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RESUMO

O artigo cuida da aplicação do prazo prescricional das ações de indenizações nos casos de abandono afetivo, tendo em vista que a família é 
compreendida entidade núcleo da sociedade, merecendo, por isso, proteção do Estado. É dentro do seio familiar que os indivíduos possuem suas 
relações mais próximas e se desenvolvem como ser sociais. Não por menos que ocorrem desavenças e crises na família, muitas vezes gerando um 
sofrimento desmedido aos seus componentes. Muitos desses conflitos ocorrem devido à falta de amor dentro do lar, seja em relação ao marido e 
a mulher ou entre pais e filhos. É certo que observar os problemas que envolvem os filhos, principalmente quando esses são menores de idade, 
pois ainda não possuem desenvolvimento psicológico completo para se autodeterminarem dentro da sociedade. O afeto não é somente um laço 
que envolve os integrantes de uma só família, mas um laço que une pessoas com a finalidade de garantir à felicidade de todas as pessoas 
pertencentes aquele meio, ocasionando, assim, o norte de cada família, já que a afetividade é como princípio norteador das famílias 
contemporâneas. A família, na atualidade, não se justifica sem a existência do afeto, pois é elementos formador e estruturador das entidades 
familiares. Desta maneira, a família é uma relação que tem como pressuposto o afeto, devendo todas as espécies de vínculos ancorados no afeto 
terem a proteção do Estado. Este resumo aborda sobre o abandono afetivo e visa esclarecer e analisar a aplicação do prazo prescricional nas 
ações de indenizações nesses casos. O abandono afetivo consiste na indiferença afetiva dispensada por um pai ou uma mãe a seus filhos, é um 
descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação e companhia, presente, implicitamente, no artigo 227 da Constituição Federal, 
omissão que caracteriza ato ilícito passível de compensação pecuniária, conforme ensinado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy 
Andrighi. Segundo a Ministra, nas ações de indenização por abandono afetivo não se fala ou se discute o amor e, sim, a imposição biológica e 
legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. Portanto, surge o questionamento da 
fruição da prescrição nos casos de abandono afetivo visto que, por se basearem na afetividade comparam-se as ações de estado que envolvem 
direito de personalidade, estes imprescritíveis. Note-se que o prazo prescricional nas ações de indenização por abandono afetivo começa a fluir 
com a maioridade do interessado. Isso porque não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes até a cessação dos deveres inerentes ao 
poder familiar. Nesse diapasão, discute-se a existência da prescrição nos casos de abandono afetivo. A reparação por danos morais e materiais 
decorrentes do abandono afetivo possui caráter econômico, e por isso, deve ter sua prescrição reconhecida. Foi o que decidiu, por unanimidade, 
a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao manter sentença que julgou prescrita a ação de indenização por abandono afetivo 
proposta por uma filha contra o pai. A corrente amplamente majoritária entende que o prazo prescricional, em casos tais, é de três anos, 
afirmando-se a subsunção do prazo especial para a reparação civil, previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, após a maioridade. Verifica-se 
a essencialidade e necessidade de aprofundamento dos temas apresentados, ou seja, afeto, princípios e entidade familiar de acordo com a 
Constituição Federal de 1988. Por conseguinte, pretende-se apresentar e abordar o emprego da prescrição aos casos de relações paterno-filiais. 
Em termos de metodologia, utilizou-se de pesquisas jurisprudenciais que apresenta a aplicação do prozo nos casos concretos e analisou-se os 
critérios definidores da prescrição. Desta forma, verifica-se a necessidade da legitimação desses vínculos afetivos, visto que o Direito que reflita as 
realidades sociais existentes.
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