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Hiasminni Albuquerque Alves Sousa – Bacharel em Direito – Especialista em Direito Público RESUMO O trabalho atual visa analisar a responsabilidade civil no âmbito do direito de família, na medida em que o descumprimento da obrigação de convivência da família oferece a possibilidade de diversas
ações no Judiciário no que se refere à punição por abandono, moral ou psicológico. Dessa forma, apresentaremos questões importantes, bem como uma análise da historicidade da sociedade como família, legislação, jurisprudência e doutrina sobre essa questão, visando não apenas a valorização do
sentimento como bem jurídico, mas como elemento indispensável na formação da personalidade do indivíduo, dos sujeitos, da sociedade e, finalmente, do Estado. Palavras-chave: 1. Ele sentiu abandono 2. Descumprimento da obrigação de convivência da família 3. Família e construção da afetividade.
RESUMO Este estudo tem como objetivo examinar a responsabilidade civil sob o direito de família, na medida em que a violação da obrigação de viver resulta em uma série de ações nos tribunais no que diz respeito à pena de abandono emocional, moral ou psicológico. Dessa forma, trazemos
questões importantes, bem como uma análise da sociedade histórica como família, legislação, jurisprudência e doutrina sobre o tema, não apenas para apreciar sentimentos, bem como os legais, mas como elemento importante na formação do caráter dos atores individuais como sociedade e, em última
instância, um Estado. Palavras-chave: 1. Ele sentiu abandono 2. Ren rasgando dever para com a família Família e construindo sentimentos. 1 INTRODUÇÃO Com novas tendências e princípios sociais consagrados na Constituição, refletidos na dignidade da pessoa humana, o direito de família passou
por uma série de mudanças que acabaram por levar à teoria da desbiologização da paternidade e, portanto, além dos laços biológicos, passou a ser buscada um vínculo afetivo entre pais e filhos. Assim, a unidade familiar tornou-se aquela que não consiste apenas no casamento, mas também nos
laços de amor, verifica-se que após o estabelecimento do casamento existem certas obrigações decorrentes da paternidade ou maternidade, tanto biológicas quanto civis. Aqui falaremos sobre o descumprimento da obrigação da vida familiar, que está indissociável ligada à afetividade e desempenha
um papel importante no desenvolvimento psicossocial da criança. Nesse sentido, no caso de uma obrigação, o não cumprimento pressupõe a obrigação de punir o Estado. Este é o tema de diversas ações no Judiciário que visam exigir punição por abandono moral. Trata-se de ações de expiação moral
para os pais que, por descumprimento da obrigação da vida familiar, independentemente do cumprimento da obrigação de alimentação, se ausentam da vida de seus filhos, sem proporcionar amor adequado e assistência afetiva durante o desenvolvimento da criança. Assim, ele tem uma tese sobre
abandono moral, genro afetivo ou paterno, e até mesmo a teoria do amor. Nós sabemos que este é um muito controverso e chegar a uma solução não só desiste de lidar com problemas de responsabilidade civil, mas da análise de danos fora do balanço patrimonial, que podem ser reavaliados. Dessa
forma, estamos lidando com a complexidade do cálculo do quantum do amor, deve-se ressaltar que ele foge do Judiciário para forçar alguém a amar ou manter relações afetivas. 2 FAMÍLIA E CONSTRUÇÃO DO AMOR Isso na unidade familiar cresce, desenvolve física e mentalmente, constrói seus
próprios conceitos, escapa, é sua fundação, sua estrutura, seu espelho de vida. Ao contrário do velho conceito de família patriarcal, que tinha o poder do país como uma forma autoritária de comandar as relações parentais com o propósito de educação, o poder familiar é criado, não porque o poder
patriarcal acabou, mas teve um significado diferente: segurança, proteção ou aceitação. A partir do momento em que pai e mãe são identificados na mesma posição que educadores e coaches de assuntos de direitos e responsabilidades, temos um conceito pós-moderno da família do que podemos
chamar de família recomposta, ou recriada, ou seja, uma que é criada não apenas por vínculo, se sangue, mas com base em sentimentos. Portanto, amor, amor, compreensão, cuidado, acessibilidade, atenção, além da obrigação de nutrir, cuidado e educação, há um dever de convivência, ou seja, o
que garante o desenvolvimento da esfera familiar ou da própria família. No Brasil, esse reconhecimento do pluralismo das entidades familiares ocorreu com o anúncio da Constituição Federal da República de 5 de outubro de 1988, e a família foi entendida não apenas como sendo formada pelo
casamento, mas sim com base no amor entre os indivíduos, independentemente de seu estado civil e orientação sexual. De acordo com o artigo 226, em Verbis: Artigo 226 – A família básica da sociedade tem proteção especial do Estado. § 3º - Para proteger o Estado, uma relação estável entre um
homem e uma mulher é considerada uma entidade familiar, e a lei deve facilitar sua conversão ao casamento § 4º – Também é entendida como entidade familiar de uma comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. (BRASIL, online) Com a nova ordem constitucional e o novo
conceito da família, buscamos valorizar e proteger a figura das crianças que não são apenas casadas, mas também aquelas que são contratadas por casais extra-casados. É o que o parágrafo 6º do artigo 227 da lei - crianças, casadas ou não casadas, ou por adoção, têm os mesmos direitos e
qualificações, proibiram quaisquer nomes discriminatórios relacionados ao pertencimento - e, nesse sentido, impuseram a obrigação de assegurá-las com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à liberdade. é a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Às vezes, com a mesma facilidade com que essas novas famílias são formadas, as entidades familiares são lidas, elas são privadas de si mesmas, e na maioria dos casos
se tornam barreiras que dificultam o tratamento diário e, consequentemente, a afetividade, o que é inevitável. Por outro lado, se consideramos o amor como um atributo que dá sentido à existência, que constrói um indivíduo através de relações com outras pessoas ou um ambiente social, e se
entendemos o verdadeiro papel do afeto: o papel da psicopedagógica, podemos dizer que sua ausência é a causa de vários males sociais. Escreve Rolf Madaleno (2004): Precisamente por causa da separação e ressentimento que permanecem na ruptura da sociedade casada, não é incomum
encontrar casais quebrados, usando seus filhos como moeda de troca, agindo contra sua função parental e se preocupando pouco com os efeitos nocivos de suas ausências, suas omissões e a deliberada falha no desempenho de suas funções. Eles acabam com seus filhos vivenciando experiências
de abandono, mutilações mentais e emocionais causadas pela rejeição de um pai, e que servem apenas para ferir o tutor dos pais. Como efeito bombástico e complementar, a autoestima e o amor próprio de uma criança enredada no mal-entendido dos pais são reduzidos a níveis icticos. Magdalena
Rolf. O preço do sentimento. Em Tânia da Silva Pereira e Rodrigo da Cunha Pereira (Coord.). A ética da convivência familiar: questões controversas no cotidiano dos tribunais Finalmente, enquanto a família deixou de ser um núcleo econômico e reprodutivo, novas entidades familiares foram construídas
no centro do amor e, não necessariamente, na conspiração, de modo que o amor, representado pela forma de afeto, tornou-se um elemento indispensável na formação da personalidade do indivíduo, dos sujeitos, da sociedade e do Estado. 2.1 O poder familiar anteriormente chamado pater potestas -
poder nacional, era um direito absoluto concedido ao chefe da família sobre a pessoa das crianças, época em que esse poder era exercido pelo pai, levando em conta a sociedade ideológica da época: patriarcal. Em seguida, com a busca pela igualdade entre mulheres e homens como objetos de
direitos e obrigações, as responsabilidades em relação ao número de filhos começaram a ser divididas, o que resultou em esse poder sendo exercido por ambos os pais, sendo indispensável, inalienável, inalienável e inseparável. O poder familiar deriva do genro biológico ou emocional, mas não é mais
uma autoridade absoluta sobre a criança, caracterizada pela autoridade de natureza estrita e criminal, mas refere-se à cúria, ao cuidado, à educação e, sobretudo, à responsabilidade; Amor. Sobre este tema Maria Cristina de Almeida ensina: Reconhecer situações afáticas representadas por testículos
familiares recompostos traz elementos sobre a concepção de paternidade, compreensão, a partir deles, o papel social do pai e da mãe, saindo apenas do fator biológico e fortalecendo o conceito do pai, fortalecendo sua função psicossocial. O apego socioafetivo desiste da paternidade biológica. No
sentido de paternidade do amor, o pai é muito mais importante como uma função do que, na verdade, como pai. (ALMEIDA, 2001) Deve-se ressaltar que o poder familiar é um conjunto de responsabilidades e responsabilidades que os pais devem desempenhar, com base no princípio da proteção
integral de crianças e jovens, uma vez que cessa na vida adulta. E como todas as obrigações estão sujeitas a sanções quando não foram cumpridas, isso não foi diferente da autoridade familiar, o estatuto da criança e dos jovens – o próprio Tribunal de Justiça (Lei 8.069/90) foi baseado em seu art. 249.
Que o descumprimento das obrigações da autoridade nacional está sujeito a uma penalidade, seja a reparação civil, a obrigação de inclusive deduzir o poder familiar 2.2 O descumprimento da obrigação de convivência da família Prima Facie, é necessário conceituar o que significa a convivência da
família, segundo o Dicionário Aurélio, a convivência é um ato ou efeito de viver em conjunto; familiaridade; relações íntimas; tratamento diário. Também afirma que a vida vive em uma vida comum; ter conhecimento, convivência. Nesse sentido, podemos concluir que a obrigação de convivência está
intimamente ligada às questões familiares e, portanto, é um tratamento diário decorrente dos laços familiares. De acordo com a égide jurídica, nossa Constituição Federal recomenda no artigo 227 que é dever do Estado, da família e da sociedade garantir a convivência da família. O Código Civil de
2002, em O artigo 1632 adverte que a separação legal, o divórcio e a dissolução de uma relação estável não alteram a relação entre pais e filhos e acabam com o primeiro com direito a alguns segundos em sua empresa. Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 4º repete o texto
constitucional quando também garante o direito à convivência familiar para crianças e jovens quando se afirma que é dever da família garantir, prioritariamente, o exercício dos direitos relativos à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência da família e da comunidade. Além disso, o artigo 19 diz:
Toda criança ou jovem terá direito à educação e formação na família e, excepcionalmente, no acolhimento, garantindo a convivência da família e da comunidade, em um ambiente livre da presença de dependentes químicos. (BRASIL, online) Ressalta-se que é através da convivência da família que
emerge o caráter afeto, que se torna elemento concreto na realização da dignidade da pessoa humana. 226 § 4º e 227 da Constituição Federal, o princípio da afetividade, visa proteger a entidade familiar, de modo a proteger não apenas eles formam o casamento, mas também todos aqueles que criam
a comunhão do amor, independentemente do vínculo biológico. Esta é a base para a formação de cada pessoa, tanto quando ele desiste da paternidade biológica quanto quando substitui o aspecto biológico. As crianças são verdadeiramente conquistadas pelo coração, o trabalho da relação amorosa
construída todos os dias, em um ambiente de demonstração sólida e transparente do amor de uma pessoa gerada por uma origem genética indiferente, pois é importante vir ao mundo para ser acolhida como uma criança adotada pelo amor. Adoraria dar tráfego bidirecional para a realização e felicidade
de uma pessoa. Representa compartilhar conversas, compartilhar sentimentos, conquistas, esperanças e medos; aprender, aprender, receber e fornecer informações. Isso significa iluminar a chama do amor, que sempre aqueceu os corações dos pais e filhos socioemocional, o espaço reservado por
Deus na alma e nos desenhos de cada mortal para acolher quando criança aquele que foi gerado em seu coração (MADALENO, 2004, p. 08). Assim, é um sentimento que traça caráter, pois tem estruturado as famílias como base da sociedade, sua ausência leva ao desequilíbrio social, por isso há uma
família, sem dúvida, o núcleo de qualquer sociedade. Essa é a importância fundamental do valor e da manutenção dos vínculos afetivos entre pais e filhos, não no sentido de forçar o amor, mas para cumprir as responsabilidades do poder familiar. Não só isso, deve ser levado em conta, como ressalta
Silvio Rodrigues: Na vida familiar, cuidar da criação e educação dos filhos é a questão mais importante, pois as crianças de hoje serão as pessoas do amanhã, e nas gerações futuras a esperança será capaz de resistir. Não há dúvida sobre a importância da vida familiar de uma criança ou de jovens
com os pais, uma vida que é basicamente afetuosa, enriquecida pela convivência mútua, nutre o corpo, mas também cuida da alma, moralidade, psique. Essas são as prerrogativas do poder familiar e, em especial, da delegação divina de apoio às crianças (SILVA, 2000, p. 123). 3 RESISTÊNCIA:
FUNDAMENTOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL As inúmeras mudanças sociais que ocorreram recentemente têm se refletido no direito de família, o que levou ao reconhecimento e dedicação de novos valores, a fim de aumentar a compreensão do envolvimento familiar a partir da obrigação de
coexistir. Neste momento, são abertos precedentes contra a possibilidade de indenização decorrente do abandono afetivo, é uma forma compensatória de reivindicar indenização por falta de vida familiar, apoio afetivo, moral ou psicológico. Afinal, se uma criança nasceu – desejável ou não, planejada ou
não – os pais devem assumir a responsabilidade que essa escolha (consciente ou não) exige delas. (TEIXEIRA, 2005, p. 156) Fala-se de como punir pais e pais abandonados para evitar para esse fim, e acima de tudo, para que outros pais repitam esse comportamento de aveia, pois a base da nossa
ordem são os valores sociais, preservados, especialmente com o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, a reparação civil tem sido atribuída a uma função pedagógica e educativa na busca de desencorajar esse tipo de comportamento incompatível com nosso sistema jurídico. Em geral,
com a constitucionalização da família, a forma de afeto tem encontrado o albergue, indiretamente, em nosso sistema jurídico não como fato psicológico ou animical, mas como obrigação imposta aos pais em relação aos seus filhos e seus filhos em relação a eles, mesmo que haja nojo ou insatisfação
entre eles. Podemos nos referir à obrigação legal de nos sentirmos mais octiados com pais e filhos e parentes uns aos outros, permanentemente, independentemente dos sentimentos que se alimentam uns dos outros, e cônjuges e parceiros enquanto a convivência continuar (LOBO, 2008 p. 48) Além
disso, o amor deve ser entendido como um bem legal, que é responsabilidade dos pais, pois cabe a eles moldar o caráter e a personalidade de seus filhos para que possam viver harmoniosamente com outros grupos sociais. para contribuir e melhorar a evolução da sociedade. Trata-se de uma relação
de duas pontas em que também é de interesse público oferecer uma oferta efetiva de sentimentos, pois tem sido estatisticamente comprovado que a falta de amor na família proporciona e causa uma série de riscos sociais decorrentes de famílias não estruturadas, seja ela: crime, ilegalidade,
desvantagens, entre outras coisas, que envergonham a entidade familiar e desrespeitam a sociedade como um todo. Assim, Velásquez nos conta: O abandono da família e a negligência e a falta de amor e diálogo também são problemas comuns que afetam os jovens, não surpreendentemente, que
mais de 90% dos adolescentes hospitalizados vêm de famílias muito desestruturadas, marcadas por agressões físicas e emocionais, problemas mentais e falta de personagens paternos e maternos, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por pura e simples rejeição. , seja
por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por
rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples. , seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e
simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples da rejeição limpa e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou por rejeição pura e simples, ou
por rejeição pura e simples. , ou por limpo e simples seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por rejeição pura e simples, seja por morte ou doença, muitas vezes causada pela violência nas cidades.
(VELASQUEZ, 2007, online). Nesse aspecto das relações de paternidade, combinado com a responsabilidade, há naturalmente um viés legal, mas fundamentalmente legítimo, para buscar indenização diante do dano que os pais podem causar aos seus filhos por causa de comportamento inadequado,
especialmente quando lhe é negada a convivência, apoio afetivo, moral e mental, bem como uma referência paterna ou materna específica. , o que implicaria uma violação dos direitos pessoais humanos a fim de violar seus valores e garantias mais elevados, como honra, nome, dignidade, moralidade,
reputação social; isso em si é profundamente sério (Giselda, Hironaka. Aspectos legais da relação pai-filho) É, pode-se dizer, que a sensibilidade é um valor, não um valor monetário, mas inextricavelmente ligado à formação da dignidade da pessoa humana e, portanto, não deve ser esquecido pelos
tribunais. Deve-se ressaltar também, conforme previsto no ponto V do artigo 5º da Constituição Federal: - no que diz respeito aos valores que compõem a dignidade da pessoa humana - qualquer dano a esses direitos garante o direito de resposta que vai além de qualquer compensação por danos
materiais e morais. 3.1 Pressupostos da obrigação de penalizar inequivocamente A primeira suposição é que há uma relação afetiva entre paternidade e nora, seja biológica ou legal, deve-se notar que, para ter essa relação efetiva de sentimentos, é necessário que os pais abandarianos tenham
conhecimento de seus filhos, fugindo de um tribunal condenando-os por violarem sua paternidade e relação de nora se não estivessem cientes disso. No entanto, é necessário examinar cuidadosamente os casos em que os pais fisicamente presentes na vida de seus filhos não dão o devido amor e
atenção necessárias para o desenvolvimento adequado das personalidades das crianças. Daí vem um paradoxo que destaca o pagamento indevido da responsabilidade civil por perda de abandono: pais que exercem suas funções são punidos por abandono indevido, por outro lado, pais que sempre
amaram seu filho, mas não pagam manutenção, são presos. Por outro lado, a possibilidade de compensação é essencial para o dever de educação e não para a obrigação de manter. O Código Civil diz no artigo 1634: Cabe aos pais, quanto aos filhos menores: I – direcionar sua criação e educação; II
– tê-los em sua empresa e cuidados, nos termos do nº 1 do artigo 10º do Regulamento (CE) nº 1782/2003. Ao retirar essas responsabilidades, reconhecemos que a obrigação de manter está vinculada à manutenção financeira das necessidades das crianças, sejam elas alimentos, vestuário, lazer,
educação, saúde, entre outras coisas, onde se verifica a necessidade e oportunidade bidimensionais, a necessidade de alimentação e a capacidade financeira do pai/mãe. Não o fazer, é permitida a privação civil de liberdade pela Constituição Civil. Por outro lado, é responsabilidade dos pais
desenvolver o papel dos educadores e autoridades familiares para que a criança seja uma pessoa humana. É na infância que surge o fenômeno mais importante e radical no processo evolutivo no homem, ou seja, a autoconsciência é a primeira ocasião em que ele se encontra comigo, justamente
porque quando no ventre, ele fazia parte do original nós com sua mãe e, perto dos três anos de idade, a criança percebe sua liberdade, sentindo-se em um relacionamento com seus pais, e consigo mesmo como uma pessoa independente, capaz de se opor a eles se necessário. Este evento incomum
representa o nascimento do homem em um animal humano (maio de 2004, p. 69-70). É bem relaxado que a obrigação de está associado com a comte moral e intelectual. A educação inclui não só a educação, mas também a vida familiar, o amor, o amor, o amor, ir ao parque, jogar futebol, jogar
futebol, caminhar, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para a presença dos pais para ajudar no desenvolvimento da criança (...) Pais que não amam seu filho não só desrespeitam a função moral, mas sobretudo a ordem jurídica, porque não educam seu filho Mário Romano Maggioni.
(Trecho de Capão da Canoa - RS, retirado da Revista Consultor Jurídico). Segundo a Psicologia, é importante que a criança receba uma educação decente e receba o conceito de poder, para que seja possível estabelecer restrições já na família na família sob pena de comportamento inadequado,
inadequado para a vida social, pois a criança abandonada pode sofrer uma série de transtornos mentais, bem como: dificuldades em um relacionamento, incerteza, baixa autocentreamento, agressividade, ansiedade, entre outros. Por fim, é um incentivo para trazer pedidos de indenização ao Judiciário.
Além disso, é interessante ver a posição da jurispsicanal Giselle Câmar Groening (2005, p. 416): não basta faltar uma figura dos pais, para caracterizar o pedido de indenização moral por abandono afetivo. É necessário caracterizar abandono, rejeição e dano à personalidade. A perícia deve melhorar,
por meio da metodologia adequada, a extensão dos danos sofridos pela ausência de pai ou mãe. 3.2 Elementos da obrigação de punir monetariamente Temos nossa ordem legal de que a pessoa que viole a lei ou prejudique alguém, mesmo que moralmente, cometa um ato ilegal, conforme previsto no
artigo 186 do Novo Código Civil, em verbis: Art. 186. Qualquer um que, por meio de ato ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole a lei e prejudique outros, mesmo que puramente morais, cometa um ato ilícito. O artigo 927 do mesmo documento legal prevê que os danos causados a
alguém em decorrência de um ato ilícito devem ser corrigidos. Nesse sentido, é necessário analisar os pressupostos da ilegalidade, ou seja, os pressupostos da ilegalidade. Pode-se dizer que a omissão é caracterizada por um fraco exercício do poder familiar, no qual os pais devem prestar assistência
aos seus filhos material e afetivamente, mas isso não aconteceu, o que efetivamente caracteriza o abandono. Já o Código Civil pune a perda do poder familiar que deixa a criança abandonada (artigo 1.638, II). Uma pena é um dano efetivo sofrido por um agente em um bem legalmente protegido, em um
dado caso é dano à personalidade de um dano individual ou moral, resultante de um sentimento de rejeição que acaba prejudicando a criança em seu desenvolvimento emocional, de modo que quando ele começa a sofrer transtornos mentais de sua interação com os outros Ameaçado. Argumenta
Sílvio de Salvo Venosa (2003, p. 33) que: O dano moral é um dano que afeta o espírito psicológico, moral e intelectual da vítima e complementa: é o dano moral que causará distúrbios anormais na vida do indivíduo; inconveniência do comportamento ou, como determinamos, desconforto
comportamental, que deve ser investigado em cada caso. Quando se trata de relações causais, temos o dano sofrido pela criança devido ao abandono do pai, que termina com distúrbios emocionais que impedem ou enfraquecem futuras relações de sentimentos, na medida em que há medo de mais
rejeição. Trata-se, portanto, de uma ligação entre a conduta ilícita ou intencional do agente e o dano sofrido pela vítima. A culpa, por outro lado, envolve o descumprimento de uma obrigação que o agente deve conhecer e observar (VENOSA, 2003, p. 33). Em nosso sistema legal, houve casos em que a
culpa foi descartada são hipóteses objetivas de responsabilidade que foram apoiadas pela teoria do risco. No entanto, este caso é responsabilidade civil subjetiva decorrente da negligência ou atitude intencional do pai, negligência intencional em sua criação, crescimento, desenvolvimento e moralidade,
por essa razão deve ser respeitada a razão decisiva para a perda do sentimento. No entanto, o professor Álvaro Villaça Azevedo argumenta que: A negligência entre pais e filhos é algo que merece punição, é um grave abandono moral que deve merecer uma ação séria do sistema de justiça para
preservar o amor ou o dever de amor, o que seria impossível, mas uma responsabilidade pelo descumprimento do dever de cuidado, que causa trauma moral de rejeição e indiferença. (Jornal do Advogado, 2004, p. 14). O objetivo da doutrina era listar situações que justificassem ou excluíssem o
abandono moral, afetivo ou paterno, indicando como principal motivo de separação, não apenas separação decorrente de ação judicial, mas separação como um todo, não apenas porque a já reconhecida união estável não deve ser deixada de lado, devido à criação de uma nova entidade familiar, a
partir da qual surgem várias questões : sejam elas: a) pela complacência do pai ou da mãe que culpa o outro pelo cuidado e cúria da criança; b Porque é o local de residência do pai, que se desvia do local de residência da mãe e vice-versa; c) porque a mãe, guardiã da criança, na maioria dos casos de
separação, acaba tornando impossível a cordialidade pai-filho-filho; d) finalmente, afastamento do pai ou da mãe motivado pela preservação da saúde ou da vida da criança, seja por sofrer de doenças infecciosas, ou transtornos mentais, por exemplo. Assim, se o ponto de partida para tal situação é a
separação, é necessário fazer alguns comentários sobre o assunto. Com o advento do Código Civil de 2002, basta a insarcerabilidade da vida comum manifestada por ambos os cônjuges para decretar a separação, entende-se como a vida não comunitária de falta comum amor, comunhão, o desejo de
crescer para dois, respeito mútuo, como você pode ver se fala de culpa ou da causa da separação, lembrando um responsável pela separação, ou melhor, do fracasso no casamento. Aqui, mais uma vez, encontramos a proteção da dignidade da pessoa humana. Deve-se ressaltar que se fala em
abandonar o sentimento apenas se o pai tiver conhecimento da relação parental. Conhecendo essa relação, ele deve cumprir seus deveres sob autoridade familiar ou pode ter um palpite de omissão, sujeito à responsabilidade civil. Por fim, adverte a professora Teresa Ancona Lopez: Não tome cuidado
para não transformar relações familiares em relações argentarias, de modo que, dependendo de cada caso específico, o juiz deve ser sábio na aplicação da lei diante das exigências deste título. Diz mais: é preciso avaliar como uma pessoa desenvolveu indiferença paterna e materna (...) Acredito que
somente se, no campo do conhecimento forense, for constatado que o desenho da vida dessa criança foi encurtado pelo abandono, a configuração de danos psicológicos, é um empecilho. (Jornal do Advogado, 2004, p. 14). 4 Tribunais e a questão da resolução da omissão A primeira decisão nesse
caso foi tomada em agosto de 2003, que decido ao pai o pagamento de indenização por danos morais no valor de duzentos salários mínimos pelo abandono moral e emocional de sua filha, em acórdão de agosto de 2003, que foi definitivo, agora em fase de execução. É preciso enfatizar a fundação de
um juiz excepcional: A função paterna inclui crianças amorosas. Portanto, não basta ser um pai biológico ou fornecer alimento para a criança. Comida é apenas uma parte da paternidade. É necessário ser pai na amplitude jurídica (guarda de sustento e educação). Quando a legislatura deu aos pais a
função educacional de seus filhos, fica claro que os pais são responsáveis por amar seus filhos. Um pai que não ama seu filho não só desrespeita as funções morais, mas sobretudo a ordem jurídica, porque ele não educa bem seu filho. (BRASIL, online) Ao mesmo tempo, segundo a promotora Carla
dos Santos, se opunha ao Judiciário, não cabe ao Judiciário condenar alguém por veneno, caso contrário, os tribunais e tribunais ficarão entupidos com processos se no final de qualquer relação amorosa ou mesmo se confrontado com o amor platônico, uma pessoa que se sentiu mentalmente e
moralmente chocada pelos outros não desgostados, vai pedir ação para se compensar, monetariamente, porque seu parceiro ou seu amor platônico não correspondem. No mesmo sentido entende-se STJ, no REsp 757.411-MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 29/11/2005, publicando sua
decisão, que, então, se resume a: Foge da discrição do Judiciário para forçar alguém a amar ou manter uma relação afetiva que nenhum objetivo positivo será alcançado com a compensação buscada. Em julgamento recente, o juiz da 31ª Vara Cível de São Paulo, Dr. Luis Fernando Cirillo, condenado
pelo pai, moral, para libertar a filha, na importação de 190 salários mínimos, aproximadamente, reconhecendo que a paternidade não só gera obrigações de assistência material, e, portanto, além do cuidado, e, portanto, independentemente disso, há a obrigação, como pai, de ter um filho em sua
empresa. Embora ele considerasse irracional para seu filho pedir no tribunal indenização por danos morais porque ele não teria recebido sentimentos de seu pai, um excelente juiz pensou que: (...) A possibilidade de pagar indenização por danos resultantes da falta de amor não pode ser rejeitada
simplesmente por reconhecer que o amor verdadeiro não tem preço, porque também não faz sentido manter que a vida de um ente querido, a honra, imagem e dignidade do homem são valorizadas, e para isso não é o direito de obter vantagem financeira em oposição ao crime cometido contra esse
bem (31ª Vara Cível Central de São Paulo - Julgamento nº 000.01.036747-0) (BRASIL, online) De fato, não há necessidade de falar sobre a obrigação de sentir amor, não é dever, ou sentir, mas respeitar as regras para a hora mencionada. Além disso, você deve concordar que é bastante arbitrário e
ofensivo esperar que um pai seja punido monetariamente por não estar com uma criança. Ilustramos a decisão do Supremo Tribunal Federal de novembro de 2005, que reformou a decisão de um juiz de primeiro grau que concedeu reparação moral por defeitos afetivos, com ênfase no argumento do
ministro Asfor Rocha: RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. Reparação. POR DANOS DIRETOS OU INDIRETOS CAUSADOS A MORAL Impossibilidade. 1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de um ato ilícito que não leve em conta a aplicação do princípio do artigo 2º.
Recursos especiais conhecidos e fornecidos. (STJ, RESP 757.411/MG - assim como a dor sentida pela criança, mas o abandono repreensível pelo pai - que, por sinal, o caso não constitui - as repercussões que o pai pode sofrer, no campo do direito civil, no campo material, devem estar relacionadas
apenas à alimentação; e no campo não opressivo, a retirada de poder, no máximo. Por causa da venia, não posso, até rejeitar esta tentativa, querer determinar o preço do amor. (BRASIL, online). Segue-se essa decisão e os argumentos apresentados até agora que a crítica à compensação pela
afetividade, ou seja, a teoria do desamor, permanece no campo dos pressupostos e elementos do abandono da recuperação, além da incapacidade de calcular o desbeatour quântico. Embora o STJ tenha decidido que não há compensação por evasão afetiva quando se baseia apenas nos efeitos da
desalidade, a maioria do entendimento de uma das Câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo para ordenar o pagamento de indenização por pais abandonados por filho nos casos em que essa omissão ultrapasse os limites e causa danos à lei de personalidade da criança. Em meio a inúmeras
críticas, tal oportunidade tem sido aceita, especialmente sob o manto da dignidade da pessoa humana e o reconhecimento do amor. Resta ficar claro duas posições em face da responsabilidade civil por adoração, uma contra e outra claramente benéfica para as indenizações. A doutrina também difere
nesse sentido, mas a maioria acredita que a falta de amor ou omissão no desempenho dos deveres afetivos não leva à reparação, e eles também acreditam que tal ação só prejudicará ainda mais a pequena relação entre pai/mãe e filho, além de fazer com que os pais sejam rejeitados contra o menor.
Por outro lado, há um entendimento de que os pais devem pagar indenização quando seu objetivo é pagar por tratamentos psicológicos que possam reverter os danos causados pelo abandono moral. 5 CONCLUSÃO Sabemos que lidar com a questão do abandono afetivo é perigoso, mas de extrema
importância, enquanto a reparação civil entra na esfera do direito de família para aplicar sanções contra aqueles que não obedecem aos princípios fundamentais das relações familiares indiferentes, a fim de estabelecer não apenas uma punição para aqueles que não obedecem a tais mandamentos,
mas no sentido de se esforçar para valorizar sentimentos, enquanto o amor se tornou um bem legal inerente à dignidade da pessoa humana de tal forma que dificulta a proteção do Judiciário. Dessa forma, não escapará da legitimidade para concluir que a lei não pode fechar os olhos da falta de afeto
ou desunião. No entanto, a compensação pela perda afetiva não deve ser vista como uma forma de vingança desfrutada pela criança rejeitada, nem deve ser respeitada do ponto de vista patrymo-individualista, mas acima de tudo deve ser vista como correlacionada com outras áreas da lei onde é
suficiente para infringir direitos ou deixar de cumprir com as obrigações a fim de configurar a ilegalidade e, portanto, deve ser objeto de reparação. Para isso, é necessário quebrar os paradigmas existentes para aumentar a simpatia pela categoria de elemento, sem dúvida, necessária para a formação
de sujeitos e cidadãos como sociedade. Porque o papel dos pais é proporcionar aos seus filhos uma convivência amorosa e saudável, pois está na família, leia a unidade familiar, que delineia o caráter e a personalidade do indivíduo. Deve-se ressaltar que nosso objetivo não é forçar os pais a sentirem
amor por seus filhos, muito menos dar falsos sentimentos, para que a violação do dever do poder familiar possa ser descaracterizada. Portanto, é necessário analisar cuidadosamente o caso específico. Também porque uma decisão judicial pode forçar um pai ou uma mãe a cumprir suas obrigações
financeiras, com base no dever de manter, mas nunca pode forçá-los a sentir amor pela criança, porque o amor não é algo que pode ser imposto, não é um dever, mas é algo que é convivência, sobretudo através dos laços de afinidade, respeito e admiração. Em expressão Guilherme Assis de de o
amor deve ser o mais valorizado de todas as coisas existentes. Deve-se esclarecer que o amor, (...) por sua própria natureza, não é expresso, nunca exausto, podemos sempre amar melhor e melhor (ALMEIDA, 2005, p. 01). Assim, não basta colocar um ser biológico no mundo. É importante
complementar sua criação com a atmosfera, o calor, o sentimento, o amor necessário para o ser humano, sem o qual qualquer alimento, remédio ou cuidado se torna ineficaz. Idealmente, as crianças devem ser planejadas e desejadas por seus pais e ser capazes de garantir sua sobrevivência nas
condições certas. Por isso, é importante que os adultos que carregam uma criança assumam o papel e assumam o seu. A família é um lugar normal e natural para conduzir a educação, aprender o exercício adequado da liberdade e onde a iniciação gradual no mundo do trabalho. É lá que o ser
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