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RESUMO 

 

O presente artigo tem a finalidade de demonstrar a importância do amparo familiar na vida do 

idoso e o dever de cuidado por parte dos filhos, a partir da observação dos danos gerados pela 

vitimização parental nos âmbitos psíquico, emocional e físico. Pretende-se, por meio de 

procedimento indutivo, bibliográfico, estudo de caso e documental e abordagem discursiva, 

acometer pontos relevantes da situação de abandono, demonstrando-se, inicialmente, o direito 

dos idosos, o qual já se encontra presente na legislação em amparo e benefício destes, bem 

como a responsabilização parental no Brasil, direcionando-se para a responsabilidade civil no 

decurso do abandono afetivo. Constata-se que o assunto é de suma importância, uma vez que 

afeta diretamente as relações jurídicas e cada vez mais está presente nas relações humanas.  

 

Palavras-chave: Abandono afetivo inverso. Direito dos idosos. Responsabilização civil.   

 

 

INVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to demonstrate the importance of family support in the life of the elderly and the 

duty of care by children, from the observation of the damage generated by parental victimization 

in the psychic, emotional and physical. Since, through inductive procedure, bibliographic, case 

study and documentary, and discursive approach, it is intended to affect relevant points of the 

situation of abandonment, initially demonstrating the right of the elderly, which is already present 

in the legislation in support and benefit of the child. same, as well as parental responsibility in 

Brazil, addressing civil liability during the affective To this end, the issue is of paramount 

importance, since it directly affects legal relations and is increasingly present in human relations. 

 

Keywords: Inverse affective abandonment. Elderly law. Civil liability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa desenvolver o tema abandono afetivo inverso, que é aquele 

em que os filhos abandonam os pais na velhice, no momento em que estes mais necessitam, 

bem como demonstrar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece 

princípios fundamentais a respeito da dignidade da pessoa humana e da cidadania. A partir da 

evolução histórica dos Direitos Familiares, que estão inteiramente ligados aos Direitos 

Humanos, os primeiros sofreram significativa mudança com o propósito de atender às 

demandas da população, no que dizia respeito ao assunto abordado, e leis surgiram a fim de 

trazer mais regulamentação, como é o caso do Estatuto do Idoso.  

Ainda, é vislumbrado um instituto denominado de abandono afetivo, que ocorre por 

parte dos genitores, existindo a possibilidade de haver responsabilidade civil quanto a estes. 

Nesse sentido, assim como as crianças, pessoas idosas também necessitam de cuidados, afeto e 

afins. No entanto, a legislação amparada pelo Estatuto de Idoso traz diversas garantias, dentre 

elas, a proteção e direitos dos idosos, ficando estes, assim, assegurados pois necessitam de 

assistência material e econômica, podendo vir a serem vítimas de abandono praticado por seus 

filhos, o que se torna passível de reparação pelo dano sofrido.  

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar em quais casos os filhos 

poderiam ser responsabilizados civilmente por terem abandonado seus pais, estes já com idade 

avançada;  grosso modo, pretende se a verificação se há possibilidade de indenização por danos 

morais em razão do abandono afetivo dos pais idosos por seus filhos, ou seja, se, para esse ato, 

deve haver reparação pecuniária, eis que os filhos têm o dever de cuidado com os pais idosos, 

assim como acontecia quando aqueles eram menores e os pais tinham o mesmo dever. Nessa 

circunstância, o Estatuto do Idoso dispõe, em um de seus artigos, que a família é a primeira 

responsável pela manutenção da dignidade do idoso, por exemplo.  

Essas indagações serão abordadas ao longo deste trabalho, pois, quando se fala em 

abandono afetivo, tem-se a ideia de que este não está relacionado a valor econômico, vindo a 

ser um fato social e psicológico, que pode gerar danos emocionais, afetando diretamente a 

dignidade da pessoa humana, podendo se constituir dano moral no âmbito das relações 

familiares.  
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

A partir da família é que se dão as primeiras relações interindividuais, desse 

modo, começa-se a entender que as modificações sociais existem e continuam influenciando as 

mudanças, principalmente na legislação brasileira, ao que se refere à família e filiação. Verifica-

se que, com o fim da família patriarcal, teve início uma nova perspectiva de família, relacionada 

com o vínculo afetivo.  

 Sendo assim, pode-se dizer que família é um, dentre os institutos existentes, que 

mais sofreu modificações e evoluções com o decorrer do tempo. A Constituição Federal 

disciplinou o direito de família, pois as anteriores, como a Constituição Imperial (1824), 

Constituição Republicana (1891) e a Constituição de 1930, não se preocuparam em trazer 

muitas referências acerca do tema. No entanto, com a Constituição de 1930 diversas leis foram 

criadas para protegerem as famílias, e a que se destaca como a mais importante foi a lei nº 4. 

4.121/62, que se refere a questões jurídicas do casamento e seus efeitos patrimoniais.  

         Com a Constituição Federal de 1988, que tratou da família, criança, adolescente 

e idoso, em um capítulo específico, ampliando o conceito de família, todos ficaram definidos 

no art. 226, amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo da parentalidade 

responsável (PUCCINELLI, 2015). 

Ainda, pode-se enfatizar o marco da Revolução Industrial, pois, nesse momento, 

se deram grandes modificações no que se refere ao Direito de Família, pois houve grande 

transição das famílias que moravam no meio rural para os centros urbanos, isto é, onde se 

localizavam as indústrias, visto que se tinha uma acepção mais espiritual e se desenvolviam 

valores morais e afetivos, não ficando as famílias se estruturando em relações individuais 

(MADALENO, 2017). 

Assim, é percebível que as famílias vêm, a cada dia, passando por evoluções e 

transformações, buscando se amoldar àquilo que sociedade impõe às novas realidades. 

Portanto, existe a dificuldade em se conceituar o instituto familiar, uma vez que este é muito 

complexo.    

 

 

3 DOS DIREITOS DOS IDOSOS E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA  

 

 É de extrema importância ressaltar o direito dos idosos, nas problemáticas e 

limitações, chegando-se a um conceito do que vem a ser idoso. Classifica-se a palavra “idoso” 
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no dicionário como aquele que tem idade avançada, isto é, equipara-se a pessoa com a idade 

que ela possui. Assim, é necessário saber qual é essa idade avançada para se entender se a 

pessoa será ou não amparada pela proteção gerada ao idoso, ou seja, qual seria o marco da 

respectiva idade.  

 A Constituição Federal, até o ano de 1994, não apresentava nenhum 

parâmetro legal a respeito de pessoas idosas, embora se discutisse sobre a conceituação destas, 

surgindo alguns autores que fizeram buscas sobre essa definição que estava diretamente ligada 

a um conceito biológico juntamente com a idade do cidadão, houve outra afirmação de que o 

conceito de idoso estaria dependente de análise do caso concreto.  

 Assim sendo, como primeiro conceito legal veio a lei nº 8.842/94, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Idoso, bem como cria o Conselho Nacional do Idoso, trazendo 

consigo diversas resoluções, além do conceito da pessoa idosa. Conforme o Art. 2º dessa lei, 

“Considera-se idoso, para efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade”. Já o 

Estatuto do Idoso, em um primeiro momento, traz “idoso” como sendo a pessoa de idade igual 

ou superior a 60 anos (Art. 1º, da lei nº 10.741/2003).   

 Não obstante isso, é percebível a real necessidade da implantação de políticas 

públicas voltadas ao melhor tratamento do idoso, sendo necessário demonstrar e analisar 

minunciosamente o que a legislação dispõe em favor do mesmo. As pessoas com idade 

avançada que estão inseridas nessa proteção são detentoras de Direitos e Deveres, bem como 

os Direitos da Personalidade, pelos quais é reconhecida a pessoa humana, em suas projeções na 

sociedade. Nesse sentido, a Constituição de 1988 instituiu a solidariedade entre os membros de 

cada família, ou seja, o princípio da solidariedade, que está previsto no art. 229, que estabelece 

sobre o dever mútuo relacionado à assistência tanto dos pais com filhos como vice-versa.  

 Ademais, a decorrente lei também impôs o reconhecimento do idoso como 

sujeito de direito, previsto no art. 230, no qual se observa que houve reconhecimento do idoso 

como detentor de Dignidade Humana, isto é, estabelece a proteção dos direitos tutelados pelo 

ordenamento jurídico, que, cumulativamente, objetiva a cessação de práticas lesivas, assim 

como a penalização do agente, a reparação de danos, e, por fim, se necessária, a persecução 

criminal do agente. Ressalta-se que, além das proteções explanadas acima, há a proteção do 

Código Penal, que traz o crime previsto no art. 133, o abandono de incapaz, punindo a conduta, 

sendo que se pode vir a sofrer majorantes se a vítima for maior de 60 anos.  

 Nesse sentido, a lei 10.741/01, a partir de seu art. 95, analisa a violação dos 

direitos dos idosos e insere a responsabilidade aos agentes, exaltando o idoso em sociedade. Do 

mesmo modo, o Estatuto do Idoso reconhece a possibilidade de obrigação alimentícia, com a 
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finalidade de prover subsistência, respeitando a forma disposta no Código Civil, trazendo a 

responsabilidade civil no âmbito familiar, podendo o não cumprimento dessa obrigação ser 

passível de indenizações por dano moral decorrente de abandono afetivo.  

 Ocorre que a separação entre o idoso de um indivíduo com plenos direitos 

provém do próprio ambiente familiar, com um núcleo capaz de desrespeitar o princípio da 

solidariedade e abandonar o idoso, assim como uma sociedade que considera este um peso 

social, deixando-o em situações precárias. No entanto, a existência dessa ampla normatização 

sobre o idoso não gerará efeitos, se a própria sociedade não se inteirar sobre as necessidades 

provindas pela idade e debilitação do indivíduo.  

 

4 RESPOSABILIDADE CIVIL   

 

4.1. Conceito de responsabilidade civil 

 

  O estudo acerca do conceito de responsabilidade civil é de suma importância, 

pois as condutas praticadas e as atividades desenvolvidas podem causar prejuízos econômicos 

ou moral a alguém, isto é, qualquer atividade desenvolvida pode gerar danos, devendo estes ser 

suportados pela própria vítima.  

  No entanto, conforme prevê o ordenamento jurídico, o dano gerado à vítima 

poderá ser repassado para outra pessoa, fazendo com que surja a obrigação de se reparar tal 

prejuízo, como consequência de um dever.  

  Ademais, a responsabilidade civil, segundo Rodrigues (2015), traz que o 

instituto jurídico que representa esse dever de reparar danos, podendo de forma singela, ser 

conceituada como “o instituto jurídico do direito civil que atribui alguém a obrigação de reparar 

o prejuízo suportado por outrem, em razão da realização de prática de um ato ilícito (imputação 

delitual), de uma atividade de risco (imputação objetiva ou pelo risco), de um sacrifício (atos 

lícitos que causem prejuízo a terceiros) ou de um inadimplemento obrigacional no sentido de 

um dever preexistente” (Rodrigues, 2015, p. 263). 

 

4.2 Elementos da responsabilidade civil: ato ilícito, nexo causal e dano  

 

  A responsabilidade civil, em regime geral, é representada por práticas de atos 

ilícitos, isto quer dizer que, a partir destes, se extraem pressupostos do dever de se indenizar; 
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convém esclarecer que o estudo do ato ilícito é retirado do Código Civil de 2002, ou seja, além 

do ato ilícito propriamente dito, há também o abuso de direito.  

  O ato ilícito está assim definido no art. 186, do Código Civil: 

 

“Art. 186. 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 definição legal de ato ilícito implica em se apontar os elementos essenciais 

para a sua caracterização: conduta humana, a qual abrange o dolo e culpa, a ilicitude, o dano ou 

prejuízo, podendo este ser material ou moral e nexo de causalidade.  

 O outro pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil 

é o nexo causal que deve existir entre o prévio comportamento ilícito e culposo do agente e 

como consequência o resultado danoso. Isso quer dizer que o dever de reparar o dano se torna 

dependente do nexo causal, que deve existir entre a conduta e o resultado danoso, ou seja, é 

necessário um vínculo entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, de forma que um esteja 

representando uma consequência do outro.  

 Analisados os elementos da responsabilidade civil, pode-se dividir em duas 

partes, as condições e a causa do dano. São denominadas de condições aquelas que, antes da 

realização do dano, venham a cometer uma sequência causal de atos, ou seja, acontecimentos 

ou situações que originam o dano, sendo elementos fáticos. Já a causa, entre as várias condições 

que resultaram na produção do dano, é aquela que é importante destacar e que deve ser 

considerada essencial para tal vontade.  

 A causa é a condição concreta no processo formativo do dano, sendo o fator 

que imputa a alguém o prejuízo sustentado pela vítima, visto que é o elemento indispensável da 

responsabilidade civil, pois não existe sem o nexo de causa, bem como o efeito entre a conduta 

praticada e dano suportado. 

 Por fim, o último e terceiro pressuposto é o dano, aquele que é fundamental 

para a responsabilidade civil, logo, não existe reparação civil sem dano. Por isso, em termos 

genéricos, dano se define como a violação de qualquer interesse juridicamente protegido, ou 

seja, está amparado pelo ordenamento jurídico que tutela esses interesses. Tem-se que dano traz 

a ideia de que se trata de uma   lesão a qualquer bem jurídico tutelado pelo próprio direito. 
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4.2.1 Dano material 

 

 Entende-se por dano material a diminuição efetiva do patrimônio do lesado, 

dividindo-se em dano emergente e lucros cessantes. A norma que prevê o dano material está 

descrita no art. 402, do Código Civil de 2002.  

 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas [sic] ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

 

 Quanto ao dano emergente, pode-se dizer que é a efetiva diminuição do 

patrimônio da vítima lesada, é aquilo que esta, de fato, perdeu em razão do ato lesivo; já o lucro 

cessante seria a redução de ganhos, impedimento de lucros e assim por diante, ou seja, é o 

resultado futuro de uma situação que já aconteceu, tendo aplicabilidade o princípio da 

razoabilidade (art. 402, CC).  

 

4.2.2 Dano moral  

 

 Dano moral é aquele que não tem conteúdo econômico, assim sendo, consiste 

na reparação do prejuízo não patrimonial. Dessa forma, institui-se um objeto de reparação pelo 

dano moral de qualquer tipo de sofrimento da vítima que não seja causado por perda pecuniária.  

 A reparação do dano moral está prevista na Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, incisos V e X: 

 

Art. 5º, inciso V. É assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem. 

[...] 

Art. 5º, inciso X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.   

 

 Ademais, o dano moral configura-se como um tipo de ato lesivo aos direitos 

da personalidade, que têm por objeto alguns atributos da pessoa, físicos, psíquicos e morais. 

Contudo, a função do dano moral é compensatória, tratando-se de uma indenização pecuniária 

que tem por finalidade compensar ou diminuir o sofrimento causado à vítima. 
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 Portanto, esse dano configura-se como ofensa à dignidade da pessoa humana, 

ou seja, a conduta do agente que possibilita violação ao direito da personalidade da vítima. 

 

4.3. Da responsabilidade civil no direito de família  

 

 A função da responsabilidade civil, no âmbito do direito de família, é ansiar 

pela obrigatoriedade de quem causou o dano em reparar o mesmo, ou seja, o dano gerado acaba 

rompendo o equilíbrio jurídico-econômico, em outras palavras, rompe-se o que anteriormente 

existia entre agente e vítima, e, logo em seguida, surge a necessidade de se restabelecer esse 

equilíbrio. 

 Dessa forma, tem-se que a responsabilidade também pode ser dividida em 

algumas espécies, quais sejam, civil e penal, subjetiva e objetiva, contratual ou extracontratual 

e responsabilidade nas relações de consumo. 

 Ainda, dando-se seguimento a esses pensamentos sobre responsabilidade 

civil na esfera de direito de família, segundo Madaleno (2015, p. 14), nota-se que as 

características estruturais tradicionais que acompanham os mesmos pensamentos, deveriam ter 

um tratamento mais direcionado aos danos, de maneira que não apenas se restituísse a vítima, 

mas também se evitassem novos danos de mesma natureza (MADALENO, 2015, p. 34).  

 

 

5 ABANDONO AFETIVO  

 

 As relações de família são construídas com base em carinho, respeito e dever 

de cuidado, assim, passa a existir reciprocidade entre os membros daquela. No entanto, deixará 

de existir esse vínculo quando uma das partes descumprir o seu papel, isto é, essa relação não 

será mais mútua. Sendo assim, esse dever é esquecido em inúmeros casos, gerando abandono 

afetivo, psicológico ou moral em relação aos pais idosos.  

 Em razão disso, àquele filho que abandona o pai e que não está interessado 

em saber da relação familiar existente, tampouco das obrigações, direitos e princípios 

constitucionais garantidos, deverá ser imposta uma sanção. Conforme explanado acima, tem-se 

que, quando existe a verificação de abandono, falta de afeto, logo se vislumbra um ato ilícito, 

bem como os danos imateriais por parte de quem alega tê-los sofrido.  

 Existe o amparo da Constituição Federal (art. 5º, inciso V e X) em relação a 

danos extrapatrimoniais que admitem a reparabilidade do dano moral, deixando de estar 
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inclusos nestes os aborrecimentos, mágoas ou irritações, por fazerem parte de uma coisa 

habitual, vivenciada no dia a dia com as pessoas. 

 Quanto ao cabimento de danos imateriais nos casos de abandono afetivo, é 

possível sim, mas deverá ser observado cada caso concreto, pois a questão do afeto e do amor 

a legislação não traz essa imposição, mas deve ser vista como o dever de sustento e diversos 

outros deveres, como é exposto pelo Estatuto do Idoso, por exemplo, nos casos de omissão de 

cuidado inverso.  

 Vincular a irresponsabilidade do abandono afetivo a uma falta de afeto 

ocasiona insegurança jurídica, ou seja, mesmo que pais e filhos convivam na mesma casa, isso 

gera uma aptidão de pretensões de responsabilidade civil contra qualquer um dois, ocasionada 

pela falta de afeto de uma das partes que foi pouco carinhosa, ainda que jamais tenha sido 

negligente em relação ao dever imaterial de cuidado.  

 No âmbito familiar, os membros devem se responsabilizar um pelos outros, 

no momento em que existe algum tipo de vulnerabilidade, e isso independe de afeto, pois se 

alude a deveres de conduta objetiva; quando estes deveres deixam de ser cumpridos 

espontaneamente, o Estado interfere de modo a imputar tal responsabilidade para que a pessoa 

tenha garantida uma vida digna. 

 Segundo Rolf Madaleno (2015, p. 313), a omissão de cuidado é um ato ilícito, 

pois, além de violar a norma infraconstitucional, acaba ofendendo também o direito 

fundamental à convivência familiar. De acordo com o artigo 227, da Constituição Federal, bem 

como no artigo 229, da referida lei, “Os pais têm o dever de assistir, criar, educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade”. 

 Por conseguinte, a falta de cuidado fere não só a ética, mas o direito também, 

sendo um dever jurídico objetivo. 

 

6 ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 

 No que tange à falta de cuidado, esta surge como um fato ilícito, sendo que 

inicialmente se observam dois dispositivos da Constituição Federal, o artigo 229 e o 230. O 

primeiro foi explanado no capítulo anterior deste trabalho e dispõe sobre o dever dos pais com 

os filhos e vice-versa; já o segundo artigo leciona que “A família, a sociedade e o Estado têm 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 
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 Constata-se que o Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2203) trouxe mais eficácia 

a essas normas, dando enfoque maior à pessoa com idade avançada, igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. Nessa linha, tem-se que o idoso nem sempre é incapaz, mas se enquadra em 

um grupo vulnerável, que tem como efeito natural o declínio de potencialidades em relação a 

aspectos psicológicos e físicos, bem como à dificuldade em se inteirar no ambiente social. 

 Os idosos, por suas características, apresentam gradação de vulnerabilidade, 

sendo esta conhecida também por vulnerabilidade potencializada e que se encontrando em 

diversos aspectos da vida daqueles. Isso implica na necessidade de se efetivar a capacidade civil 

dos idosos, acrescida de sua proteção por meio do princípio da igualdade, e do fomento de sua 

dignidade.  

 Nesse sentido, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 10, regulamenta que o 

Estado, assim como a sociedade, tem o dever de assegurar à pessoa de idade avançada diversos 

direitos garantidos por lei. A condição de vulnerabilidade desse grupo justifica um tratamento 

especial diverso pelo ordenamento jurídico, que assegure o desenvolvimento de 

personalidade e a libertação de suas necessidades.  

 Ademais, o dever de proteção à figura do idoso surge como um aspecto 

negativo, pois, quando este se vê diante de uma proposta de emprego de longa duração, logo 

lhe é conferida a condição de hipervulnerável, isto quer dizer que a vulnerabilidade e o princípio 

da igualdade se potencializam. Já no aspecto positivo, cita-se a dignidade do idoso, pautada no 

princípio da prioridade, pois, diante do que impede o seu desenvolvimento, o direito 

fundamental surge dando acesso a bens e serviços, restabelecendo igualdade ao idoso.  

 Outrossim, a dignidade apresenta duas vertentes, segundo Madaleno (2015), 

na expressão de autonomia da pessoa humana, assim como quando esta mesma autonomia lhe 

faltar, na necessidade de sua proteção. Nas palavras do autor: 

 

Em suma, a dignidade possui dimensão dúplice: simultaneamente, 

expressão da autonomia da pessoa humana (decisões essenciais a 

respeito dos projetos existenciais e de sua felicidade), bem como, 

quando esta autonomia lhe faltar, da necessidade de proteção 

(assistência) por parte da família, da comunidade e do Estado, 

especialmente quando fragilizada (pela miséria ou ignorância) e 

principalmente quando ausente a capacidade de autodeterminação. 

(Madaleno, 2015, p. 317). 
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 O Estatuto do Idoso trouxe dois sentidos para o princípio da dignidade, o 

positivo e o negativo; no primeiro ponto, tem-se que houve valorização da autonomia dos 

idosos, inserindo sua liberdade na  participação na vida familiar como pertencente  aos direitos 

fundamentais, previstos no art. 10, inciso V, da referida lei; a eficácia negativa, também inerente 

aos direitos fundamentais, fica determinada no art. 10, parágrafo 2º, que traz  a inviolabilidade 

da integridade, da preservação da imagem, identidade da autonomia, valores, ideias e crenças, 

espaços e objetos pessoais.  

 Assim, a dignidade da pessoa idosa está priorizada, respaldada no respeito e 

autonomia, igual ao dever de família, como está evidenciado nos artigos 229 e 230 da 

Constituição Federal. O ordenamento jurídico oferece instrumentos e normas capazes de fazer 

adentrar os idosos na sociedade, e sua missão, ainda, é de preservar os direitos fundamentais 

destes. 

 Por conseguinte, o Estado poderá ser polo passivo, assim como a família 

também poderá ser esse sujeito, ou seja, a mesma fica como solidária, estando os filhos 

preservadores da autodeterminação dos pais que se tornam velhos, bem como quando os pais 

edificam a autonomia de seus filhos. Dessa forma, tem-se que o cuidado é um dever imaterial 

necessário à estruturação psíquica de crianças, adolescentes e idosos.   

 Por fim, haverá prática ilícita quando os filhos plenamente capazes privarem  

os pais de receber visitas, acompanhamentos psicológicos e companhia, significando isso uma 

responsabilidade parental recíproca. Quanto à obrigação de prestar alimentos aos pais idosos, é 

conveniente ressaltar que o direito fundamental pode vir a ser tutelado em favor de ancestrais, 

e seu descumprimento é adverso da Constituição Federal.  

 

7 CONCLUSÃO  

 

 Ante todo o exposto, mostra-se como o abandono afetivo inverso fere a 

dignidade da pessoa idosa, gerando, por vezes, marcas permanentes e negativas na vida dessa 

pessoas, sendo evidente, dessa forma, o direito à reparação. 

 Concluiu-se que a Constituição Federal de 1988 valoriza o ser humano, dado 

que o direito está em constante busca por garantias e proteção às pessoas, utilizando-se de 

ferramentas como é o caso do Estatuto do Idoso, o qual é um microssistema que deseja proteger 

os direitos fundamentais desse grupo considerado vulnerável.  

 Portanto, conforme o posicionamento dos doutrinadores expostos no presente 

trabalho, como Rolf Madaleno, Felipe Cunha, Carlos Alexandre e Tartuce, chega-se à 
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conclusão de que o idoso necessita dos cuidados e do amparo familiar em todos os aspectos da 

sua vida, para que tenham uma velhice digna e condições psicológicas e físicas, o que lhes 

possibilita serem inseridos na sociedade e terem seus direitos e deveres preservados. 

 Ainda, ao se analisar o amparo jurídico no que se refere ao presente tema, 

percebe-se que esse assunto acaba se desenvolvendo de forma a buscas os direitos próprios; 

além disso, constata-se que os indivíduos devem se conscientizar das suas obrigações, como 

sujeitos inseridos no meio social, e principalmente de seus deveres para com seus pais, estes 

que, na idade avançada em que se enquadram, são considerados vulneráveis pela lei.  

  No presente trabalho, buscou-se abordar o assunto da omissão de cuidado 

inverso, analisando-se as possibilidades para indenização moral, além disso, verificou-se 

também que, num contrapeso pela falta de amor dedicado pelo filho, a justificativa da 

indenização deve ser pautada na ausência de cuidado, amparo e assistência, definida 

constitucionalmente. Sendo assim, a reparação monetária nesses casos surge como uma forma 

de se reduzir o sofrimento, desamparo e dor da vítima, de acordo com a reprovabilidade da 

conduta, punindo o agente do dano e servindo como desmotivação para a prática de novas 

condutas que venham a cometer atos lesivos à dignidade assim como à personalidade da pessoa 

idosa.  
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