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DO ABANDONO AFETIVO INVERSO: UMA (RE) ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL PARENTAL 

 

 

Stéphanie Manhães 

 

 

RESUMO 
 

Este artigo trata-se da (re) análise da responsabilidade civil parental do abandono afetivo 
inverso, uma vez que trabalha a realidade mais frequente na família contemporânea, 
abordando a conduta de omissão dos filhos no dever de cuidado de seus genitores na idade 
idosa, oportunidade em que mais se discute a responsabilidade parental, trazendo como 
consequência danos psicológicos e físicos diante do abandono afetivo. Afere-se ainda, nesta 
temática, que através do método explicativo, investigativo bibliográfico, a (re) discussão da 
conduta responsável que envolve os filhos e seus genitores diante de uma sociedade que 
instiga o abandono afetivo de pessoas idosas, trabalhando diretamente a consciência do dever 
de cuidado e no âmbito legal, moral e constitucional de assegurar uma vida digna e o bem-
estar das pessoas idosas no instituto reparativo. 
 

 
Palavras-chave: Afeto. Dever e cuidado. Idoso. 
 
 

EMOTIONAL ABANDONMENT REVERSE: A (RE) ANALYSIS OF PARENTAL 
LIABILITY 

 
ABSTRACT 
 
This article it is the (re) analysis of parental abandonment liability caring inverse, since it 
works the most frequent reality in contemporary family, addressing the conduct of omission 
of the children in the duty of care of their parents in old age, opportunity in which discusses 
parental responsibility, bringing as a result psychological and physical damage on emotional 
abandonment. Seems even on this subject through the explanatory method, bibliographic 
research, the (re) discussion of responsible conduct involving the children and their parents 
face a society that instigates emotional abandonment of elderly, working directly to awareness 
of duty of care and under legal, constitutional and moral to ensure a dignified life and the 
well-being of the elderly in that Institute.   

 
Keywords: Affection. Duty and care. Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A população brasileira tem passado pelo fenômeno do aumento da expectativa de 

vida e redução da taxa de fecundidade, com o consequente processo de envelhecimento 

populacional no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

número de idosos no ano de 2050 será de 66,5 milhões de pessoas, correspondendo ao 

porcentual de 29,3% (LEAL, 2016), visto que, no último senso realizado em 2015, os idosos 

já eram 14,3% (PORTAL BRASIL, 2016) da população do País e com expectativa de vida em 

média de 75,5 anos(G1, 2016). 

Assim se faz necessário (re) discutir a conduta societária, ou seja, preparar uma 

sociedade que resguarde os idosos, inclusive o Estado frente às políticas públicas, assistência 

social e previdência para atender essa nova realidade. Além disso, é preciso conscientizar a 

família do seu dever de cuidado com os idosos. 

O dever do cuidado do filho com seu pai na velhice é um dever constitucional, 

previsto nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ou seja, não é uma 

faculdade dos filhos escolher amparar seus pais, mas sim uma imposição legal. Assim, caso 

haja o descumprimento legal, gera se a responsabilização dos filhos no âmbito civil, os quais 

deverão compensá-los monetariamente. 

A indenização pelo abandono afetivo inverso, não busca a compensação emocional, 

o que é impossível nas circunstâncias em que ocorrem, mas busca se responsabilizar, bem 

como punir e educar aqueles que não dão afeto, cuidado e amparo aos seus pais. Uma vez 

que, a sociedade atual capitalista é movida pelo dinheiro, a efetiva punição com a posterior 

aprendizagem se dá pela pena monetária. 

Infelizmente pouco se discute no mundo jurídico o abandono afetivo dos idosos, 

porém este instituto jurídico merece a devida atenção de nossos juristas por se tratar de fato 

atual vivenciado por nossos idosos E isso, de forma inevitável, terá um aumento significativo 

de idosos na população brasileira, o que acarretará um maior caso de abandono afetivo dos 

mesmos. 

 

 

 



6 
 

2. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO 

 

2.1 Do Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana 

 

Afere-se que o Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana possui várias vertentes e 

um conceito amplo em todas as áreas que estudam a pessoa humana De acordo com Ingo 

Wolfgang Sarlet (2007, p. 362) ao falar das dimensões da dignidade da pessoa humana, se 

evidencia a complexidade da pessoa humana e do ambiente onde vive, sendo que a 

heterogeneidade em torno do conceito de dignidade da pessoa humana integra um conjunto de 

fundamentos e uma série de manifestações, porém mesmo diferentes possuem um núcleo 

essencial comum. 

Segundo Kant (1986, apud LÔBO, 2015, p. 54):  

A dignidade da pessoa humana é o núcleo existencial que é essencialmente comum a 
todas as pessoas humanas, como membros iguais do gênero humano, impondo-se 
um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade Kant, em lição que continua 
atual, procurou distinguir aquilo que tem um preço, seja pecuniário, seja estimativo, 
do que é dotado de dignidade, a saber, do que é inestimável, do que é indisponível, 
do que não pode ser objeto de troca. [...] Assim, viola o princípio da dignidade da 
pessoa humana todo ato, conduta ou atitude que coisifique ou objetive a pessoa, ou 
seja, que a equipare a uma coisa disponível, ou a um objeto. 
 

Em suma, a dignidade da pessoa humana não pode ser mensurada, sendo uma 

característica intrínseca da pessoa humana. 

No âmbito familiar a dignidade da pessoa humana de acordo com Tepedino (2004, 

apud TARTUCE, 2016, p. 07) não possui mais o valor intrínseco devido à tutela jurídica 

constitucional prevista no artigo 1º, III da Constituição Federal (BRASIL, 1988), passa a ser 

tutelada como um núcleo intermediário de desenvolvimento da personalidade e promoção da 

dignidade dos seus integrantes. 

Sabiamente, preconiza a Maria Berenice Dias (2016, p.74 e 75) que no meio familiar 

é onde a dignidade da pessoa humana floresce, pois em seu seio acontece a multiplicação da 

preservação e desenvolvimentos das qualidades entre seus integrantes, sendo, por exemplo, o 

afeto, o amor, a solidariedade, entre outros. 

Desta forma, pode-se concluir que a dignidade da pessoa humana é uma 

característica intrínseca da pessoa humana, ou seja, que pelo simples fato de existir a pessoa é 

dotada de uma dignidade imensurável e inegociável. Constata-se, ainda, que é no recinto do 

âmbito familiar que a dignidade mais se aperfeiçoa, já que, é nessa esfera que o ser humano 

aprende o respeito e a proteção ao próximo. Assim, no cotidiano os põe em prática por meio 

de suas qualidades, adquiridas na vivência diária. 
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2.2 Do Princípio Da Afetividade 

 

O princípio da afetividade é um dos pilares do direito de família, como ensina Paulo 

Lôbo (2015, p. 65 e 66) é o princípio que traz a solidez das relações socioafetivas e da 

comunhão de vida, assim ressaltando a natureza cultural e não apenas biológica da família, e 

ainda trazendo a solidariedade entre seus integrantes acima do proveito econômico. 

De acordo com as ponderações de Paulo Lôbo (2015, p. 66):  

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, como fato 
psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este faltar na 
realidade das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos 
filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. 
O princípio jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir com o 
falecimento de um dos sujeitos ou se houver perda da autoridade parental [...]   

 
No mesmo sentido Flávio Tartuce (2016, p. 25) esclarece que o afeto: 

[...] equivale à interação entre as pessoas, e não necessariamente ao amor, que é 
apenas uma de suas facetas. O amor é o afeto positivo por excelência. Todavia, há 
também o ódio, que constitui o lado negativo dessa fonte de energia do Direito de 
Família Contemporâneo.  

 
Visto que o afeto se aplica no direito mesmo havendo o desamor, pois o exercício do 

direito é realizado na aplicação da norma jurídica em determinados fatos da vida, desta forma 

há o dever jurídico de afetividade entre pais e filhos e vice-versa (LOBO, 2015, p. 66).  

Assim, o princípio da afetividade se concretiza no dever de cuidar entre seus 

familiares, mesmo que nesta relação não haja amor Como sabiamente ensina a Ministra 

Nancy Andrighi em um de seus julgados “amar é faculdade, cuidar é dever”, assim 

atribuindo valor jurídico ao afeto. Já Maria Berenice Dias (2016, p. 86) exemplifica a Lei 

Maria da Penha (BRASIL, 2006) em seu artigo 5º inciso III a definição de família como o 

poder ser uma relação íntima de afeto. 

 

2.3 Do Princípio Da Solidariedade 

 

A solidariedade como princípio jurídico é definido por Maria Berenice Dias (2016, p. 

79) como sendo o que cada um deve ao outro e na compreensão ética da solidariedade é a 

fraternidade e a reciprocidade com o próximo Ressalta-se, ainda, a interligação deste princípio 

com a relação de afeto entre as pessoas. 

No entanto, como preconiza Flávio Tartuce (2016, p. 14) que a solidariedade familiar 

é muito além do que patrimonial, sendo ela afetiva e inclusive psicológica. Diante do artigo 
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226, § 8º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que traz a responsabilidade do Estado em 

dar assistência a Família nas pessoas de seus membros e reprimir a violência entre seus 

integrantes, a nossa carta magna está consagrando a solidariedade no âmbito familiar por 

meio do respeito e consideração entre seus familiares. 

Faz-se necessário destacar que o amparo à pessoa idosa por seus familiares está 

previsto no artigo 230 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ou seja, é direito assegurado 

ao cidadão idoso para que se garanta uma vida digna e com máximo possível de conforto. É 

uma consolidação deste princípio, tendo em vista que a pessoa idosa necessita do apoio 

material e imaterial, ou seja, afetivo e psicológico. 

Desta forma, a solidariedade no núcleo familiar quanto à pessoa idosa é a exigência 

de seus filhos e familiares em protegê-las e cuidá-las até o seu falecimento. Assim este 

princípio possui relação com o afeto reforçando o dever de cuidado e zelo com seus pais na 

velhice. 

 

3. DOS ASPECTOS LEGAIS AO TRATAMENTO À PESSOA IDOSA: O SEU 

MELHOR INTERESSE E A TUTELA LEGAL PRIMORDIAL DE ATENDIMENTO 

 

À luz do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), em seu artigo 1º, preconiza que a 

pessoa idosa é aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Diante da vulnerabilidade dos 

idosos, a Constituição e o Estatuto do Idoso se preocupam em dar uma proteção e um 

tratamento prioritário, visando o melhor interesse para pessoas da terceira idade. 

A importância da pessoa idosa em nossa sociedade e no âmbito familiar, ainda 

precisa ser trabalhada em sociedade e no seio familiar, sabiamente ensina Pablo Stolze (2012, 

p. 99): 

A devida reverência a todos aqueles que sobreviveram às batalhas da vida e, agora, 
encontram menos vigor em seus corpos físicos é um imperativo de justiça e uma 
decorrência necessária do princípio geral da proteção à dignidade da pessoa humana, 
bem como, em especial, do princípio da solidariedade social. 
 

Assim, mediante a realidade, o Estado trouxe ao idoso o direito ao atendimento 

absolutamente prioritário, atribuindo o dever à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder 

Público assegurar a efetividade deste direito. Em caso de conflito de prioridade no 

atendimento, Freitas Junior (2014, p. 145) expõe que este deve ser cedido primeiramente às 

crianças ou adolescentes e, após estes, aos idosos, os quais possuem prioridade quanto aos 

demais cidadãos. 
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No Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) em seu artigo 3º, parágrafo único elenca o que 

abrange a garantia prioritária do idoso. Dentre elas é importante destacar as seguintes: 

a) A priorização do atendimento na sua própria família, em detrimento do 
atendimento asilar, devendo sempre buscar a permanência do idoso em seu seio 
familiar, exceto nos casos que seus integrantes não tenham condições de manter sua 
sobrevivência; 
b) Priorização do atendimento junto aos órgãos prestadores de serviço à população, 
sendo que quando tiver prestação de serviço ao público o idoso deve ser atendido de 
imediato e individualizado.  
 

Faz se necessário, também, destacar a prioridade dos longevos à tramitação 

processual, visto que nos artigos 71 do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e no 1.048, inciso I 

do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), é assegurada ao idoso que é parte ou 

interveniente de processos judiciais e processos administrativos a obtenção de prioridade por 

meio de requerimento ao juízo ou ao Órgão Público. E a prioridade não acaba com o 

falecimento do idoso beneficiado, estendendo-se à cônjuge supérstite ou companheira, em 

união estável do falecido (artigo 1048, § 3º do CPC). 

A tutela do melhor interesse do idoso integra o âmbito da proteção integral do idoso, 

o qual tem o direito de ser tratado com prioridade diante do Estado, da família e inclusive da 

sociedade. O Estado, por meio de seu dever de realizar e aplicar prioritariamente as políticas 

públicas de proteção aos idosos, no tocante no âmbito familiar, prioriza o ancião ao 

atendimento de sua necessidade, sendo elas físicas ou emocionais. E perante à sociedade, 

todos possuem o dever de assegurar o cumprimento de seus direitos e proteger quanto às 

violações destes.  

Em virtude disso, à pessoa idosa é assegurada a sua dignidade por meio do 

cumprimento de seus direitos fundamentais, bem como pela garantia de prioridade, a qual lhe 

dá a proteção integral aos seus interesses.  

 

4. DO ABANDONO AFETIVO 

 

4.1 DO TRATAMENTO LEGAL AO “ABANDONO” 

 

Ao abordar o abandono no âmbito jurídico, se verifica que o ato de abandonar é a 

negligência quanto à pessoa responsável por outra pessoa, tanto que este abandono pode 

causar danos aquele que necessita de cuidados de outrem, sendo necessária a intervenção do 

Poder Judiciário para que cesse este ato(Enciclopédia Culturama, 2012). 
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No artigo 2º do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), prevê que a pessoa idosa possui 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser realizar todos os atos 

para preservar sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. Assim, o Estado, a família e a sociedade têm o 

dever de assegurar que sejam atendidas as necessidades do idoso visando concretizar seus 

direitos. 

As necessidades básicas do ser humano se constroem naquilo que o mesmo necessita 

para exercer a vida de forma plena e digna. Considerando que o afeto é visto como uma das 

necessidades básicas do ser humano. Conforme a classificação de Maslow (1970, apud, 

CORREIA; PEREIRA; COSTA, 2016, p. 370): 

Uma das mais conhecidas classificações de necessidades foi proposta por (Maslow, 
1970) na sua teoria da motivação humana. Na hierarquia de necessidades proposta 
pelo autor, foram identificados cinco níveis de necessidades. Os dois primeiros 
níveis foram identificados como necessidades primárias, figurando na base as 
necessidades fisiológicas, logo seguidas das necessidades de segurança. Os restantes 
três níveis foram identificados como necessidades secundárias, figurando num 
terceiro nível as necessidades de afeto e sentimento de pertença a grupos na 
sociedade, seguidas das necessidades de autoestima e, no último nível, as 
necessidades de autorrealização (Maslow, 1970, pp. 38-58).  
 

O ser humano tem necessidade de que sejam satisfeitas suas necessidades básicas, 

pois precisam de auxílio para ter uma vida plena e digna. Nesse aspecto, conforme cita 

Eduardo R. Rabenhorst (2007, p. 77) “[...] as necessidades básicas ensejam direitos. Afinal, 

nossas ações e omissões têm consequências na vida dos outros seres humanos e os interesses 

e preferências dos outros contam do mesmo modo que os nossos. [...]”. 

A pessoa idosa, além de ter todos os direitos como qualquer cidadão, necessita de 

cuidados especiais devido aos problemas adquiridos pelo advento da idade, no entanto é 

preciso satisfazer as necessidades básicas da pessoa humana e suas necessidades específicas, 

sendo que muitas delas já tuteladas pelo Estatuto do Idoso. 

No artigo 229 da Carta Magna (BRASIL, 1988) traz o dever recíproco dos filhos em 

amparar os pais em virtude da velhice, da carência e da enfermidade que acometer a pessoa 

idosa. Ainda no artigo 230 do mesmo dispositivo, além de reforçar o dever acima 

mencionado, atribui, também, o dever à sociedade e ao Estado a responsabilidade de 

assegurar ao idoso à sua dignidade e bem-estar para que tenha o direito à vida. 

A previsão legal também se encontra no Código Civil (BRASIL, 2002) no artigo 

1.696, o qual dispõe sobre a recíproca prestação alimentar entre pais e filhos. Dessa forma, o 
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desamparo material à pessoa idosa diante da carência de ajuda financeira devido sua limitação 

física e/ou mental para conseguir manter seu próprio sustento de maneira digna. 

Ainda, é tipificado como crime o ato de abandonar o idoso conforme o artigo 98 do 

Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), assim aquele que for responsável e não prover as 

necessidades básicas do idoso, bem como abandoná-lo em hospitais, casas de saúde, entidade 

de longa permanência, ou congêneres, poderá ser condenado à pena de detenção de 6 meses a 

3 anos e, também, à pena de multa. 

Vislumbra-se que o abandono do idoso torna-se um ato de crueldade, pois aquele que 

possui o dever moral e legal de ampará-lo não respeita nem mesmo suas necessidades básicas. 

No entanto, é importante ressaltar que o abandono pode acontecer de diversas formas, dentre 

elas estão a material, intelectual e afetiva. 

 

4.1.1 Do Abandono Material 

 

O ser humano possui necessidades primárias, sendo elas fisiológicas, ou seja, são 

aquelas compreendidas pelos itens de subsistência, como por exemplo, a comida, a água, 

roupas, entre outros, para assegurar uma vida digna (GAGLIANO,2012, p. 751). 

Assim, o abandono material do idoso por seus familiares se dá pela ausência de ajuda 

financeira para garantir o mínimo existencial a um ser humano. Constata-se aqui, que muitas 

vezes, o idoso não tem uma renda mensal, ou caso tenha, é insuficiente para arcar com todos 

os gastos que demandam a velhice, tais com despesas médicas e farmacêuticas.  

A fim de que seja possível a fixação de alimentos em favor do idoso deve-se atender 

aos pressupostos de necessidade do credor e a possibilidade econômica do devedor, à luz de 

um critério de razoabilidade (GAGLIANO,2012, p. 752).  

Atualmente, o abandono material do idoso está regulamentado no ordenamento 

jurídico, trazendo o direito do ancião aos alimentos de seus familiares, estando estes 

obrigados por lei a prestar a assistência alimentar. Como já acima mencionado, à previsão do 

artigo 1696 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002), traz a obrigação alimentar recíproca 

dos pais com o filho e vice-versa. 

Prevê o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) no artigo 3º que é obrigação da família 

assegurar os direitos do idoso, à vida digna. Ainda, no artigo 12 do mesmo dispositivo legal, 

dispõe que a prestação alimentar do idoso é solidário, diante dos obrigados por lei a prestar 

assistência ao mesmo, podendo esse escolher quem deverá ajudá-lo financeiramente.  
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O abandono material foi criminalizado pelo artigo 244 do Código Penal (BRASIL, 

1940), conforme segue: 

Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 
18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 
60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 
pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; 
deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 
enfermo. 
Pena – detenção, de 1 a 4 anos, e multa, de uma a dez vezes o maior salário-mínimo 
vigente no país. 

 

Todavia, para caracterização do crime de abandono, de acordo com jurisprudências 

dos tribunais brasileiros, não é necessário a fixação de alimentos previstos na lei Civil, ainda 

que tenha a prestação alimentar regulada pelo judiciário. Apenas o inadimplemento alimentar 

não tipifica o crime de abandono material, sendo necessário que exista o dolo na recusa de 

prestar auxílio material e que o faça sem justa causa (DELMANTO et al, 2016, p. 766). 

 

4.1.2 Do Abandono Intelectual 

 

A velhice traz muitas consequências e uma delas, dentre outras, são as limitações 

psicológicas. Nesse sentido, a família tem um grande papel na qualidade de vida da pessoa 

idosa, através de estimulações socioemocionais, pois o calor humano renova qualquer pessoa 

por meio do afeto (ZIMERMAN, 2000, p. 136). 

O idoso não possui espaço psicológico, moral e existencial na família atual, e nem na 

sociedade. Em razão do avanço tecnológico os mais jovens não compreende que o idoso 

possui um ritmo diferente e necessita ser respeitado, conforme cita Guite I. Zimerman (2000, 

p. 33).  

Além dos avanços tecnológicos, o ritmo de vida que a família contemporânea leva, 

isto é, a carga horária demandada pelo trabalho externo e afazeres com seu núcleo familiar, 

justifica diante do pouco tempo que sobra para dedicar-se a aquele que deu sua vida para 

educá-lo e criá-lo.  

Segundo Vania Herédia (2010) constatou que o abandono traz grande sofrimento ao 

idoso: 

Pelos relatos dos idosos, a situação de abandono conduz a sentimentos de 
sofrimento. O idoso espera que, suas experiências com familiares, amigos, parentes 
se prolonguem para sempre, como se todos os ciclos de vida fossem iguais. [...] Há 
ainda aqueles que assumem a condição do abandono e expressam tristeza por 
estarem sós e a consciência dos limites que enfrentam e da condição irreversível em 
que se encontram. 
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Compactuam da mesma ideia Carolina Alexandrino Baraldi e Ruth Gelehrter da 

Costa Lopes (2016) que afirmam que: 

Diante desse comportamento, vem o distanciamento. Na velhice, o sofrimento, que 
advém do corpo e do biológico, ganha intensidade e promove uma fragilização 
progressiva. “A vivência do desamparo é singular a cada sujeito e vai em função da 
sua organização psíquica” (Manjabosco, 2014). Muitos podem adoecer mais rápido, 
física ou psicologicamente, por conta desse abandono.  
 

As condições de abandono podem gerar muitas doenças, as mais típicas são aquelas 

que servem de mecanismos de alívio e conforto, levando-os ao vício de álcool e outras drogas, 

os quais os conduzem a um maior isolamento dos seus familiares, segundo Vania Herédia 

(2010). 

Diante da realidade da família contemporânea e às condições das relações familiares 

com as pessoas idosas, o infeliz estado de abandono dos idosos é cada vez mais frequente. A 

velhice traz consequências em todos os âmbitos do ser humano, tais como físicos e 

psicológicos Ante a ausência da família essas consequências se agravam, o que propicia ao 

idoso o doloroso sentimento de sofrimento, o que pode até mesmo antecipar sua morte. 

 

4.1.3 Do Abandono Afetivo 

 

A afetividade se tornou um valor e princípio jurídico, assim, a família é o seio da 

afetividade e da solidariedade. Através destes princípios, o cuidado com os idosos se torna 

uma responsabilidade tanto de âmbito social como no meio jurídico, resultando no convívio 

mais afetuoso e no cuidar ético e responsável de todos (PEREIRA, 2016, p. 603). 

O afeto foi solidificado em algumas normas jurídicas, como, por exemplo, dispõe o 

artigo 229 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) que traz a obrigação do amparo de pais 

com os filhos, bem como de filhos para com o pai na velhice, conforme leciona Aline Biasuz 

Suarez Karow (2012, p. 131) “A afetividade tornou-se um fato, passou a ser valorada na 

sociedade e solidificou-se em norma.” 

À luz do artigo 230 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), trata do dever da 

família conjuntamente com o Estado e a sociedade amparar a pessoa idosa com fim de 

assegurar sua dignidade e bem-estar, configura-se o dever legal de cuidado, ou seja, os 

familiares têm o dever constitucional de zelar e atender as necessidades do idoso. 

No entanto, se faz necessário esclarecer que o afeto trazido pela lei não se trata de 

amor para com idoso, pois é impossível que se obrigue alguém a amar a outrem por meio de 

qualquer dispositivo legal Mas o afeto mencionado e tutelado pelo mundo jurídico é o do 
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dever de cuidado ao idoso, isto é, ampará-lo quando a fragilidade toma conta de seu corpo e a 

vitalidade da juventude se evade. Desta forma, é preciso que haja a imposição legal do 

cuidado visando proteção de uma vida digna para o idoso e consequentemente a 

responsabilização por descumprimento de um dever jurídico.  

As consequências que o tempo traz no corpo e na mente da pessoa idosa pode 

dificultar sua relação com seus familiares, produzindo conflitos na convivência e, ainda, a 

“falta de tempo” dos familiares pode, muitas vezes, acabar no abandono afetivo do idoso, 

assim ensina Maria Berenice Dias (2016, p. 1.109 e 1.100): 

Como o avançar da idade gera a necessidade de mais cuidados e maior atenção, 
muitas vezes os idosos passam a ser considera-os um estorvo. [...] A terceirização de 
tais encargos - quer com a contratação de pessoas nem sempre qualificadas ou a 
remoção para as chamadas casas de repouso - acaba relegando o idoso ao 
esquecimento. [...] Flagrada esta realidade, há que se reconhecer a ocorrência de 
abandono afetivo, de nefastas consequências já admitidas pela justiça, quando a 
omissão diz com crianças e adolescentes. [...] 
 

Todo ser humano tem direito ao afeto de seus familiares, por se tratar de uma 

necessidade inerente da própria pessoa humana, desta forma a pessoa idosa tem o direito em 

ter suas necessidades básicas atendidas para assegurar uma vida digna, inclusive o afeto no 

seio familiar. 

Ante a previsão constitucional de amparo recíproco entre pais e filhos Tânia Silva 

Pereira (2016, p. 619) conclui que “O dever de cuidado, que se manifesta, inicialmente, no 

exercício do poder familiar, posteriormente se consubstancia no dever de solidariedade e de 

amparo que possuem os filhos em relação aos pais idosos. ” 

A comunidade jurista do direito de família ciente do afeto como valor jurídico, já 

reconheceu o abandono afetivo inverso, conforme o Enunciado 10 do IBDFAM (DIAS, 2016, 

p. 1.111) “é cabível o reconhecimento do abandono afetivo em relação aos ascendentes 

idosos.” 

Diante desta triste realidade de abandono dos anciões das suas famílias, surge um 

novo instituto jurídico pela ausência de afeto e cuidado, caracterizado como o abandono 

afetivo inverso, trazendo a responsabilização jurídica dos filhos que deixam de dar assistência 

ao idoso que necessita, nessa fase da vida, de uma atenção maior por dificuldades derivadas 

da velhice. 

 

5. DA RESPONSABILIDADE CIVIL PARENTAL 

 

5.1 DO ATO ILÍCITO CARACTERIZADO NO ABANDONO AFETIVO 
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O dever de cuidado nas relações familiares pode ser entendido como o conjunto de 

atos que devem ser praticados pelos integrantes da família para proteção daqueles que são 

suscetíveis de vulneração, em razão de suas circunstâncias individuais (BARBOZA, 2016, p. 

183). 

O ato ilícito é previsto no artigo 186 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) 

como: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

A previsão legal, contida nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) trazem implicitamente o dever de cuidado, atribuindo aos filhos, ao Estado e à 

sociedade o dever de amparar os mais velhos, pode-se então concluir que amparar também 

estaria incluso o dever de cuidar, assim o abandono afetivo é o descumprimento do dever 

legal de cuidado com aqueles que são vulneráveis. 

A caracterização do ato ilícito por abandono afetivo se dá pela conduta omissiva dos 

filhos que não convivem com seus pais na velhice, sendo o idoso privado de afeto, e se dando 

por meio do desprezo, rejeição e humilhação. Diante do abandono é possível afirmar que a 

profunda tristeza que os acomete, pode levá-los a desenvolver doenças, ou ainda, agravar as 

doenças existentes. Assim, o idoso em situação de abandono tem sua dignidade ferida por 

aquele ao qual dedicou sua vida, ou melhor, sua saúde e sua juventude. 

 A ministra Carmen Lúcia no acordão (REsp. nº 1.159.242-SP (2009/0193701-9) 

reconhece o abandono afetivo paterno/materno e afirma que: “a comprovação que essa 

imposição legal foi descumprida implica por certo, a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma 

de omissão, pois na hipótese o “non facere” que atinge um bem juridicamente tutelado.” 

O ordenamento jurídico delineia uma rede de solidariedade e responsabilidade que 

constituem uma via de mão dupla, e não poderia ser diferente. O raciocínio é o mesmo: a 

omissão no dever de cuidado dos filhos em relação aos pais idosos também constitui ilícito 

civil, gerando o dever de indenizar (PEREIRA, 2016, p. 619). 

Desta forma, o filho que deixa de cuidar de seu pai na velhice descumpre uma 

imposição legal de amparo para assegurar uma vida digna ao idoso, bem como seu bem-estar, 

assim cometendo ato ilícito comissivo. A família é retratada como seio fértil para a 

propagação da afetividade, solidariedade, compaixão, dentre outros preceitos morais. Portanto 

é preciso que a família exerça a sua função social, visando uma sociedade com valores e 

princípios, onde se faz necessário responsabilizar aqueles que não cumprem seus deveres 

legais e morais. 
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5.2 O ABANDONO AO IDOSO E O “DANO”: A EFETIVAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL PARENTAL 

 

A sobrevivência humana também depende e muito da interação do afeto; é valor 

supremo, necessidade urgente, basta se atentar para as demandas que estão surgindo para 

apurar responsabilidade civil pela ausência do afeto (PEREIRA, 2016, p. 605). 

A responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) no 

artigo 927 dispõe que o indivíduo que cometer ato ilícito previsto no artigo 186 do mesmo 

dispositivo legal, e este ato causar dano a um terceiro, este possui a obrigação de repará-lo. 

Assim, para que haja reparação civil deve haver o dano, diante do ordenamento 

jurídico brasileiro há duas espécies de dano, o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. O 

primeiro trata-se do dano que afeta apenas o patrimônio do ofendido, já o segundo é o dano 

que ofende o devedor como ser humano, não sendo ferido seu patrimônio (GONÇALVES, 

2014, p. 242).  

Para mensurar o dano deve se levar em conta os princípios e cláusulas gerais que o 

norteiam sistema normativo. Desta forma, deve se levar em conta a região do ofendido, as 

circunstâncias, os fatos, auferir a dignidade e outros atributos da personalidade, para 

determinar se houve dano ou não. 

Pela complexidade do dano extrapatrimonial pondera Sergio Cavalieri Filho (2003, 

p. 98): 

“[...] que só deve ser reputado a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia 
a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 
do indivíduo.” 
 

Embora a reparação civil por abandono afetivo, de forma geral, trate de danos 

extrapatrimoniais, poderá englobar os danos à pessoas com consequências patrimoniais. Em 

algumas circunstâncias pode haver a condenação a custeio de medicamentos, antidepressivos, 

ansiolíticos, bem como tratamento psicológico e terapêutico (KAROW, 2012, p. 233). 

O abandono afetivo inverso é aquele que o filho não cumpre com o dever de cuidado 

de seu pai e, por decorrência, ocasionar grande sofrimento pela ausência da convivência 

familiar do idoso. Além disso, o abandono leva-o a adoecer e anula as esperanças do futuro 
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feliz, ou seja, a esperança de ter o que lhe resta de vida com seus filhos e netos. Ao contrário 

disso, sua vida se torna solidão e sentimento de desprezo dos filhos. 

Diante desta realidade entende-se ser cabível a reparação civil filial pelo 

descumprimento do dever de cuidado paternal, pois o abandono gera danos psicológicos e 

físicos aos idosos, ou seja, adoecendo a alma e o corpo, trazendo-lhe o sofrimento, a dor e a 

angústia. 

A fixação de uma indenização não tem como intuito medir o valor do afeto ou 

compensar a sua ausência, mas sim cumprir a função social da responsabilidade civil, com um 

caráter punitivo e pedagógico, responsabilizando os filhos pelo comportamento danoso, tanto 

pela visão jurídica quanto moral (GAGLIANO, 2012, p. 819). 

Infelizmente, os operadores do direito não abordam com a devida relevância este 

instituto jurídico, pois o dever de cuidado dos filhos com seus pais têm grande importância 

social, uma vez que o abandono aponta uma deficiência de uma geração. 

 

 

 6 CONCLUSÃO 

 

O idoso é dotado de direitos e deveres como qualquer cidadão, porém devido a sua 

vulnerabilidade necessita de integral proteção. Assim, assegurado no Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003), artigo 3º, a família, o Estado e a sociedade possuem a obrigação de tratar a 

pessoa idosa com prioridade absoluta visando garantir seus direitos e sua convivência familiar 

e comunitária. 

Tendo em vista o reconhecimento jurisprudencial do abandono afetivo 

paternal/maternal no acordão do STJ (REsp. nº 1.159.242-SP (2009/0193701-9) e em seu 

relatório a Ministra Nancy Andrighi discorre sobre o descumprimento do dever de cuidado 

dos pais com sua prole, e que o instituto jurídico do abandono afetivo não versa sobre a 

imposição do amor na relação pai e filho, mas sim que se tenha a paternidade responsável e 

sabiamente conclui que “amar é faculdade, cuidar é dever”. Por fim concede a reparação civil 

à filha, que comprovou os danos devido à falta de afeto de seu pai. 

Diante do reconhecimento do abandono afetivo no Superior Tribunal de Justiça e 

com a previsão Constitucional (BRASIL, 1988) do artigo 229 que trata da reciprocidade do 

dever de cuidado dos pais com os filhos e vice-versa, pode-se entender que o instituto do 

abandono afetivo se aplica também na relação inversa, ou seja, o filho que descumprir o dever 
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de cuidado com seu pai na velhice, também faz jus a reparação civil pelos danos causados ao 

idoso pela ausência do afeto da família. 

Na Câmara de Deputados tramita o Projeto de Lei 4294/2008 de autoria do Deputado 

Carlos Bezerra, que propõe o acréscimo de parágrafo ao artigo 1.632 do Código Civil 

(BRASIL, 2002) e ao artigo 3º do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), com o intuito de 

estabelecer a indenização por dano extrapatrimonial ao idoso diante do abandono afetivo, 

desta forma com a efetiva aprovação deste Projeto Lei daria consecução à previsão 

constitucional. 

É preciso quebrar a cultura da supervalorização da juventude na sociedade atual, pois 

os idosos, também, têm muito a oferecer à sociedade e à sua família com seus saberes e 

experiências de vida. Sabe-se que a realidade de cuidar de um idoso no dia-a-dia é 

desafiadora, visto que muitos têm diversas dificuldades, porém também não foi fácil, para este 

que agora é idoso, cuidar dos seus filhos. 

Desta forma, cabe ao Poder Judiciário promover o cumprimento do dever 

constitucional de cuidado do filho com seus pais na velhice através da efetivação da 

responsabilidade civil parental, com intuito de satisfazer a função social da família, assim a 

indenização tem caráter didático e não compensatório pela ausência de afeto dos filhos. 
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