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RESUMO

É pacífico na doutrina que o ordenamento jurídico não traz respostas suficientes para todos os problemas que envolve o Direito de Família. O abandono afetivo do menor pode

gerar consequências prejudiciais ao seu desenvolvimento, fazendo-se necessário buscar soluções para minimizar seus efeitos.

O projeto "a possibilidade da responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo à luz do entendimento dos tribunais" possui como objetivo desenvolver pesquisas acerca do

tema, bem como compreender o tratamento concedido ao enunciado pela legislação brasileira.

Portanto, o objetivo primordial da pesquisa pauta-se na análise do abandono afetivo frente às decisões dos Tribunais estaduais e superiores, ponderando o tema especialmente à

luz do princípio da dignidade da pessoa.

Tratando-se de um projeto de pesquisa, o método utilizado foi o dedutivo. Portanto, realizou-se pesquisa através de doutrinas, leis, jurisprudências, anais, periódicos, artigos,

revistas, base eletrônica.

Da análise das jurisprudências dos tribunais estaduais e superiores, pode-se destacar que, dentre outros, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entende que o

abandono afetivo não configura ato ilícito e que, portanto, não há que se falar em ato indenizável, uma vez que não se comprova o dano, o nexo causal e o ato ilícito, julgando as

ações improcedentes.

Todavia, reconhece-se pelos tribunais e doutrinas o grande prejuízo emocional gerado ao abandonado, sugerindo a mediação como forma de solução desse conflito.

A mediação, técnica que visa à facilitação de diálogo entre as partes, mostra-se como caminho, uma vez que se preocupa com a manutenção do vínculo, a preservação

emocional e a prevenção de novos problemas.

Outra solução jurídica defendida pela doutrina e legislação brasileira é a destituição do poder familiar, respeitando o princípio do melhor interesse da criança, com o intuito de

desestimular conduta semelhante ao abandono.
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