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RESUMO: O presente estudo busca incitar uma discussão sobre a satisfação do cidadão que procura o 

poder judiciário em ações de família e mesmo diante de um pronunciamento favorável do Juízo não 

resta satisfeito, tendo em vista que o interesse aparente não era o real. Outrossim, tenta-se demonstrar 

o notável papel da mediação como forma de sanar essa impossibilidade de satisfação, trazendo como 

exemplo o caso Alexandre Batista Fortes. 

PALAVRAS-CHAVE: Ações Judiciais. Direito de Família. Interesses. Mediação Judicial.  

 

ABSTRACT: The present study seeks to incite a discussion about citizen satisfaction that seeks the 

judiciary in family actions even on a favorable pronouncement of Judgment is not left satisfied, since 

the apparent interest was not the real. Also, an attempt to demonstrate the remarkable role of judicial 

mediation as a way to remedy this impossibility of satisfaction, using as an example of Alexandre 

Batista Fortes case. 
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INTRODUÇÃO  

Hodiernamente, com a diversificação e a complexização das relações interpessoais, 

percebe-se a necessidade de uma readequação do que seja família e de seus rearranjos no 

tocante às necessidades e aos interesses de ser e continuar sendo família. Ademais, a doutrina 

predominante, capitaneada por Paulo Lôbo, entende que o art.226 da Constituição Federal de 

1988 não condiz com os avanços sociais e as inovações que abrangem as novas relações 
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interpessoais, pois é taxativo e modula a ideia de família a um conceito rígido que não satisfaz 

a atual realidade da sociedade brasileira, devendo ser interpretado de forma extensiva.   

Nesse sentido, o que muito se discute é sobre o que caracteriza uma família, e, nesse 

ponto, parte dos estudiosos sobre o tema concordam que existe um elemento subjetivo que 

está presente em quase toda relação interpessoal e, consequentemente, nas relações familiares, 

qual seja: afetividade. Esse elemento intrínseco, por mais que tido por alguns como princípio 

(Autores como Paulo Lôbo, Maria Helena Diniz, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho) e por outros como um supra-valor (Fábio Ulhoa Coelho, Cristiano Chaves de Farias, 

Paulo Nader), é requisito indispensável para o reconhecimento da relação familiar. 

Doravante, delegam-se, em decorrência da afetividade, à família os deveres de cuidado, 

seja material, moral ou psicologicamente. Portanto, numa relação entre pais e filhos resta 

evidente que a obrigação paterna/materna à assistência psicológica e moral para com sua prole 

decorre do quesito afetividade.  

Nos últimos anos tornou-se comum nas Varas Judiciais, competentes para conhecer 

causas de família, o ajuizamento de ações que requeiram a indenização por danos morais 

decorrente de abandono afetivo, fato que já vem sendo amplamente discutido nos Tribunais. 

Contudo, depreende-se que o real interesse do cidadão, nesses casos, é o reconhecimento 

afetivo de seu pai/mãe, pretensão que dificilmente será atendida pelo Juízo, haja vista que o 

mesmo não possui competência para obrigar ninguém a amar ou demonstrar afeto para com 

outrem.  

É relevante ressaltar que antes destas ações se tornarem frequentes, era comum que 

pessoas ingressassem com as chamadas “ações de pensão alimentícia”, objetivando apenas 

chamar a atenção dos pais para a convivência com o mesmo. Porém, por uma escassez de 

institutos jurídicos, a simples decisão/sentença judicial tornava-se insuficiente para atender 

esse anseio, não atingindo assim a satisfação da parte.  

Baseando-se no exposto, o presente estudo buscará esclarecer que nem sempre os 

interesses aparentes, ou seja, aqueles pedidos na petição inicial (instrumento que inicia o 

processo) são, na verdade, o que realmente se busca com o processo, e que o pronunciamento 

judicial – despacho, decisão ou sentença –, mesmo que favorável, pode ser insuficiente para 

atender o real interesse daquele que procurou ajuda no Judiciário. Partindo dessa premissa, o 

estudo esclarece que a mediação, método autocompositivo - visto como mecanismo 

substancial para manutenção de vínculos - torna-se imprescindível para atingir o êxito antes 

não obtido.  
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O objetivo, portanto, é incitar a discussão sobre a temática, para que haja a compreensão 

de que a autocomposição, instrumento tão festejado e valorizado no Código de Processo Civil 

de 2015, é notadamente significativo para que as pessoas que recorrem ao Poder Judiciário 

não tenham tão-somente uma decisão favorável, mas que saiam satisfeitos.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho tem como base o estudo de caso da “Ação de Indenização por Abandono 

Afetivo” de Alexandre Batista Fortes, Resp. 757.411 – MG (2005/0085464-3). A técnica de 

pesquisa utilizada é a doutrinária e a legislativa, o procedimento do estudo é bibliográfico e as 

principais fontes utilizadas foram a Constituição Federal, a Jurisprudência e a doutrina dos 

autores: VIEGA e POLI (2017), SALES (2007), ALMEIDA E RODRIGUES JÚNIOR (2010) 

e FERREIRA (2008).  

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Na sociedade contemporânea um dos assuntos que, atualmente, se encontra em pauta é a 

questão do abandono afetivo, moral, psicológico e paternal, contudo, esta nem sempre foi uma 

realidade no Brasil. O primeiro caso que ganhou visibilidade foi o proposto pelo analista de 

sistemas Alexandre Batista Fortes, em 2005, o qual requereu danos morais em decorrência do 

abandono afetivo perpetrado por seu pai desde o momento da separação conjugal com sua 

mãe.  

De saída, já se deixa claro que a pretensão não é discutir a temática do abandono 

afetivo, mas tão-somente os interesses de Alexandre Fortes, pois os fatos deste caso 

demonstram que nem sempre os interesses reais da parte coincidem com os interesses 

aparentes (aqueles pedidos no instrumento que inicia o processo – petição inicial). Pois bem, 

na Inicial Alexandre Fortes descreve que: 

 
“[...] desde o divórcio de seus pais em 1987, época do nascimento da filha do 

recorrente com sua segunda esposa, por ele foi descurado o dever de lhe prestar 

assistência psíquica e moral, evitando-lhe o contato, apesar de cumprir a obrigação 

alimentar. Aduz não ter tido oportunidade de conhecer e conviver com a meia-

irmã, além de ignoradas todas as tentativas de aproximação do pai, quer por seu 

não comparecimento em ocasiões importantes, quer por sua atitude displicente, 

situação causadora de extremo sofrimento e humilhação, restando caracterizada a 

conduta omissa culposa a ensejar reparação” (STJ, Resp. 757.411- MG 

(2005/0085464-3)).  

 

Em suma, Alexandre impetrou à ação em desfavor de seu pai requerendo o pagamento 

de uma indenização, a título de danos morais, pelo abandono afetivo. Tendo seu pedido 
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negado pelo Juízo de primeiro grau, ele recorreu ao Tribunal de Alçada Civil de Minas 

Gerais, aonde teve seu pedido atendido, sendo seu pai condenado ao pagamento de 93 

(noventa e três) mil reais, a título de indenização.  

Nesse sentido, o que qualquer leitor afirmaria, a princípio, é que o autor saiu satisfeito, 

todavia, em entrevista a Revista IstoÉ, logo após o julgamento, Alexandre relatou que não 

estava satisfeito, tendo em vista que depois que acionou a Justiça, o pai se sentiu traído e se 

afastou ainda mais dele. Em mesma oportunidade, expressou que o que mais lhe chateava era 

que seu pai o tinha apenas “como uma despesa”, fato que externalizado pelo simples 

pagamento de sua pensão alimentícia, sem qualquer vontade de convivência com o mesmo.  

Deste modo, o que se extrai do caso é que o real interesse do filho era a convivência, o 

contato, o diálogo e o entrosamento com seu pai, contudo, ao requerer formalmente perante o 

Judiciário, o que este pode lhe conceder foi uma indenização pecuniária, fato que causou um 

efeito reverso, tendo em vista que seu pai se afastou ainda mais dele.  

Portanto, o que se percebe é uma insuficiência no pronunciamento judicial para se 

resolver a questão/interesse discutida em Juízo. Nessa linha de pensamento, VIEGAS E POLI 

(2017) compreendem que: 

“[...] a mediação como a forma alternativa mais adequada para a solução de 

conflitos das relações familiares, pois ela visa preservar os vínculos. Isto porque, 

muitas vezes, as decisões judiciais não alcançam a pacificação social, visto estarem 

os julgadores presos a critérios objetivos, previamente estabelecidos na legislação e 

que não podem deixar de serem observados, e assim não conseguem alcançar o 

verdadeiro interesse das partes”.  

 

Ademais, em seus ensinamentos, Lília Maia de Morais Sales conceitua mediação como: 

“um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma 

terceira pessoal imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido de 

encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse 

conflito são as responsáveis pela decisão que melhor satisfaça. A mediação 

representa um mecanismo de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes 

que, motivadas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e 

satisfatória. O mediador é a pessoa que auxilia na construção desse diálogo.” 

(SALES, 2007, p. 23) 

 

Nessa perspectiva, consignando que é função da mediação a preservação de vínculos e 

que os interesses reais do jurisdicionado nem sempre são os que estes demonstram quando 

recorrem ao Judiciário, percebe-se que a prolação de uma sentença ou decisão nem sempre é 

suficiente. Corrobora os professores ALMEIDA e RODRIGUES JÚNIOR (2010, p. 602), 

veja-se: 

“Os conflitos, de modo geral, são associados a frustrações de interesse, 

necessidades e desejos, que podem, ou não, levar o sujeito a algum tipo de reação, 
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evidenciando que os conflitos encerram em si uma dimensão cognitiva (objetiva) e 

outra afetiva (subjetiva), tanto os de ordem intrapessoal, quanto aqueles 

interpessoais. Nesse sentido, é possível apreender que a face externa da um conflito 

reflete apenas uma parte de sua realidade, ou seja, os conflitos manifestos são parte 

de um processo interno complexo e dinâmico”.  

 

Complementa FERREIRA (2008) que: 

“No particular das relações familiares, os conflitos familiares, antes de serem 

conflitos jurídicos inerentes ao direito, são de essência afetiva, psicológica, 

relacional, antecedidos de sofrimento, de questões de foro íntimo de cada pessoa”. 

 

Em síntese, o que se infere é que a mediação é o método alternativo suficiente e que se 

mostra totalmente viável a saciar os interesses dos cidadãos que procuram o Poder Judiciário 

para resolverem suas questões de família, como o caso do Alexandre Fortes que se sentia 

abandonado pelo pai, este que por mais que materialmente o assistenciasse, restava por lhe 

negar algo tão importante quanto, qual seja o afeto, apoio, presença e auxílio psicológico e 

moral, e que o Juízo mesmo atendendo ao que foi pedido no processo, qual seja uma 

indenização, não atingiu o real interesse do postulante, que tão-somente desejava conviver 

com seu pai.  

Outrossim, aplicando as técnicas da mediação, como conversações, diálogos, validação 

de sentimentos e reconhecimento de desejos, seria possível, acreditamos, ainda nas fases 

iniciais do processo – através de sessões de mediação -, satisfazer os reais interesses do autor. 

Consequentemente, evitando que lhe fossem causados mais danos com o prolongamento da 

ação e com os aborrecimentos decorrentes do processo.  
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