expresso no texto constitucional de 1988, no artigo 226,

§7º, in verbis:

Art. 226. 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.

Percebe-se, portanto que há uma preocupação evidente do Estado quanto à

qualidade do exercício da paternidade2 pelos cidadãos,  sendo importante atentar

para o fato da Constituição determinar que o planejamento familiar é livre. Assim,

resta claro que a constituição de uma família decorre do livre arbítrio de cada um, de

modo que a partir do momento em que se propõe a iniciar uma família com filhos, é

indispensável que se atue com a diligência necessária em seu cuidado.

Logo, considerando que os princípios devem ser interpretados em um sentido

de  unidade,  integrando-se  entre  si,  observa-se  que  a  paternidade  responsável

assume um aspecto muito mais amplo do que somente a responsabilidade legal

sobre a prole, mas também no aspecto afetivo.

Com efeito, em que pese a paternidade ser um direito assegurado, esta é

somente  uma  de  suas  faces.  Em  uma  análise  mais  completa,  a  paternidade

constitui,  em  realidade,  um  direito-dever  em  relação  aos  filhos,  passando  pelo

cuidado material e também psíquico da criança, sendo válida a transcrição do 

2 Neste ponto, esclareça-se que o termo paternidade no texto foi utilizado lato sensu, referindo-se às 
funções paterna e materna.



entendimento de Sílvio Rodrigues (apud  GONÇALVES, 2009, p. 372), ao definir o

poder familiar como “instituído no interesse dos filhos e da família, não em proveito

dos genitores, em atenção ao princípio da paternidade responsável”.

Também tratando da questão da organização familiar, é importante a lição

fornecida  por  Gustavo  Tepedino  (apud  HIRONAKA,  2006,  p.  132),  quando  este

afirma que ganham destaque, litteris: a) a funcionalização das entidades familiares,

que devem tender à realização da personalidade de seus membros, com especial

destaque  para  a  pessoa  dos  filhos;  b)  a  despatrimonialização  das  relações

estabelecidas entre os membros do casal conjugal, bem como as relações havidas

entre  os  membros do casal  parental  e  sua prole  e  c)  a  desvinculação entre  os

direitos atribuídos aos filhos da espécie de relação que, composta por seus pais,

deram-lhe a sua origem, fazendo-o, simplesmente, ocupar o lugar de filho. 



2.  HISTÓRICO  E  ASPECTOS  GERAIS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL

DECORRENTE DE ABANDONO AFETIVO

Conforme  anteriormente  mencionado,  persistem  na  sociedade  atual

determinados resquícios de uma visão mais tradicionalista do conceito de família, de

modo que o abandono afetivo não é predominantemente concebido como um dano

real  e  efetivo  à  prole,  sobretudo  a  indesejada  ou  resultante  de  relações

extraconjugais, estes, em muitos casos, ainda vistos como “ilegítimos”.

É indubitável  que as crianças necessitam de um ambiente de convivência

familiar para o pleno desenvolvimento de suas personalidades, de seu senso crítico

e da mentalidade que lhe influenciará de alguma forma até o fim da vida. 

Contudo, o que se percebe atualmente, e cada vez com mais intensidade, é

que esta convivência indispensável não se resume ao poder-dever dos pais sobre a

prole, em mantê-los sob sua guarda. A convivência tem um aspecto moral muito

mais profundo a ser observado e que independe da coabitação. Neste sentido o

entendimento de Cláudia Maria da Silva (2005, p. 137), in verbis:

é de fato simplória a defesa de que a convivência familiar se esgota na
garantia  da presença física,  na coexistência,  com ou sem coabitação.  A
exigência da presença paterna não é apenas física. Soa paradoxal, mas só
há visita entre quem não convive, pois quem convive mantém uma relação
de intimidade, uma relação verdadeiramente familiar.

É preciso atentar para o fato de que a mudança de paradigma verificada na

sociedade atual quanto à estruturação das famílias deve-se também à relevância

que  vem  sendo  atribuída  ao  princípio  da  dignidade  humana,  consagrado  pela

Constituição da República de 1988, o que ensejou a transformação do pátrio poder

ao poder familiar. Este último visto pelo direito contemporâneo como munus público

e não apenas como um poder ilimitado dos pais sobre os filhos.



Assim,  as  crianças  e  adolescentes  assumiram  nos  últimos  tempos  a

verdadeira posição de sujeito de direito, antes um tanto quanto suprimida no âmbito

familiar. Isto significa dizer que os interesses de todos os membros passam a pesar

para a manutenção da celular familiar, não mais somente o dos pais provedores

como em outros tempos.

Destaque-se  ainda  o  papel  do  Estado  nesta  modificação  de  paradigma

familiar, eis que por bastante tempo, houve a preocupação do Estado somente em

proteger a manutenção da família, sua continuidade, mas ignorando as atividades

praticadas internamente e este cenário permaneceu consideravelmente estático até

a edição da Lei nº 4.121 de 27 de agosto de 1962, conhecida por Estatuto da Mulher

Casada, que ao iniciar a era da igualdade de direitos entre os cônjuges, contribuiu

para uma nova visão da família como um todo.

O  estudo  sobre  os  efeitos  do  abandono  afetivo  passa  também  pela

necessidade  de  se  compreender  que  a  responsabilidade  pela  criação  e  pelo

desenvolvimento  dos  filhos  pertence  a  ambos  os  pais,  isto  é,  deve  haver  a

conscientização de se compartilhar tais tarefas.

Ademais,  como alerta  Hiasminni  Albuquerque Alves Sousa,  em seu artigo

Abandono afetivo: a responsabilidade civil pelo desamor, assistimos à ascensão da

teoria da desbiologização da paternidade. Aceitar tal concepção implica em sobrepor

a importância dos vínculos afetivos aos biológicos para a efetiva construção do que

se conhece por família, eis que são aqueles que mais contribuem para a formação

psicossocial de cada um, sobretudo das crianças. Assim, reconhecida sua extrema

relevância, a convivência afetuosa entre os membros da estrutura familiar deverá ser

ao máximo preservada.

Comumente, verifica-se a ocorrência abandono afetivo após a dissolução do

vínculo matrimonial, quando se observa o fenômeno denominado recomposição das

famílias; embora desde 2008, com a edição da Lei nº 11.698, o Judiciário busque a

concessão da guarda compartilhada da prole sempre que possível, objetivando que

a mesma não perca o ambiente familiar, mas apenas passe a vivenciá-lo de uma

maneira diferente.

Destaque-se  que,  ainda  que,  em  virtude  de  algum  motivo  considerado

relevante no caso concreto, seja a guarda dos filhos concedida a apenas um dos

cônjuges ao romperem a sociedade conjugal, o direito do outro ao contato com os 



filhos será assegurado, de modo que, em um pensamento razoável, tal fato não dá

azo a uma justificação do abandono afetivo.

Há muitas décadas o direito se debruça sobre a questão dos danos gerados

por  um  indivíduo  a  outrem  de  maneira  injusta  e  a  busca  por  uma  reparação

adequada para os mesmos. Contudo, nos primórdios desta tarefa, observa-se que o

direito  centrou-se  basicamente  no  âmbito  patrimonial,  sendo  este  considerado  o

mais relevante da vida em sociedade por muito tempo.

Com a edição da Constituição da República ora vigorante, no ano de 1988,

um novo direcionamento da mentalidade da sociedade passou a se revelar também

no  meio  jurídico,  confirmando  uma  verdadeira  renovação  de  paradigma

comportamental,  constituindo,  certamente,  um  dos  motivos  desta  ser  conhecida

como a Constituição Cidadã.

Este foi  o período em que ultrapassou-se a barreira da reparação apenas

mensurável em moeda, reconhecendo-se que os danos infligidos à honra, à moral e

também à saúde mental, emocional e afetiva dos sujeitos de direito são munidos da

relevância que justifique sua tutela pelo Poder Judiciário.

Marcos Ehrhardt Júnior, em seu texto Responsabilidade Civil no Direito das

Famílias: vicissitudes do direito contemporâneo e o paradoxo entre o dinheiro e o

afeto (2010, p. 354), indica que no período pré-Constituição Cidadã, a jurisprudência

dominante argumentava que a dor não teria preço, e, sendo impossível monetarizar

sentimentos, praticamente se anulava qualquer possibilidade de pleitear reparação a

um direito extrapatrimonial, em virtude de uma confusão da violação ao direito em si,

ensejadora  do  dever  de  indenizar,  e  suas  as  consequências  (dor,  angústia,

sofrimento, etc).

Atualmente,  a  situação  de  reparação  de  danos  causados  aos  direitos

extrapatrimoniais,  embora  ainda  não  plenamente  consolidada,  encontra-se

consideravelmente mais clara, em virtude da positivação expressa de sua proteção

no texto constitucional, por meio do artigo 5º, V e X, in litteris:

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:
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, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

Todavia, em que pese o direcionamento da legislação brasileira no sentido de

abranger os danos de ordem moral, subsistem uma série de discordâncias sobre os

critérios a serem empregados na fixação de sua reparação.

Situados neste contexto, podemos compreender melhor a evolução do Direito

de Família nesse sentido, de se preservar a integridade moral dos membros das

estruturas familiares, passando a abranger mais este ramo de extrema relevância

para a sociedade.

Novamente aproveitando os conceitos fornecidos por Ehrhardt Júnior na obra

acima mencionada (2010, p. 354/355), podemos compreender melhor a evolução do

conceito de família. O doutrinador aponta que o conceito inicial de família seria o de

... célula fundamental de qualquer agrupamento social, a família que poderia
ser descrita como um núcleo de proteção de interesses econômicos e de
reprodução,  fundada  essencialmente  no  matrimônio  e  em  rígidas
hierarquizações para garantia da segurança jurídica e da preservação do
patrimônio familiar. (citação com mais de 3 linhas deve ser destacada e sem
aspas)

Porém este  conceito  vem evoluindo no  tempo,  de  modo que observamos

agora  a  ascensão  de  uma  estrutura  funcional  com  objetivo  de  preservação  de

valores tão íntimos, bem como estando os membros unidos por uma convivência

que  ultrapassa  o  meramente  social,  tem  a  afetividade  como  seu  principal

fundamento e finalidade.

Isto  é,  a  família  moderna  vem  abandonando  seu  caráter  puramente  de

proteção,  construção  e  fortalecimento  de  patrimônios  econômicos,  passando  a

preocupar-se mais com a realização dos anseios pessoais de seus membros, que a

família  seja  o  espaço que se  possa cultivar  os  projetos  de vida  no mais  amplo

sentido, contando com a solidariedade e apoio dos demais, representando um novo

paradigma neste ramo do direito.

Ehrhardt  Júnior  (2010,  p.  356)  destaca  neste  ponto  o  entendimento  de

Antunes Varela, pelo qual a família transformou-se “ao fim de cada semana, num

lugar de refúgio da intimidade das pessoas contra a massificação da sociedade de

consumo. Ela constitui hoje um centro de restauração semanal da personalidade do

indivíduo contra o anonimato da rua”.



Assim,  nos  é  permitido  depreender  a  verdadeira  dimensão  da  estrutura

familiar no contexto social e a sua importância para a manutenção da saúde dos

indivíduos no sentido mais amplo que se possa conceber. A família não subsiste

como grupo de hierarquia rígida para garantia e promoção de interesses ou status,

mas cada vez mais é compreendida como o espaço mais propício ao crescimento

pessoal  do  indivíduo,  à  formação  e  consolidação  da  mentalidade  e  das

potencialidades mais diversas de cada um.

A partir desta compreensão, podemos entender melhor os efeitos trazidos por

essa alteração de pensamento e concepção no direito brasileiro, que, então, não

pode mais ignorar os danos infligidos a um aspecto tão relevante e determinante da

vida do sujeito de direito.

Acrescente-se que,  em que pese o matrimônio continuar  a ser  o principal

modelo  no  universo  das  entidades  familiares,  o  desfazimento  ou  a  completa

inexistência deste não justifica, em absoluto, o abandono dos filhos e a negação

voluntária a conceder a eles o espaço adequado para o desenvolvimento de suas

potencialidades pessoais e da segurança material e também afetiva indispensável

ao seu crescimento de maneira satisfatória.

Em  um  de  seus  textos,  denominado  exatamente  “Responsabilidade

Compartilhada”,  Águida  Arruda  Barbosa  levanta  o  questionamento  acerca  da

possibilidade de se verificar a ocorrência de determinado nível de violência sofrida

pelo filho enquanto submetido ao poder familiar de apenas um de seus genitores.

(2008, p. 07)

Prosseguindo,  a  autora  observa  que  a  violência  física,  sendo  facilmente

identificada, é um alvo mais claro e concreto para as medidas coercitivas de que

dispõe o Poder Judiciário para cessá-las. Contudo, a que tipo de violência estariam

expostas as crianças privadas de um convívio pleno com seus genitores?

Definir a existência desta violência é o ponto crucial para que se entenda pela

ocorrência de um dano a ser reparado, e não um fato desimportante, uma fatalidade

qualquer que não mereça atenção da Justiça.



3. A RESPONSABILIDADE CIVIL GERADA PELO ABANDONO AFETIVO

Sabidamente, o direito brasileiro prevê que aquele que inflige dano a outrem

tem a obrigação de repará-lo, conforme previsão expressa do artigo 927 do Código

Civil vigorante desde 2002:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
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.

Portando, considerando o ordenamento jurídico como um sistema dotado de

unidade,  evidentemente  não  podemos  ignorar  a  efetiva  aplicação  das  regras

referentes  à  responsabilidade  civil  nas  questões  de  direito  de  família,  uma  vez

comprovada e compreendida sua extrema relevância para a formação pessoal dos

indivíduos que formam a sociedade nos seus diversos seguimentos.

Podemos considerar a existência de três espécies de abandono abordadas

pelo direito brasileiro. São estas espécies: o abandono material, tipificado no artigo

244 do Código Penal, constituindo, portanto, claramente uma conduta ilícita; bem

como ocorre com o abandono intelectual, também previsto pelo diploma penal em

seu artigo 227, além do artigo 229 da Constituição da República e do artigo 55 do

Estatuto da Criança e do Adolescente; e por fim, o abandono afetivo, ponto a ser

estudado mais profundamente neste projeto.

Por  seu  turno,  o  abandono  afetivo  “pode  ser  configurado  quando  há  um

comportamento omisso,  contraditório  ou de ausência de quem deveria  exercer a

função afetiva na vida da criança ou do adolescente” (BASTOS; LUZ; 2008, p. 70).

Ademais, podemos encontrar previsão legal do mesmo na Constituição da República

quando esta define ser dever da família, portanto logicamente também dos pais,



 assegurar às crianças o direito à dignidade e à convivência familiar, nos termos do

artigo 227, cuja ideia é reproduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em

seus artigos 4º e 19.

Portanto, pela leitura dos supra mencionados dispositivos legais, conclui-se

que,  muito  embora  não  haja  previsão  expressa  quanto  ao  dano  gerado  pelo

abandono afetivo, a convivência familiar é claramente um direito que cabe aos filhos

e uma obrigação que incumbe aos pais,  de modo que qualquer  violação a este

direito implica a possibilidade de exigência legal de reparação.

Pietro  Perlingieri  (2008,  p.  980)  sobre  o  papel  da  estrutura  familiar  no

desenvolvimento pessoal do ser humano, aduz que:

Os direitos atribuídos aos componentes da família garantem e promovem
diretamente exigências próprias da pessoa e não de um distinto organismo,
expressão  de  um  interesse  coletivo  superior,  fundamento  de  direitos  e
deveres.  A  família  não  é  titular  (...)  A  presença  simultânea  da
responsabilidade na liberdade individual requer exigência da colaboração,
da solidariedade e da reciprocidade, sem que elas cheguem a constituir um
separado  interesse  familiar  que  possa  ser  oposto àquele  individual.  O
interesse  individual  de  cada  familiar  não  pode  ser  pensado  se  não  em
relação  àquele  dos  outros  familiares:  diante  da  comunhão  material  e
espiritual,  o  interesse  de  cada  um  se  torna,  em  diferentes  medidas,  o
interesse dos outros...

Nesta esteira de pensamento é indispensável que se compreenda haver uma

diferença  brusca  entre  as  relações  de  direito  de  família  das  relações  negociais

inseridas em um contexto de direito de família, eis que nestas últimas não persiste

qualquer  dúvida acerca da necessidade da responsabilização civil  dos eventuais

ofensores.

Diversos  questionamentos  surgem  quando  tentamos  delimitar  melhor  os

contornos da responsabilidade civil especificamente nas relações familiares, e ainda

mais delicados são estes questionamentos em se tratando da situação de abandono

afetivo.

Por exemplo, a natureza desta responsabilidade civil. Seria ela, nas hipóteses

do direito de família, uma responsabilidade extracontratual?

Há,  ainda,  um complicador  extra  nos casos do abandono afetivo,  eis  que

necessário  a  definição  bastante  clara  de  um  espaço  próprio  para  a  busca  de

reparação de dano no direito de família em si, pela função desempenhada, ou que

deveria ter sido desempenhada, pelo violador do direito no âmbito familiar; enquanto

na maioria dos danos gerados por familiares, os mesmos não são exatamente



 caracterizados pelo grau de parentesco existente entre ofensor e vítima, de modo

que continuariam a constituir ofensa ao sujeito de direito independente daquele que

praticasse a ação ensejadora de dano.

Destaque-se  a  lição  de  HIRONAKA  (2006,  p.  133)  quanto  ao  dever  de

indenizar os danos decorrentes do abandono afetivo:

Neste  diapasão,  o  dever  de  indenizar  decorrente  do  abandono  afetivo
encontra  os  seus  elementos  de  configuração  na  funcionalização  das
entidades familiares, que devem tender à realização da personalidade de
seus membros, com especial destaque para a pessoa dos filhos, buscando-
se, desta forma, analisar os elementos clássicos da responsabilidade civil
segundo este paradigma.

Ademais, deparamo-nos com a necessidade de analisar também o grau de

interferência do Judiciário no meio familiar, na intimidade dos envolvidos, atingindo

profundamente  o  aspecto  psicológico  destes.  Até  que  ponto  é  indispensável  e

saudável  que  um  terceiro  com  força  coercitiva  e  que  não  conhece  de  perto  a

situação problemática que conduziu aquelas pessoas a um conflito, imponha sua

solução ao caso.

Inegavelmente,  são  enormes  as  possibilidades  que  ambas  as  partes

terminem  o  julgamento  insatisfeitas,  uma  achando  que  ganhou  menos  do  que

deveria  e  a  outra  vendo-se  obrigada  a  fornecer  a  reparação  de  um dano  que,

eventualmente, acredita sequer ter causado.

Mostra-se,  nesse  momento,  extremamente  pertinente  a  problemática

levantada por Ehrhardt Júnior (2010, p. 368), ao aduzir que em um momento de

transição  como  o  observado  na  sociedade  atual  no  aspecto  das  famílias,

justificadamente  permeado  por  incontáveis  indagações  e  incertezas,  em  alguns

momentos os profissionais de direito e mesmo as próprias vítimas, deixam escapar o

objetivo de proteção a estas e acabam por sobrevalorizar o desejo de mera vingança

em face do ofensor, sem sequer preocuparem-se com a real pacificação da situação

conflituosa.

Não  se  espera,  evidentemente,  que  qualquer  indivíduo  que  tenha  sofrido

abandono afetivo por seus genitores e vá procurar o Judiciário para ver reparada tal

situação esteja munido dos melhores sentimentos em relação ao ofensor. Todavia,

não  pode  o  Judiciário  funcionar  como um mecanismo de obtenção de vingança

pessoal e de lucro (não necessariamente de reparação), sob pena de desnaturar 



toda a essência da prestação jurisdicional e a própria consciência do que é a justiça

e das possibilidades que o acesso a ela nos oferece.

O real  objetivo  da interferência do  Judiciário  nestas  hipóteses é afastar  a

impunidade  nos  casos  de  abandono  afetivo,  eis  que  já  bastante  difundida  nos

tribunais  a  noção de que tal  atitude implica  a  geração de um dano de grandes

proporções às vítimas.

Não há a pretensão de se indenizar a dor ou qualquer nível de sofrimento a

que tenha sido submetida a vítima em razão da negligência afetiva dos pais, mas

sim o  ato  ilícito  praticado quando é  descumprido  o  dever  de  cuidado,  violando,

inclusive, um preceito constitucional.

Sobre  este  tema é  válida  a  transcrição  de um trecho de Thatiane Miyuki

Santos Hamada (2013)3, em seu artigo O abandono afetivo paterno-filial, o dever de

indenizar e considerações acerca da decisão inédita do STJ:

Desta maneira, proteger o instituto da convivência e dos cuidados paterno-
filial  é proteger a própria dignidade humana, respeitando a afetividade e
assegurando que através da indenização o autor do abandono afetivo não
ficará impune, pois se não se pode obrigar um pai a amar seu próprio filho,
pelo menos é possível condená-lo à reparação civil pelo descumprimento de
seus  deveres  intrínsecos  à  paternidade  e  por  violarem  dispositivo
constitucional, agindo, assim, ilicitamente.

3.1.  A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE NA RESPONSABILIDADE CIVIL

GERADA POR ABANDONO AFETIVO

Importante  ressaltar  também  que  parte  da  doutrina  considera  cabível  no

estudo  da  responsabilidade  civil  gerada  pelo  abandono  afetivo  a  aplicação  da

chamada teoria da perda de uma chance.

Fernanda Carvalho Leão Barreto (2007, p. 374) nos adverte que tal teoria foi

sistematizada na França na década de 60 e atualmente possui no Brasil o status de

uma  teoria  valiosa  e  garantista,  decorrente  principalmente  da  ampliação  do

patrimônio  dos  interesses  jurídicos  da  pessoa  humana  relevantes  ao  ponto  de

receberem a proteção do Estado, sendo tal processo bastante impulsionado pela

edição da Constituição da República no ano de 1988, caracterizando um período de

redemocratização após longos períodos de ditadura.

3 Disponível em http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/872. Acesso em 06/02/2013.



Esta teoria,  nas palavras de Sérgio Cavalieri  (2008,  p.  75),  tem aplicação

quando “em virtude de uma conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um

evento  que  possibilitaria  um benefício  futuro  para  a  vítima.”  Portanto,  quanto  à

inovação  implantada  pela  observação  da  teoria  da  perda  de  uma  chance

verificamos,  sobretudo,  a  diminuição  da  relevância  concedida  aos  critérios

tradicionais de aferição da responsabilidade pelo dano a ser reparado em prol de

critérios  mais  elásticos  que  respeitem  na  sua  adaptabilidade  a  supremacia  da

dignidade humana.

Assim, pode-se considerar que também esta teoria encontra amplo campo de

aplicação  e  adequação  no  direito  de  família,  especificamente  nas  hipóteses  de

abandono afetivo, ao pensarmos nas possibilidades perdidas pela vítima deste dano.

Embora não se possa afirmar com certeza os benefícios futuros que a prole

teria  em razão  da  convivência  com seus  genitores,  tal  possibilidade  é  bastante

plausível e verificável em tempo atual e importa em um bem de tamanha relevância

que não pode ser excluído da tutela jurisdicional quando se encontrar ameaçada.

Outra  vantagem obtida  pela  aplicação desta  teoria  neste  tipo  de  situação

conflituosa é  sua  característica  de  ser  independente  da  verificação  de um dano

eminentemente patrimonial. Embora eventualmente seja confundida com a avaliação

de lucros cessantes,  que consiste em uma espécie de dano patrimonial  em que

ocorre a perda certa e incontroversa de um bem jurídico que iria ser incorporado.

Não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer previsão no sentido de

que a  obtenção de um benefício  ou  amortização de prejuízo  que mereça tutela

jurisdicional  seja dotado unicamente de cunho patrimonial,  de modo que inexiste

empecilho para a busca de reparação dos danos imputados ao desenvolvimento ou

à efetivação de valores subjetivos, completamente imateriais, amparada nesta teoria

de caracterização da responsabilidade civil.

Sobre este tema, preciosa é a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson

Rosenvald (2008, p. 79), cujo teor afirma que:

a perda de uma chance consagra a indenizabilidade de determinados danos
que,  sob  um rigorosismo  conceitual,  não  se  enquadrariam como  danos
patrimoniais ou morais, porém violam a dignidade da vítima e perturbam a
solidariedade social, justificando, pois, a indenizabilidade como consectário
natural das garantias constitucionais.
  



4. A PROPOSTA DA MEDIAÇÃO

Inicialmente, incumbe destacar que a mediação é pensada como um sistema

de desconstrução de  conflitos,  consistindo em um método  de  heterocomposição

mediante a promoção de um diálogo que expanda o campo de compreensão das

partes. Desta forma, abre-se a possibilidade concreta de transformar-se a situação

adversarial em cooperação a fim de alcançar uma solução vantajosa para ambos, o

que significaria um acesso mais eficaz à justiça, com soluções efetivas e pacificação

entre as partes.

Pode-se afirmar que o principal feito da mediação pela resolução concreta e

eficaz dos conflitos propostos é o zelo pela qualidade na comunicação entre as

partes, para que este contato propicie efetivamente a condução a um denominador

comum entre os envolvidos.

Importante,  ainda,  mencionar  que  a  mediação  pode  ser  judicial  ou  extra

judicial.  A  judicial  ocorre  quando  o  mecanismo  da  mediação  é  manejado  pelos

órgãos do próprio Poder Judiciário, tendo sido instituída pela Resolução nº 125/10

do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  dispõe  ainda  acerca  de  outras  formas

alternativas para a solução de conflitos; já a mediação extrajudicial é realizada fora

do âmbito do Judiciário, não apresentando regramento específico, dependendo de

combinação de vontade das partes para defini-lo. Contudo, não sendo este o objeto

da presente pesquisa, esta questão não será aprofundada por ora.

É importante observar que o Poder Judiciário, como o concebemos no Brasil

nos dias atuais, é o responsável pela solução dos conflitos, não podendo esquivar-

se  a  tal  tarefa,  tendo  em  vista  o  princípio  constitucional  da  inafastabilidade  da

jurisdição, insculpida no artigo 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito”



Destaca-se que, conforme expõe Kazuo Watanabe (2007, p. 07), atualmente

nos deparamos com a denominada “cultura da sentença”, quando os juízes preferem

proferir  sentenças ao invés de trabalhar em uma conciliação entre as partes em

busca de uma solução amigável. Isto porque, em geral, este procedimento é muito

mais cômodo do que propor um debate amplo entre as partes, para aqueles que

trabalham na realização das etapas do processo.

Noutro  giro,  não  se  pode  ignorar  os  crescentes  números  de  processos

ajuizados todos os anos, referentes aos mais diversos ramos do direito, destacando-

se dentre eles o direito de família, como um dos que mais exige das capacidades do

Judiciário e de seus funcionários.

Este cenário de crescimento acentuado do ajuizamento de demandas é, sem

sombra de dúvidas, um indicativo positivo do ponto de vista da questão do acesso à

justiça. Contudo, o outro aspecto desta realidade consiste na clara demonstração de

uma cultura de litigiosidade ainda muito arraigada à mentalidade da população, bem

como um forte caráter adversarial aplicado aos casos levados à justiça.

Assim, o que pode ser depreendido desta situação é que a justiça brasileira

não dispõe atualmente de espaços adequados para o cultivo do diálogo entre as

partes,  sendo  que  o  exercício  da  comunicação  saudável  pode  representar  a

possibilidade de eliminar o conflito de maneira definitiva, combinando a vontade das

partes, e não submetendo uma à outra.

Todavia,  diante  da  majoritária  inexistência  de  alternativa  oferecida  pelo

Estado para a aplicação da justiça aos casos concretos, e, muitas das vezes, sem

sequer  cogitar  a  possibilidade  de  existência  desta  alternativa,  as  pessoas

habituaram-se a  empregar  exclusivamente  o  método tradicional  de  resolução de

conflitos,  hoje  já  amplamente  difundido  no  país,  alimentando  a  manutenção  do

pensamento  da  “lei  do  mais  forte”  como  meio  de  finalização  das  situações

conflituosas.

Maria Berenice Dias (2009, p. 83), por sua vez, aduz que “a resposta judicial

jamais  responde  aos  anseios  de  quem  busca  muito  mais  resgatar  prejuízos

emocionais pelo sofrimento de sonhos acabados do que reparações patrimoniais ou

compensações de ordem econômica.”

A  doutrinadora  prossegue  informando  que  mesmo  com  a  finalização  do

processo judicial, resta aos litigantes um sentimento de impotência, uma vez que a

obtenção de uma sentença pelos métodos tradicionais, no âmbito familiar



 deteriorado pelo abandono no caso específico deste estudo, não sana a principal

questão envolvida na lide,  isto é,  a  questão da convivência social  entre aquelas

pessoas.

Assim, observamos a mediação ascender nesse contexto social como uma

forma de abordagem diferente dos conflitos, podendo trazer soluções mais eficazes

e satisfatórias para os envolvidos, alcançando o objetivo principal da real pacificação

das partes.

Maria  Guadalupe  Piragibe  da  Fonseca  (2008,  p.  223),  menciona  formato

autoritário  de  dizer  o  Direito  praticado  tradicionalmente,  bem  como  quanto  ao

frequente  distanciamento  entre  a  decisão  dos  juízes  e  as  expectativas  dos

envolvidos; mas adverte que a mera questão emocional, ainda que fundada, não se

presta  a  funcionar  como  supedâneo  único  à  eficácia  da  mediação.  Seria  uma

concepção  muito  rasa  a  da  mediação  como a  solução  definitiva  dos  problemas

daqueles que buscam a Justiça, mesmo porque este ainda não é um procedimento

estabelecido de maneira efetiva no ordenamento brasileiro; estamos diante de uma

alternativa que precisa ser amadurecida e progressivamente construída como um

processo. Contudo, a mediação apresenta-se como uma via alternativa de enorme

potencial  benéfico  para  as  partes  no  enfrentamento  de  conflitos,  por  meio  da

comunicação franca e aberta.

Especificamente  no  tocante  ao  direito  de  família,  considerando  a  enorme

carga  emocional  envolvida  na  situação,  as  decisões  judiciais  tradicionais,

comumente não encerram o conflito de maneira definitiva, mas somente postergam

o conflito para demandas posteriores. Ou seja, a solução imposta pelo Judiciário

define o conflito momentâneo, que normalmente ressurgirá no futuro, exigindo um

novo trabalho para solucioná-lo, eventualmente de maneira paliativa mais uma vez,

o  que  só  contribui  para  a  perpetuação  de  uma  relação  complicada  entre  os

envolvidos.

Neste  ponto,  portanto,  a  mediação  merece  ser  estudada  como  uma

possibilidade concreta de obtenção de uma solução definitiva e  satisfatória  para

todos.

Tendo em vista  a  mediação como um mecanismo de  autocomposição de

interesses conflituosos, contando com a presença de um terceiro alheio ao litígio,

mas que diferentemente de um juiz, não possui qualquer tipo de poder coercitivo

para impor uma solução à lide, no qual se persegue uma solução satisfatória à



ambas  as  partes,  com ganhos  mútuos  obtidos  a  partir  de  um diálogo  honesto,

verifica-se  ser  este  um  método  ideal  para  desconstruir  conflitos  gerados  pelo

abandono afetivo, primando pela manutenção de uma relação familiar minimamente

saudável.

Desta forma, observa-se que o principal objetivo e vantagem do procedimento

de mediação é a transformação de uma situação inicialmente conflituosa em uma

situação final que satisfaça os interesses de todos os envolvidos.

A  mediação  familiar  caracteriza-se  por  sua  interdisciplinaridade,  abrindo

campo  de  atuação  para  profissionais  de  diversas  áreas,  como  advogados,

psicólogos, assistentes sociais,  dentre outros, que trabalham com um foco muito

maior no futuro do que no presente conflituoso.

Explica-se,  a  solução tradicional  imposta  pelo Judiciário  está  normalmente

centrada na situação conflituosa presente,  em encerrá-la  e  preferencialmente da

maneira mais ágil, não necessariamente da mais efetiva; enquanto na mediação, o

foco principal é a construção de um relacionamento no futuro, que será possível

somente após a pacificação dos ânimos das partes.

Novamente ressaltando os ensinamentos de Kátia Valverde Junqueira (2009,

p.31), observa-se que a questão da ausência de poder decisório e impositivo pelo

mediador,  cria  a  necessidade  de  que  este  seja  um  profissional  com  um  perfil

psicológico adequado a trabalhar pela redução das tensões. É indispensável que o

mediador possua qualificação no universo das negociações e dos negociadores e

que entenda o objetivo de uma solução satisfatória a todos, não podendo promover

qualquer  traço  de  parcialidade,  que  poderá  comprometer  a  disposição  dos

envolvidos em empenhar-se na desconstrução do conflito.

Como uma vantagem adicional da mediação, podemos destacar também o

seu custo, em geral  menor quando comparado ao valor a ser despedido em um

processo judicial comum, além do alto índice de casos bem sucedidos em países

que utilizaram a mediação com regularidade, chegando a atingir o nível de 80% de

resoluções  satisfatórias,  segundo  informações  apuradas por  Paulino  Conrado  da

Rosa, em seu artigo Mediação familiar: uma nova alternativa? (2008)4, destacando-

se o trabalho realizado por um grupo de mediadores voluntários nas comarcas de

São Leopoldo e Novo Hamburgo.

4 Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/442. Acesso em 26/01/2013.



De forma ilustrativa, vale ressaltar que, no país, atualmente, o estado que

mais  investe  na aplicação do mecanismo da mediação é  o  Rio  Grande do Sul,

reconhecidamente um celeiro de decisões vanguardistas no direito brasileiro.

Os  dados  apresentados  pelo  autor  apontam que  de  2004  até  o  primeiro

semestre  do  ano  de  2008,  a  Sétima  Câmara  Cível,  então  sob  coordenação  da

Desembargadora Maria Berenice Dias, importante referência no estudo do direito de

família, e também da assistente social Denise Duarte Bruno, realizou sessões de

mediação no segundo grau de jurisdição, atingindo a significativa marca de mais de

90% dos casos atendidos neste período.

Ademais, resta considerar a questão da eliminação da posição de vencido de

uma das partes, uma vez que a solução do conflito é alcançada por meio do diálogo

das próprias partes.  Acrescente-se que este fato influi  também no empenho das

partes  pelo  sucesso  da  mediação,  excluindo-se  a  noção  do  sofrimento  de  uma

derrota, que é substituída pela ideia da finalização plenamente vantajosa de uma

situação problemática.

Assim,  temos  que  o  encerramento  da  situação  não  é  uma  estrutura  fixa

imposta  por  um terceiro  em posição  superior  aos  envolvidos,  que  terão  que  se

amoldar a ela, ainda que não seja a mais adequada em todos os quesitos; mas sim

que  a  solução  final  resulte  de  um  processo  de  construção  pelas  partes,  que

discutam seus diversos aspectos, flexibilizando-a ao ponto de suprir da melhor forma

os interesses de todos, em um sistema de ganhos mútuos. 

Isto  importa  dizer  que no processo de mediação as  partes  passam a ser

figuras ativas, o que não ocorre no processo judicial tradicional. Pode-se dizer que a

fundamentação básica para o funcionamento correto da mediação é o princípio da

autonomia da vontade, segundo o qual as partes são livres para pactuarem da forma

que desejarem. A aplicação deste princípio, implica, inclusive, na instauração ou não

do procedimento, haja vista não existir qualquer obrigatoriedade de participação no

mesmo.

O procedimento  de  mediação caracteriza-se,  portanto,  principalmente  pela

voluntariedade  das  partes,  tanto  na  instauração  do  próprio  processo  quanto  na

obtenção  da  solução  final,  e  pela  informalidade  dos  atos  na  construção  dessa

solução.

Neste  ponto,  é  relevante  também  tratar  da  atuação  do  mediador  neste

procedimento. Inicialmente, nota-se que sua função primordial é a de ser um



facilitador da composição voluntária das partes, considerando que não poderá impor

qualquer finalização do problema, que não seja de iniciativa das próprias partes.

Contudo,  em  que  pese  a  inexistência  de  poder  impositivo  por  parte  do

mediador,  atualmente  a  mediação  vem  se  apresentando  como  uma  alternativa

bastante atraente para a composição de interesses, evitando que as partes precisem

submeter-se a um formalismo excessivo, bem como à morosidade que permeia o

Judiciário nos dias correntes e também seus custos elevados.

Assim, a mediação pode ser uma outra possibilidade de resolução de conflitos

nos tempos atuais que, sobretudo no direito de família, contribua para a diminuição

da reincidência processual, além da própria questão da morosidade, como aduzido

anteriormente.

4.1.  A  MEDIAÇÃO  E  OS  MEIOS  ALTERNATIVOS  DE  RESOLUÇÃO  DE

CONFLITOS 

Tendo em mente que a mediação é um mecanismo ainda bastante novo para

a realidade brasileira, uma vez que pouco explorada pelos cursos tradicionais de

Direito e mesmo pela maioria dos cursos de pós-graduação nesta área, e também

que  esta  técnica  envolve  uma  complexa  tarefa  de  convencimento  das  partes,

partindo da análise próxima das nuances do caso concreto em um nível incomum

para a maior parte dos profissionais de Direito da atualidade, é importante definir

uma linha de diferenciação de outro importante mecanismo de soluções alternativas

de conflitos – a arbitragem.

Kátia Valverde Junqueira (2009, p.31), leciona no sentido de que, apesar da

mediação  constituir  um  dos  chamados  métodos  alternativos  de  resolução  de

conflitos  ou  “Alternative  Dispute  Resolution”  (ADR),  ela  se  distingue  dos  demais

institutos, notadamente da arbitragem, pela simplicidade que permeia sua dinâmica,

pressupondo  uma  informalidade  acentuada,  sobretudo  considerando-se  o  uso

intenso da oralidade.

José Delgado (p. 13, 2003) nos adverte que entre os operadores do Direito e

também entre as partes ainda impera a ideia de que sempre há um vencedor e um

vencido, noção esta que terá de ser abandonada para a aplicação adequada da

mediação. Contudo, tal cultura permanece no sistema de arbitragem.



O  ex-ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  prossegue  aduzindo  que  a

mediação constitui uma forma de justiça civil, não-estatal, diferenciando-se, assim

da arbitragem. Não obstante esta seja uma das formas de solução alternativa de

conflitos,  ela  é  uma forma de conceder  justiça  civil  dos  direitos  disponíveis  aos

envolvidos, permeada por diversos mecanismos burocráticos, aproximando-se mais

do método tradicional de jurisdição praticado no Brasil. Esta, inclusive, é uma das

maiores críticas feitas ao sistema de arbitragem, eis que mesmo com a proposta de

representar  uma  alternativa,  mantém  a  burocracia  excessiva,  criando  alguns

entraves à soluções simplificadas que seriam objetivadas.

Ademais,  há  de  se  considerar  a  questão  da  adaptabilidade  de  ambos  os

sistemas.  A  mediação,  ao  primar  pela  simplicidade  na  dissolução  do  conflito

proposto,  privilegiando  a  oralidade  e  o  ganho  mútuo,  possui  a  maleabilidade

necessária para ser utilizada em qualquer espécie de conflito, embora sobretudo aos

conflitos  no  ramo  do  Direito  de  Família;  não  se  podendo  esperar  a  mesma

flexibilidade da arbitragem, que em virtude dos altos resquícios de tradicionalismo,

não satisfaz completamente todos os anseios emocionais, psicológicos, além dos

práticos, em determinadas situações.

Por fim, insta ressaltar que a mediação também difere da conciliação clássica

prevista  no  Código  de  Processo  Civil,  bem  como  da  conciliação  da  Justiça  do

Trabalho, trazida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, haja vista estar despida

da burocracia que permeia os dois sistemas positivados. Isto porque não há, nestas

conciliações, uma preparação ou um cuidado específico com a situação psicológica

do conflito a ser desconstruído. Ao contrário, as partes são postas diante de um

terceiro colocado com autoridade que, em muitos casos, significa o exercício de uma

pressão sobre a vontade das partes, que não tiveram a oportunidade de aprofundar

o diálogo na busca de um ganho mútuo.

Ademais, resta destacar que, ao contrário do que ocorre com a mediação,

quando o terceiro não envolvido na situação conflituosa não interfere na busca pela

solução  da  lide,  que  será  trabalhada  com  autonomia  e  responsabilidade  pelas

partes, no sistema de conciliação, o profissional que atua como conciliador sugere

possibilidades às partes, propõe opções para que atinjam um acordo, evitando que a

duração do processo se alongue, ou evitando que a demanda seja ajuizada, no caso

de conciliação extrajudicial.



Assim,  é  possível  observar  que  a  mediação  é  um  meio  alternativo  de

resolução de conflito baseado na atuação de um terceiro como agente facilitador

para  recuperar  a  comunicação  entre  as  partes  e  conduzi-la  para  que  produza

efeitos, mas não interfere nesta comunicação, enquanto o conciliador desenvolve

uma atividade mais voltada para a orientação da formulação do acordo, que não

necessariamente será capaz de suprir as expectativas ou traduzir a vontade exata

dos envolvidos.5

Percebe-se, portanto, que a técnica da mediação representa um esforço da

Justiça em evitar um desgaste ainda maior da relação entre as partes ao passo que

a solução definitiva da questão será alcançada mediante a colaboração da vontade

de ambas e com auxílio do mediador, primando pela simplicidade no procedimento,

de modo a maximizar a celeridade e efetividade da resolução a ser definida.

4.2. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIAÇÃO

Em que pese a ausência de positivação na legislação brasileira definindo e

abordando a aplicação da mediação, indiscutível é a existência desta técnica em

nosso ordenamento jurídico, de modo que surge o questionamento acerca de sua

constitucionalidade.

O direcionamento atual da doutrina é no sentido de aceitar a mediação como

um  sistema  de  resolução  de  conflitos  plenamente  válido  perante  o  texto

constitucional, eis que o art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88, expressamente estabelece a

possibilidade de sua utilização como meio de solução de conflitos no país, ao dispor

que  “a  todos  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são  assegurados  a  razoável

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Vale ressaltar que, atualmente, a normatização da mediação tem como base

a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, sendo tema do Projeto de Lei

do Senado nº 166/2010 e Projeto de Lei nº 8046 - o projeto do Novo Código de

Processo Civil - e do Projeto de Lei do Senado nº 517/11 de 25 de agosto de 2011,

que encontram-se em tramitação em nossas casas legislativas.6 

5 Frise-se que a diferenciação entre os institutos abordados neste capítulo não foi aprofundada, uma 
vez que este não é o objeto da presente pesquisa.
6 Importante destacar o Projeto de Lei nº 94/2002 (com origem no PL nº 4827/98) da Deputada Zulaiê
Cobra que buscou institucionalizar e disciplinar a mediação.



5. ESTUDO DE CASO CONCRETO

Como meio de demonstrar com mais clareza em que espécie de situação a

mediação seria útil  para a desconstrução de um conflito decorrente do abandono

afetivo, objetivando a real e permanente pacificação de uma relação familiar então

conturbada,  propõe-se  o  estudo  de  um  caso  concreto  que  obteve  bastante

exposição na mídia brasileira, reacendendo o debate sobre a eficácia dos métodos

tradicionais de tutela praticados pelo Estado.

Para iniciar tal análise, é válida a transcrição do relatório e trechos do voto da

Ministra  Nancy Andrighi,  relatora  do Recurso Especial  nº  1.159.242 –  SP,  cujos

termos  foram acatados  por  maioria  em decisão  proferida  pelo  Egrégio  Superior

Tribunal de Justiça, condenando um pai ao pagamento da quantia de R$ 200.00,00

(duzentos mil reais) a título de indenização por danos morais, em virtude de ter a

autora sofrido abandono material e afetivo pelo réu durante sua infância e juventude,

a seguir:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.242 - SP (2009/0193701-9)
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS JAMAS DOS SANTOS
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS DELGADO LOPES E OUTRO(S)
RECORRIDO : LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO : JOÃO LYRA NETTO

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por ANTONIO CARLOS JAMAS DOS SANTOS, com

fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF/88, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.
Ação: de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por

LUCIANE  NUNES  DE  OLIVEIRA  SOUZA  em desfavor  do  recorrente,  por  ter  sofrido  abandono
material e afetivo durante sua infância e juventude.

Sentença: o i. Juiz julgou improcedente o pedido deduzido pela recorrida, ao fundamento de
que o distanciamento entre pai e filha deveu-se, primordialmente, ao comportamento agressivo da
mãe em relação ao recorrente, nas situações em que houve contato entre as partes, após a ruptura
do relacionamento ocorrido entre os genitores da recorrida.

Acórdão: o TJ/SP deu provimento à apelação interposta pela recorrida, reconhecendo o seu
abandono afetivo, por parte do recorrente – seu pai –, fixando a compensação por danos morais em
R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), nos termos da seguinte ementa:



AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHA HAVIDA DE RELAÇÃO
AMOROSA  ANTERIOR.  ABANDONO  MORAL  E  MATERIAL.  PATERNIDADE  RECONHECIDA
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DA PENSÃO ARBITRADA EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ A
MAIORIDADE. ALIMENTANTE

ABASTADO E PRÓSPERO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Recurso especial: alega violação dos arts. 159 do CC-16 (186 do CC-02); 944 e 1638 do
Código Civil de 2002, bem como divergência jurisprudencial. Sustenta que não abandonou a filha,
conforme foi afirmado pelo Tribunal de origem e, ainda que assim tivesse procedido, esse fato
não se reveste de ilicitude, sendo a única punição legal prevista para o descumprimento das
obrigações relativas ao poder familiar – notadamente o abandono – a perda do respectivo
poder familiar –, conforme o art. 1638 do CC-2002. Aduz, ainda, que o posicionamento adotado
pelo TJ/SP diverge do entendimento do STJ para a matéria, consolidado pelo julgamento do
REsp n º  757411/MG, que afasta a possibilidade de compensação por abandono moral ou
afetivo. Em pedido sucessivo,  pugna pela  redução do valor  fixado a título  de compensação por
danos morais. (não grifado no original)

Contrarrazões:  reitera  a  recorrida  os  argumentos  relativos  à  existência  de  abandono
material, moral, psicológico e humano de que teria sido vítima desde seu nascimento, fatos que por si
só sustentariam a decisão do Tribunal de origem, quanto ao reconhecimento do abandono e a fixação
de valor a título de compensação por dano moral.

Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/SP admitiu o recurso especial (fls. 567/568, e-STJ).
É o relatório.

Observando o relatório  acima colacionado,  que expõe de maneira clara e

sucinta as diversas etapas que sucederam neste caso até a interposição do Recurso

Especial,  pode-se  notar  que  até  então,  o  Judiciário  brasileiro,  interpretando  de

maneira  literal  a  jurisprudência,  não  se  prestava  a  impor  qualquer  sanção  de

compensação pelo abandono afetivo, senão a perda do próprio poder familiar.

Esta realidade pode ser observada mediante leitura do julgado colacionado a

seguir, por ocasião de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso de

um rapaz que,  após o  divórcio  de  seus pais,  foi  vítima de completa  indiferença

afetiva  por  parte  de  seu  pai,  embora  o  mesmo lhe  garantisse  o  pagamento  da

pensão devida.  Isto  é,  considerava-se  uma necessidade  da criança  apenas  seu

sustento material,  enquanto o convívio afetivo era entendido como um direito do

genitor, podendo então ser ou não exercido, conforme sua vontade apenas.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a
prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art.
159 do Código Civil  de 1916 o abandono afetivo,  incapaz de reparação
pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 57411/MG, Rel.
Ministro  FERNANDO  GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
29/11/2005, DJ 27/03/2006, p. 299)



Um trecho do voto Ministro Fernando Gonçalves, relator

do  Recurso  Especial  57411/MG,  é  claro  em  demonstrar  as

dúvidas  que  permeavam  o  Judiciário  à  época  sobre  a  real

existência ou não de dano nas hipóteses de abandono afetivo,

in verbis:

A  matéria  é  polêmica  e  alcançar-se  uma  solução  não  prescinde  do
enfrentamento de um dos problemas mais instigantes da responsabilidade
civil,  qual seja,  determinar  quais  danos extrapatrimoniais,  dentre aqueles
que ocorrem ordinariamente, são passíveis de reparação pecuniária. Isso
porque a noção do que seja dano se altera com a dinâmica social, sendo
ampliado  a  cada  dia  o  conjunto  dos  eventos  cuja  repercussão  é  tirada
daquilo  que se  considera  inerente  à  existência  humana e transferida  ao
autor  do fato.  Assim situações anteriormente tidas como "fatos da vida",
hoje são tratadas como danos que merecem a atenção do Poder Judiciário,
a exemplo do dano à imagem e à intimidade da pessoa.

O  caso  de  Luciane  Nunes  de  Oliveira  Souza,  tornou-se,  portanto,  um

emblemático ponto de mudança de paradigma, indicando que, atualmente, passou-

se a privilegiar a questão da relação familiar baseada na solidariedade, no convívio e

no desenvolvimento social de seus membros. Assim, não se afigura razoável que

estes membros, sobretudo as crianças, enquanto plenamente dependentes de seus

responsáveis, sejam injustamente privados do pleno desenvolvimento social, moral e

psíquico, indubitavelmente abalados por um abandono injustificado.

Embora  o  comportamento  socialmente  esperado  seja  aquele  dos  pais

compromissados  a  promoverem,  além  da  subsistência  digna  em  termos

econômicos, uma educação completa, em vários aspectos, sobretudo ofertando os

elementos mais básicos para um desenvolvimento mental e afetivo saudável, não é

ainda pacificado o entendimento quanto à exigibilidade desta prestação, ainda que

revertida em pecúnia, mediante provocação do Judiciário.

Evidentemente, esta nova direção do entendimento jurisprudencial brasileiro

não aponta para qualquer tipo de retrocesso, no sentido de buscar a manutenção de

uma estrutura tradicional de família, em que um casal viverá obrigatoriamente junto

para a garantia de um lar socialmente aprazível aos seus filhos. Mas que, ainda que

não habitem a mesma casa, seja preservado o convívio frequente, o interesse pelas

atividades e necessidades afetivas que permeiam a relação familiar.



Considerando-se, todavia, que não há uma postura positivada na legislação

brasileira no que tange especificamente aos danos morais referentes ao abandono

afetivo, é válido o questionamento quanto à possibilidade de sua existência.



Delimitar  a  responsabilidade  dos  pais  para  com  os  filhos  é  uma  tarefa

extremamente  delicada,  além  de  essencial  para  a  promoção  de  relações

interpessoais saudáveis.

Neste ponto, verifica-se a existência de uma imensa dificuldade, tanto das

partes quanto dos magistrados, em quantificar uma dor moral tão intensa quanto a

decorrente  do  abandono  afetivo  voluntário  dos  genitores,  sobretudo  quando  a

responsabilidade material foi efetivamente cumprida, principalmente em virtude de

resquícios  da mentalidade do século  XIX,  conforme a  qual  a  prestação material

bastaria,  não  havendo  qualquer  problema  concreto  no  afastamento  da  prole

indesejada, como alerta Giselda Hironaka (2010, p. 210).

Ademais,  não se  pode desprezar  o  fato  de  que,  ao se levar  este  tipo  de

situação conflituosa aos tribunais, esperando-se que os pedidos de uma das partes

sejam  considerados  incabíveis  e  esta  saia  derrotada,  após  uma  extensa,

desgastante e dispendiosa batalha judicial, muito provavelmente ocorrerá também o

rompimento  definitivo  da  relação  familiar,  de  modo  que  o  dano  eventualmente

sanado por uma indenização, de certa maneira, será perpetuado.

Sobre esta questão da eternização do conflito  familiar  após o  mesmo ser

levado  ao  Judiciário  em  uma  situação  primordialmente  adversarial,  faz-se

interessante a leitura de mais um trecho do voto do Ministro Fernando Gonçalves na

relatoria do Recurso Especial 57411/MG, colacionado a seguir:

Ainda outro questionamento deve ser enfrentado. O pai, após condenado a
indenizar  o  filho  por  não  lhe  ter  atendido  às  necessidades  de  afeto,
encontrará ambiente para reconstruir o relacionamento ou, ao contrário, se
verá  definitivamente  afastado  daquele  pela  barreira  erguida  durante  o
processo litigioso?
Quem sabe admitindo a indenização por abandono moral não estaremos
enterrando em definitivo a possibilidade de um pai, seja no presente, seja
perto da velhice, buscar o amparo do amor dos filhos, valendo transcrever
trecho do conto "Para o aniversário de um pai muito ausente", a título de
reflexão (Colocando o "I" no pingo...  E Outras Idéias Jurídicas e Sociais,
Jayme Vita Roso, RG Editores, 2005):
O Corriere della Sera, famoso matutino italiano, na coluna de Paolo Mieli,
que  estampa  cartas  selecionadas  dos  leitores,  de  tempos  em  tempos
alguma respondida por  ele,  no dia  15 de junho de 2002,  publicou uma,
escrita por uma senhora da cidade de Bari, com o título "Votos da filha, pelo
aniversário do pai". Narra Glória Smaldini, como se apresentou a remetente,
e escreve: "Caro Mieli, hoje meu pai faz 67 anos. Separou-nos a vida e, no
meu coração, vivo uma relação conflitual,  porque me considero sua filha
´não  aproveitada´.  Aos  três  anos  fui  levada  a  um colégio  interno,  onde
permaneci até a maioridade. Meu pai deixara minha mãe para tornar a se
casar com uma senhora. Não conheço seus dois outros filhos, porque, no
dizer dele, a segunda mulher ´não quer misturar as famílias´. Faz 30 anos
que nos relacionamos à distância, vemo-nos esporadicamente e presumo



que isso ocorra sem que saiba a segunda mulher. Esperava que a velhice
lhe trouxesse sabedoria e bom senso, dissipando antigos rancores. Hoje,
aos  39  anos,  encontro-me  ainda  a  esperar.  Como  meu  pai  é  leitor  do
Corriere, peço-lhe abrigar em suas páginas meus cumprimentos para meu
pai que não aproveitei.

Partindo deste contexto, a proposta agora apresentada é a de que a utilização

da mediação como sistema de desconstrução, e não puramente de finalização, de

conflitos,  poderia  ser  extremamente  proveitosa  nos  casos  de  abandono  afetivo,

trabalhando o máximo potencial das partes, ao exporem com franqueza os danos

que acreditam terem sofrido e dialogarem sobre eles, de modo a visualizarem uma

solução que comporte os anseios de ambos.

Mais do que uma mera compensação imposta e quitada ao alvedrio da real

vontade, a mediação nestes casos pode representar a restauração de uma relação

em  ruínas,  promovendo  um  ganho  significativo  para  uma  grande  parcela  da

população em termos de desenvolvimento afetivo, mental e social.

Observando o caso concreto proposto, nota-se que dificilmente uma relação

social foi preservada ou restabelecida nesta situação.

Assim,  muito  embora  este  julgamento  represente  uma nova realidade nos

tribunais brasileiros, e, sem sombra de dúvida um avanço de grandes proporções na

questão da consideração do abandono afetivo no aspecto jurídico, casos como este

poderiam ter soluções muito mais completas, eficazes e menos desgastantes.

Há de se considerar que a mediação é o método de resolução de conflitos

que melhor permite a aplicação e efetivação do princípio da afetividade, haja vista

ser essencial que sejam observados e respeitados os sentimentos dos envolvidos,

numa  busca  de  pacificação  psíquica  também.  Desta  forma,  em  virtude  desta

marcante  característica,  pode-se  depreender  ser  o  método  mais  adequado  aos

conflitos de família em que há a possibilidade de restaurar uma convivência social

pacífica e benéfica às partes.

Com efeito, tendo em mente que a razão maior de existência da estrutura

familiar é propiciar aos seus membros o desenvolvimento humano e promover um

ambiente de intimidade que promova as condições próprias para que seus membros

exerçam sua função social do modo mais intenso, evidencia-se que a mediação é o

método mais adequado a lidar com as questões que envolvam os momentos de

fragilidade desta estrutura, eis que ao invés do rompimento definitivo, ela poderá



significar o início de uma nova convivência, mais harmoniosa e que cumpra melhor

os objetivos da família afetiva que a sociedade atual oferece.

O exercício do diálogo em um espaço próprio para se cultivar a paciência e a

compreensão certamente não consiste em uma tarefa fácil para as pessoas que se

encontram em uma situação de conflito tão extrema que necessitou ser levada a

terceiros  em  busca  de  uma  solução,  sobretudo  em  um  aspecto  tão  íntimo  e

relevante quanto a famílias e as questões a ela inerentes. Todavia, a disposição em

abandonar uma suposta área de conforto em que se aguarda um juiz providenciar

uma solução final para a lide sem empregar esforços de colaboração, mas somente

para ser considerado o vencedor da situação, pode representar um ganho essencial

para todos.

Evidentemente,  o  Judiciário  não  detém  o  poder  de  criar  o  afeto  entre

membros de um grupo familiar ou de obrigar qualquer pessoa a nutri-lo por outrem,

nem  sequer  almeja  tal  capacidade,  não  cabendo  discutir  as  peculiaridades  do

sentimento. Porém, verifica-se que em boa parte dos casos de direito de família, há,

realmente,  uma  grande  carga  emocional  envolvida,  muitas  vezes  dificultando  o

encontro de um consenso entre as partes.

Portanto, o oferecimento da oportunidade de expor com franqueza e trabalhar

esta  carga  emocional  com  o  auxílio  profissional  adequado  de  um  mediador

devidamente preparado para exercer esta função, poderia ter significado neste caso

concreto ora exposto, bem como em diversos outros casos que ocupam o Judiciário

brasileiro, a retomada de um vínculo desgastado e roto, o resgate de uma relação

saudável  que  contribuísse  de  maneira  mais  efetiva  para  sanar  o  dano  psíquico

gerado pelo abandono afetivo do que uma mera indenização, ainda que de valor

vultoso.

A mediação poderia, então, funcionar como uma poderosa ferramenta para

evitar o aprofundamento do próprio conflito,  o que provavelmente ocorre durante

uma intensa batalha judicial para provar quem tem razão e que deve ser derrotado,

além  de  poder  sanar  o  dano  moral  em  seu  cerne,  e  não  contentando-se  a

compensá-lo por outros meios. Desta forma, restaria a imposição da indenização

como a última alternativa, uma vez esgotadas as possibilidades de se combinar as

vontades das partes em um ponto comum e bom para todos, de modo a encontrar

uma estabilização dos ânimos e uma pacificação permanente do conflito.



Desta forma, o uso da mediação nos casos ora apresentados, bem como nos

demais  casos  semelhantes,  demonstra  ser  extremamente  positiva,  contendo

vantagens muito benéficas para a solução de conflitos familiares, isso porque, dentre

os  meios  disponíveis  no  direito  brasileiro  atualmente,  é  este  o  mecanismo  que

melhor  propicia  o  resgate  do  relacionamento  familiar,  além de  colaborar  para  a

compreensão  dos  membros  acerca do papel  desempenhado por  cada  um,  bem

como de suas responsabilidades  no âmbito  familiar,  pois  permite  que as  partes

participem ativamente  da  obtenção  da  solução,  possuindo  autonomia  para  fazer

suas colocações, objetivando o esvaziamento do conflito.



CONCLUSÃO

Uma observação superficial  sobre a família na época atual, já nos permite

visualizar o extremo nível de mudanças que esta estrutura tão fundamental sofreu

em  um  período  relativamente  curto,  quando  se  pensa  que  qualquer  mínima

alteração  da  célula  familiar  reflete  uma  enorme  mudança  comportamental  e  da

própria mentalidade humana.

Em  aproximadamente  um  século,  claramente  a  família  abandonou  as

características primordiais de uma entidade nuclear, patriarcal e oriunda somente do

matrimônio, revelando-se uma estrutura mais flexível, com o objetivo principal de

propiciar um ambiente de proteção ao mais vulnerável, bem como uma intimidade

reconfortante que possibilite o crescimento pessoal e humano de cada um de seus

membros,  que não necessariamente vivem na mesma casa,  mas que dividem o

nível mais profundo de convivência interpessoal.

Naturalmente, mudanças sociais e a alteração de paradigmas tão relevantes

em níveis bastante significativos, refletem de maneira clara e vigorosa na legislação

do país, bem como no entendimento esposado pelos tribunais e naquele exposto

pelos doutrinadores. A evolução da sociedade obriga o Direito a ser uma estrutura

altamente dinâmica, a ponto de acompanhá-la e continuar se prestando ao propósito

de dirimir os conflitos que surjam dentre a população.

Desta  forma,  observamos  a  ascensão  da  Constituição  da  República

promulgada no ano de 1988 como um marco de extrema relevância para o que

podemos chamar de humanização do Direito. 

Não se afirma, de maneira equivocada, que as questões patrimoniais foram

completamente  esquecidas  ou  passaram  a  ser  completamente  irrelevantes,  de

forma alguma. O que se verifica no cenário atual, que vem sendo construído e se

consolidando há algumas décadas, é o crescimento da importância da pessoa para



o Direito, a preocupação com o bem estar físico e mental do ser humano, eis que a

interação social  fará  com que o  mesmo se estenda à  sociedade,  que  reflita  no

conjunto humano.

Portanto, ressalte-se que o aspecto patrimonial da família não foi abandonado

pelo Direito, mas sim houve uma mudança no foco do Direito de Família, que passou

a centrar-se mais nas questões pessoais dentro das relações familiares, observando

ser  este  ambiente  doméstico  o  mais  propício  ao  desenvolvimento  de  relações

interpessoais de maneira mais intensa e primordial, uma vez que estabelecidas, em

geral,  durante  toda  vida  de  cada  um  de  seus  membros  e  também  o  meio  de

convivência que demonstra ter as melhores possibilidades de promover uma boa

estruturação psíquica aos seres humanos.

Corrobora-se,  assim,  a  ideia  de  que  o  objetivo  principal  do  Direito  na

atualidade, e, dentro deste contexto, também do Direito de Família, é a preservação

da dignidade da pessoa humana. Todas as demais questões gravitarão ao redor

deste centro.

Deve-se  punir  a  improbidade  administrativa,  pois  esta  atenta  contra  a

dignidade da pessoa humana na qualidade de administrado que se vê privado dos

serviços  básicos  em  virtude  dos  danos  causados  aos  cofres  públicos.  Deve-se

garantir  o  direito  à  educação  para  todos  porque  o  conhecimento  e  o

desenvolvimento do pensamento crítico são intrínsecos à natureza da dignidade das

pessoas. E, nesta esteira de pensamento, deve-se tratar da questão do abandono

afetivo, tendo em vista que tal comportamento possui a capacidade de gerar danos

muito profundos ao intelecto emocional e ao desenvolvimento completo da vítima, de

modo que também representa uma clara ofensa à dignidade da pessoa humana.

Enquanto responsáveis pelos filhos, os pais têm o dever de zelar pela sua

criação completa, isto é, material e também moral, não sendo admissível que uma

ofensa  tão  grave  ao  princípio  básico  de  todo  Direito  seja  perpetrada  sem  a

interferência mais eficaz possível por parte do Poder Judiciário.

O  presente  estudo  permitiu,  portanto,  depreender  que,  em  determinados

casos, a mediação pode sim ser o mecanismo que melhor funcionará e que poderá

representar uma melhor atuação do Judiciário, a despeito da noção primordialmente

adversarial  quanto  às  lides  judiciais  que  ainda  imperam  na  mentalidade  da

população em geral, bem como dos operadores do Direito, uma vez que além de



uma reparação pelo dano causado, propicia condições para que a situação danosa

seja revertida.

Não  obstante  ser  indiscutível  e  realmente  relevante  a  evolução  da

mentalidade e  na atuação da população e  dos agentes  do Judiciário  quanto  ao

estudo do direito civil, sobretudo no ramo específico do direito de família, e também

nos assuntos referentes à efetivação das garantias da qualidade da pessoa humana

e sua dignidade, é necessário, ainda, observar que o extremismo destes postulados

podem ser perigosos.

A ausência de reflexão adequada sobre esta matéria pode conduzir a uma

falsa noção de conversão dos direitos fundamentais em moeda, dentre eles o direito

a um desenvolvimento afetivo pleno e saudável, potencializando a proliferação de

decisões desprovidas de legitimidade ao não considerar a fundamentação em que

se pautará, sem aprofundar-se realmente no âmago do conflito e na busca pela sua

pacificação.

A massificação das decisões judiciais  que assistimos nos dias atuais  leva

conduz à dúvida acerca de sua eficácia nos casos de abandono afetivo, se elas

realmente  são o melhor  que se  pode obter  nessas hipóteses,  satisfazendo com

plenitude os anseios das partes e confirmando o seu acesso digno à justiça.

Frise-se  que  este  estudo  não  tem  por  objetivo  a  negação  absoluta  da

possibilidade de se ajuizar uma ação e vê-la julgada nos moldes tradicionais nos

casos  de  responsabilidade  civil  gerada  por  abandono  afetivo,  mas  apenas  de

apresentar a mediação como uma alternativa plausível e eficaz, que pode auxiliar

uma grande parcela da sociedade a resolver seus conflitos de uma maneira mais

simplificada e próxima de sua realidade.

É importante ressaltar  que,  no momento de evolução que vivenciamos na

sociedade atual,  ainda não se pode descartar  a  completa efetividade das ações

ajuizadas com o único fito de obter uma reparação patrimonial pelo dano ainda que

psicológico. Contudo, faz-se o alerta em relação à monetarização do direito,  que

deve  ser  sim,  radicalmente  combatida,  tendo  em  vista  que  isto  desrespeita

completamente a natureza do acesso à justiça.

O Direito certamente se faz presente em todas as situações da vida humana

em que surjam conflitos, não havendo razão para que a estrutura familiar se furte à

sua incidência,  contudo, é extremamente benéfico que um ambiente de tamanha

intimidade e relevância no desenvolvimento pessoal de cada um de seus membros,



como é a família, seja permeado pelo diálogo franco e disposição para compor as

vontades em prol de soluções eficazes, duradoras e satisfatórias para todos, sendo

a mediação, então, a ferramenta que melhor se adéqua a estas necessidades.

Sobre este assunto, é valioso observar o entendimento de Luiz Diez-Picazo

(apud EHRHARDT JR, 2010, p. 370):

... não é possível falar da total separação entre vida familiar e Direito e que
é vão  todo  intento  de desregulamentação  completa  desse  setor,  parece
claro que temos que chegar à conclusão de que a posição acertada é que
ao princípio designávamos com a fórmula gráfica ou geométrica dos círculos
secantes. Quer-se dizer que existem zonas da vida familiar que o Direito
não  cobre  e  regula  e  outras  que  abandona  à  espontaneidade  dos
comportamentos individuais ou a outro tipo de regras, menos rigorosas que
as jurídicas.

Apresenta-se a mediação, portanto, como uma alternativa altamente capaz de

atender  a  uma  crescente  demanda  no  direito  de  família,  que  é  a  questão  do

abandono afetivo. O diálogo aberto e assistido pelo mediador, que jamais sobreporá

sua vontade à das partes, pode sim representar a real pacificação de um conflito, em

que  todos  possam se  sentir  satisfeitos  com o  resultado,  aniquilando  a  ideia  da

necessidade  de  que  alguém  seja  derrotado  e  obrigado  a  cumprir  uma  solução

hetorônoma que terá, irreversivelmente, desgastado a relação inicial  em diversos

aspectos.
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