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RESUMO

O direito afirma que aquele que causar dano material ou moral a outrem tem a obrigação de reparar em meio às possíveis modalidades fáticas, 
legais e contratuais dos atos ilícitos. Sem prejuízo do reconhecimento do dano moral e sua necessária reparação, o tema pertinente ao campo 
obrigacional de genitores e responsáveis legais de crianças e adolescentes tem suscitado incertezas jurídicas a respeito das consequências e danos 
nos casos de descumprimento originário. Existe efetivamente algum standard mínimo moral e jurídico obrigacional para os genitores e 
responsáveis legais de crianças e adolescentes no Brasil? O que contemplam os intitulados alimentos, para além de sua materialidade fática na 
sociedade contemporânea que circunda a vida da criança ou adolescente sob os cuidados de genitores ou responsáveis legais ? Seria o abandono 
afetivo uma tipicidade legal ampla, clara e minimamente objetiva o suficiente para que em caso de condenação, a execução, forçada ou não, seja 
efetiva na recuperação do vaso jurídico quebrado com o afeto não prestado, no todo ou em parte? O presente trabalho tem por objetivo analisar 
a existência ou não de parâmetros morais e jurídicos mínimos para a tipicidade e indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo, 
bem como, pelo caminho apresentado, identificar também o conteúdo dos tradicionais alimentos, sob o aspecto moral e jurídico no campo 
decisório do Poder Judiciário, em especial e incialmente, pelos tribunais locais no Brasil. Para tanto, a pesquisa envolveu, até o presente 
momento, a investigação bibliográfica no campo doutrinário pátrio, apresentando resultados que validam a sustentam a necessidade de prestar 
afeto, bem como de sua indenização por ausência total ou parcial e está iniciando uma análise qualitativa dos julgados em tema de abandono 
afetivo entre genitores e responsáveis legais no âmbito dos Tribunais de Justiça no Brasil, mediante consulta via site eletrônico e outros meios de 
consulta e comunicação com julgadores e respectivos dados.
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