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Simone Fogliato Flores Natielli Diniz da Silva  

  

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa busca demonstrar a responsabilidade civil por danos personalíssimos 

decorrentes do abandono afetivo do idoso, visto que cada vez mais aumenta o número de 

idosos abandonados por familiares, dos quais teriam o dever e a obrigação de amparar e dar 

assistência necessária para uma vida digna. Analisando o direito dos idosos à assistência 

familiar assegurado pela Constituição e Estatuto do Idoso, bem como a questão do afeto como 

elemento nuclear da família e a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente do 

abandono afetivo. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo de abordagem. Foram adotados 

os métodos procedimentais de pesquisa bibliográfica e documental, sendo consultadas 

doutrinas, artigos científicos, leis, portarias e decisões judiciais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Abandono afetivo. Responsabilidade Civil. 

 

PERSONALIZATIONAL DAMAGES ARISING OUT OF AFFECTIVE ELDERLY 

ABANDONMENT 

 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to demonstrate the civil liability for very personal damages resulting from 

the affective abandonment of the elderly, since the number of elderly abandoned by relatives is 

increasing, of which they would have the duty and obligation to support and give necessary 

assistance for a dignified life. Analyzing the right of the elderly to family assistance ensured by 

the Constitution and the Statute of the Elderly, as well as the issue of affection as a core element 

of the family and civil liability for moral damage resulting from emotional abandonment. For 

this, the deductive approach method was used. Procedural methods of bibliographic and 

documentary research were adopted, being consulted doctrines, scientific articles, laws, 

ordinances and judicial decisions. 

 
KEY WORDS: Old man. Affective abandonment. Civil responsability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo busca abordar a análise de um tema de grande relevância, visto 

que aborda o reconhecimento da viabilidade de ser aplicado as noções de responsabilidade em 

casos de abandono afetivo de idoso. A Constituição Federal Brasileira promulgada em 05 de 

outubro de 1988, visando proporcionar maior efetividade aos direitos dos idosos e servindo 

como parâmetro para toda legislação subsequente, buscou através de algumas de suas normas 

que tratam a respeito da matéria discutida garantir e coibir as condutas omissivas dos 

descendentes em relação aos seus genitores, enfatizando a importância do afeto nas relações 

familiares. 

Ato contínuo, os casos de abandono, violência e maus tratos em desfavor dos 

idosos têm frequentemente tomado grande destaque nas mídias, tanto como no âmbito 

judiciário. Por conseguinte, a respeito do abandono afetivo sabe-se que o mesmo pode ocorrer 

de diversas formas na vida real, seja por esquecimento, exclusão, ofensas e outras maneiras. 

Em sequência, necessário se faz destacar que tal situação é um problema existente 

em todas as classes sociais. Quando há inexistência ou fragilidade de laços afetivos e, se já 

não bastassem as dores físicas que normalmente fazem parte da rotina, os idosos muitas vezes 

são deixados de lado por seus filhos, familiares e amigos, comumente esquecidos nas datas 

mais importantes, vivendo a espera de uma visita ou um telefonema, que não chegam nunca.  

Por tratar-se de um problema de grande relevância social, o presente trabalho 

destaca a problemática a respeito do instituto da responsabilidade civil pelo abandono afetivo 

do idoso, já que a mesma não se encontra expressamente disposta no Estatuto do Idoso, razão 

pela qual inclusive já existe um projeto de lei que busca acrescentar um dispositivo ao 

Estatuto do Idoso regulamentando tal circunstância.  

Posteriormente, o referido artigo busca ressaltar os institutos que protegem e 

asseguram os direitos presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo debatidas as 

questões que tratam do afeto, da responsabilidade civil, do dano moral, da reparação e da 

indenização. 

Para tanto, atribui-se à pesquisa o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

sobre a matéria tratada no presente trabalho, tendo por objetivo demonstrar que o abandono 

afetivo do idoso pode causar sérias consequências no campo psíquico, devendo, portanto, ser 

enquadrada as noções do instituto da responsabilidade civil, visando compensar o prejuízo 

causado decorrente dos casos de abandono. 
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A respeito do tema, tal trabalho tem por objetivo demonstrar a responsabilidade civil 

por danos personalíssimos decorrentes do abandono afetivo do idoso. Por conseguinte, foi 

demonstrando o direito dos idosos à assistência familiar assegurado pela Constituição Federal 

e pelo Estatuto do Idoso. Em seguida, tratou a questão do afeto como elemento nuclear da 

família e a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente do abandono afetivo analisando 

o entendimento dos Tribunais, a legislação vigente e o posicionamento de doutrinadores em 

relação ao tema. Para o presente trabalho foram utilizadas as pesquisas de cunho 

bibliográficas, analisando livros, artigos, leis, decretos, entendimentos jurisprudenciais dos 

Tribunais e diversas fontes para a apresentação da síntese temática.  

 

 

2 O DIREITO DOS IDOSOS 

 

2.1 O DIREITO DOS IDOSOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais institucionalizados na Constituição 

brasileira de 1988 esclarece Flávia Piovesan (2015, p. 92):  

Desde o seu preâmbulo, a Carta de 1988 projeta a construção de um Estado 

Democrático de Direito, “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos (...). 

Ademais, a respeito da eficácia e aplicabilidade do direito a dignidade da pessoa 

humana, ensina Elimar Szaniawski (2015, p. 339):  

 A constituição de 5.10.1988 adotou como princípio fundamental, a dignidade da 

pessoa humana, tutelando como garantia individual, no art. 5.º caput, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Nos incs. 

III e XLIII, do mesmo artigo, protege o indivíduo contra a prática da tortura, do 

tratamento desumano ou degradante, constituindo a tortura crime inafiançável e 

insuscetível de graça ou anistia. 

Já José Joaquim Gomes Canotilho (2007, p. 23) destaca que alguns direitos impõem 

um dever ao Estado no sentido de este proteger perante terceiros os titulares de direitos 

fundamentais. 
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Nas palavras do autor, resta evidente que os direitos que os idosos possuem, direitos 

que são assegurados perante a Carta Magna, tratam-se daqueles que se enquadram 

perfeitamente na categoria dos que impõe em contrapartida um dever ao Órgão Público, já 

que todo próprio texto constitucional pode se extrair tal fundamento conforme se verá adiante. 

(CANOTILHO, 2007, p. 23) 

A respeito das questões de não discriminação, para o presente trabalho de interesse da 

questão dos idosos, sendo este um dos quesitos prévios para o exercício dos direitos humanos 

fundamentais, ensina Alexandre de Moraes (2013, p. 76):  

 Por sua vez, o princípio da não discriminação consagra que o exercício pleno de 

todos os direitos e garantias fundamentais pertence a todas pessoas, 

independentemente da sua raça, condição social, genealogia, sexo, credo, convicção 

política, filosófica ou qualquer elemento arbitrariamente diferenciador. 

Sobre o dever do Estado previsto no Pacto Internacional de Direitos Humanos de 

1966, ensina Fabio Konder Comparato (2013, p. 293):  

 Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas apropriadas para o 

desenvolvimento nacional, com objetivo de aumentar constantemente o bem estar de 

toda população e de todos os indivíduos, na base de sua participação ativa, livre e 

consciente no desenvolvimento e na justa distribuição dos benefícios dele 

resultantes. 

Atrelado a este direito garantido constitucionalmente, se encontra um dos princípios 

norteadores da proteção a instituição familiar, e de modo consequente também do próprio 

idoso. Trata-se do princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, que nas palavras de 

Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 23): 

 O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana constitui, assim, base da 

comunidade familiar, garantindo o pleno desenvolvimento e a realização de todos os 

seus membros, principalmente da criança e do adolescente (CF, art. 227).  

Inicialmente é necessário relatar que os idosos passaram a ser matéria de interesse 

público a partir do momento em que a Constituição Federal garantiu a eles direitos 

previdenciários (Art. 201, I) e direitos assistenciais (Art. 203, I), quando necessário. 

Mais adiante, no Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 

do Idoso, a Carta Magna buscou atribuir o dever de amparo as pessoas idosas, assegurando 

sua partição na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar, protegendo assim o seu 

direito à vida. Desse modo o Art. 230 e seus parágrafos da Constituição Federal destacam: 

 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 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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§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 

seus lares. 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 

coletivos urbanos. 

Acerca disso, tornou-se evidente a preocupação do Estado sobre essa determinada 

classe de indivíduos. Realizando uma breve análise dos parágrafos do respectivo artigo, nota-

se que no parágrafo primeiro preliminarmente o Estado já buscou realizar um combate ao 

abandono, determinando que os programas de amparo fossem executados preferencialmente 

em seus lares; a seu turno, o que deixa claro que em 1988 o Poder Público buscava implantar 

políticas voltadas para o interesse dos idosos.  

Realizando um estudo sobre o referido artigo, ensina José Miguel Garcia Medina 

(2012, p. 668): 

 A Constituição estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, bem como 

a gratuidade dos transportes coletivos. 

Já José Cretella Júnior (1993, p. 4550): 

 425. Dever de amparo às pessoas idosas - A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de (a) amparar as pessoas idosas, (b) assegurar-lhes a participação na 

comunidade, (c) defender-lhes a dignidade e o bem-estar, e por fim, garantir-lhes o 

direito à vida. 

Por meio desta norma constitucional, conclui-se que surgiu então o compromisso da 

família, da sociedade e do Estado em realizar determinadas condutas que garantam a presença 

e a participação dos idosos em atividades existentes na comunidade. Em seguida, buscou 

proteger seus valores respeitando a sua dignidade e assegurando seu bem-estar, concedendo 

satisfação das exigências do corpo e do espirito. 

Em sequência,  em 1994 foi sancionada, pelo então Presidente Itamar Franco, a Lei nº 

8.842 de 1994 que tratava sobre a política nacional do idoso, e concedia demais garantias à 

terceira idade. A respectiva lei, tinha por finalidade assegurar os direitos sociais dos idosos, 

criando condições que promovessem sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade como se extrai do seu Art. 1º, pode-se perceber: 

 Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade. 

Contudo, o marco especial manifestou-se depois de 15 anos, quando ocorreram novas 

conquistas, visto que foi somente em 1º de outubro 2003 que o legislador buscou conceder 
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mais amparo aos idosos e instituir penas severas para quem os desrespeitassem ou os 

abandonassem, sendo dessa vez elaborado o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, sancionada 

na época pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

2.2 O ESTATUTO DO IDOSO 

 

Segundo indicam dados apresentados pelo Ministério da Saúde disponível em seu 

Estatuto do Idoso (2013, p. 05): 

 Sabe-se que hoje há no Brasil aproximadamente 20 milhões de pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos; que, em 2025, esse número chegará a 32 

milhões, passando a ocupar o 6º lugar no mundo em número de idosos; e, em 2050, 

provavelmente, o número de pessoas idosas será maior ou igual ao de crianças e 

jovens de 0 a 15 anos; fato marcante em todo o mundo. O impacto dessa nova  

ordem demográfica" é imenso; o desafio é, portanto, considerável. 

 Tal feito é fato marcante em todo o mundo e demonstra a importância que esse tema 

traz, uma vez que representa um novo desafio para o Estado com seus deveres perante a toda 

sociedade.  

Conforme estipula a Constituição, o envelhecimento é um direito personalíssimo e sua 

proteção representa, portanto, um direito social. Desse modo, ressalta-se que é um dever do 

Estado assegurar aos idosos proteções a saúde e a vida através de políticas públicas que 

concedam um envelhecimento saudável em condições de dignidade.  

A respeito da importância que o idoso merece dentro da sociedade, destaca Rolf 

Madaleno (2013, p. 56): 

 Os idosos constituem, inquestionavelmente, um grupo social em franco crescimento 

quantitativo, que estava a mercê de um reconhecimento especial para a 

vulnerabilidade de seus fundamentais direitos, ligados aos cuidados como pessoa, 

com vistas aos cuidados para com sua saúde, seu transporte, sua moradia, para com 

o seu regime matrimonial, que, ao contrário das restrições impostas pelo Código 

Civil, deveria ser de livre-escolha; cuidados para com seus alimentos e a 

regulamentação destinada a atender sua eventual custódia ou curatela, sem prejuízo 

de outras prioridades de ordem subjetiva, além de preferência processual para suas 

demandas judicias, inclusive na seara penal, buscando a criação de uma rede de 

proteção contra maus-tratos físicos, psicológicos ou espoliações materiais. 

Destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, foi então que surgiu o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). O referido estatuto visou 

estabelecer os direitos dos idosos para que lhe fosse garantida uma melhor qualidade de vida, 
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como também buscou atribuir determinadas punições para quem violasse o direito desta 

categoria de sujeitos.  O estatuto foi considerado uma das maiores conquistas da população 

idosa brasileira 

Em continuação, conforme se pode extrair de seus 118 artigos, o estatuto trabalha uma 

gama de direitos voltados para a proteção do idoso, assegurando todos os seus direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, como também almeja garantir todas as 

oportunidades e facilidades para a preservação tanto da saúde física quanto da saúde mental. 

Esclarece também a proteção ao aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e moral em 

condições de liberdade e dignidade. Ademais, determina a obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, em absoluta prioridade, a 

efetivação e garantia de todos os esses direitos.  

Sobre a importância que a lei em comento agregou no ordenamento jurídico, ensina 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Flávio Tartuce e José Fernando Simão (2009, p. 

283):  

 Apenas o menor estava protegido pelo Direito Brasileiro, e com timidez 

resguardada a figura da mulher. Contudo, o ancião não era sujeito passivo de 

qualquer tutela infraconstitucional de maior relevo e repercussão até a edição da Lei 

10.741/2003, o Estatuto do Idoso, ao conferir integral amparo ao idoso. 

Desse modo, além da Constituição Federal, com a vigência desta lei foram talhados 

direitos, penalidades e até mesmo obrigações para todos perante o público da terceira idade, 

como é o caso exemplificativamente da situação dos filhos maiores na posição de 

responsáveis pelo bem-estar e saúde de seus genitores quando idosos.  

Logo, pode se concluir a importância e a relevância do Estatuto do Idoso, já que 

proporcionou para o rol de pessoas idosas um conjunto de regras de organização e 

funcionamento para disciplinar as relações jurídicas, assegurando e efetivando diversas 

garantias para essa determinada categoria de indivíduos. 

 

2.3 O DIREITO DOS IDOSOS À ASSISTÊNCIA FAMILIAR 

 

O direito dos idosos se encontra substanciado em diversos campos do ordenamento 

jurídico, isso porque tal classe necessita de proteção em virtude das dificuldades que possui. 

Com esse objetivo, foram atribuídos diversos deveres e obrigações às pessoas responsáveis 

pelos idosos, como é o caso da família, sociedade, Estado e demais outros sujeitos.  
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Como já destacado, existem diversas previsões presentes nos dispositivos que buscam 

assegurar as garantias dos idosos dentro do direito brasileiro. A assistência familiar se 

encontra disposta não só na Constituição Federal (Art. 230), mas também, no próprio Estatuto 

do Idoso e inclusive no Código Civil. Nas palavras de Rolf Madaleno (2013, p. 78): 

 O Estatuto do Idoso regula os alimentos dos idosos no artigo 11 da Lei n. 10.741, de 

1º de outubro de 2003, ao estabelecer que os alimentos serão prestados ao idoso na 

forma da lei civil, reportando-se, por evidente, às disposições constantes na 

codificação substantiva brasileira. 

[...] 

O Estatuto do Idoso consiga no seu artigo 12 a solidariedade da obrigação alimentar, 

mas confere ao alimentando a liberdade de escolha do seu prestador, sem precisar a 

ordem de chamamento pela proximidade de grau, como ordena o artigo 1.696 do 

Código Civil. 

Dessa forma é de fácil a constatação de que o legislador concedeu ao idoso uma maior 

flexibilidade ao conferir a ele mais agilidade e efetividade nos pedidos de natureza 

alimentícia, sendo ainda permitido a escolha eventual de quaisquer de seus parentes na 

posição de prestadores. 

Ainda, citando Rolf Madaleno (2013, p. 79): 

 Na tutela jurídica do idoso os alimentos guardam fundamental importância para a 

sua integral proteção, não apenas na preservação da vida, com a sua subsistência 

orgânica e material, mas, sobretudo, no fornecimento de uma vida digna e indene de 

qualquer forma de constrangimento ou opressão, sendo elementar para o idoso ser 

amparado com absoluta efetividade jurídica na sua velhice, porque tem menor 

expectativa de vida e não dispõe de tempo, condições físicas e mentais para se 

envolver com morosas pendengas judiciais. 

Como aponta Robson Renault Godinho (2007, p. 23), muitos dos idosos são vítimas de 

violência física, social, moral e psicológica, portanto, em sua maioria, extremamente 

vulneráveis. 

Nesse ínterim, ensina Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Flávio Tartuce e 

José Fernando Simão (2009, p. 285):  

 Portanto, os idosos frequentam uma faixa social especialmente vulnerável, exigindo 

a adoção de ações afirmativas em prol de sua singulares necessidades e direitos, 

sendo instituída no Brasil uma política de especial proteção jurídica ao idoso, 

surgida com a edição da Lei 10.741/2003, o denominado Estatuto do Idoso. 

Reforçando o descrito no tópico anterior, é possível observar que o sistema jurídico 

buscou aplicar políticas públicas que visem facilitar e tutelar da melhor forma possível as 

garantias dos idosos. Em todo o direito brasileiro se encontram dispositivos que auxiliam e 
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obrigam a respeitarem tais direitos, dado ao fato que o público da terceira idade merece uma 

posição especial na questão de amparo e assistência. 

Por conseguinte, ensina Yussef Said Cahali (2002, p. 674): 

 A obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo de 

solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a comunidade 

de interesses, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o dever recíproco de 

socorro. 

Desse modo, como preceitua o ensinamento doutrinário embasado nas regras gerais, 

nota-se o claro exemplo do dever de assistência, quando a obrigação de prestar alimentos 

representa um direito recíproco por entre todos do mesmo vínculo sanguíneo. Assim, a prole é 

responsável por prestar assistência aos seus genitores enquanto idosos, caso estes necessitem, 

da mesma forma que no decorrer de suas vidas foi atribuído o dever dos genitores por seus 

descendentes, principalmente e em destaque no presente trabalho, na seara do campo afetivo. 

Em desfecho, cumpre ressaltar que o direito de assistência em favor do idoso se 

encontra previsto em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro, sendo inicialmente 

disposto na Constituição Federal, em seguida no próprio Estatuto do Idoso e bem como nas 

demais legislações esparsas.  

 

2.4 O AFETO COMO ELEMENTO NUCLEAR DA FAMÍLIA 

 

Conceitua-se por afeto segundo o dicionário de sinônimos da língua portuguesa por 

Rocha Pombo (2011, p. 123): 

 AFETO (afeição), paixão, amor, inclinação, amizade, ternura, apego, dedicação. – 

Afeto e afeição – diz Bruns. – diferençam-se apenas em ser a afeição extensiva a 

pessoas e a coisas, e o afeto só a pessoas. Afeição é a tendência, propensão, ou 

inclinação comedida que se tem para alguém ou para alguma coisa. É por afeto ou 

por afeição que se sente prazer em encontrar a pessoa a quem se estima, e que se 

procura a ocasião de a ver, de gozar da sua companhia, de lhe ser útil. A afeição que 

temos às coisas nos induz a ter cuidados com elas. 

Tal sentimento trata-se do tema central debatido no presente artigo, dado que busca o 

reconhecimento da possibilidade de responsabilização em caso de abandono afetivo do idoso. 

O direito do idoso à assistência, isto é, ser assistido, auxiliado ou ajudado, se encontra 

garantido constitucionalmente bem como em diversas legislações especiais. 

Paulo Lôbo (2015, p. 65) demarca seu conceito, como um princípio que fundamenta o 

direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão da vida.  
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Sobre aspectos de afetividade esclarece Maria Berenice Dias (2015, p. 98):  

 Ainda que a falta de afetividade não seja indenizável, o reconhecimento da 

existência do dano psicológico deve servir, no mínimo, para gerar o 

comprometimento do pai com o pleno e sadio desenvolvimento do filho. Não se 

trata de impor um valor ao amor, mas reconhecer é um bem que tem valor. 

Frequentemente tem se evidenciado diversos casos de abandono, violência e maus 

tratos contra os idosos. Ato contínuo, julga-se que ser ignorado ou mesmo esquecido provoca, 

de fato, um sentimento de abandono. Desse modo, neste caso, o idoso se encontra numa 

posição de menosprezo e exclusão, como se já não fosse o suficiente as dores físicas que se 

protraem normalmente ao decorrer da vida, existe ainda no segundo plano em caráter 

subjetivo a dor da perda do abandono.  

Sobre a importância de o afeto estar presente no ambiente familiar, ensina Flávio 

Tartuce (2014, p. 992):  

 O afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal fundamento das relações 

familiares. Mesmo não constando a expressão afeto do Texto Maior como sendo um 

direito fundamental, pode-se afirmar que ele decorre da valorização constante da 

dignidade humana e da solidariedade. 

Já Maria Helena Diniz (2012, p. 37 e 38):  

       Princípio do respeito da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), que 

constitui base da comunidade familiar (biológica ou socioafetiva), garantido, tendo 

por parâmetro a afetividade, o pleno desenvolvimento = e a realização de todos os 

seus membros, principalmente da criança e do adolescente (CF, art. 227). 

Sabe-se que a ausência de afeto, de amor, de atenção e outras situações produz uma 

deficiência no convívio familiar. Muitas vezes o idoso na posição de abandono é deixado de 

lado pelos filhos, familiares e amigos, inclusive são esquecidos nas datas mais importantes, 

vivendo a espera de um contato.  

A respeito do abandono afetivo do idoso ensina Maria Berenice Dias (2016, p. 1085):  

 Quando se trata de pessoa idosa, chama-se de abandono afetivo inverso: o 

inadimplemento dos deveres e de cuidado e afeto dos descendentes para com os 

ascendentes, conforme impõe a Constituição Federal em seu art. 229. Afinal, os 

idosos também sofrem com a falta de convivência com os seus afetos, como 

reconhece enunciado do IBDFAM. 

Em que pese existam asilos para abrigar e, até mesmo pessoas que desenvolvam 

cuidados, tais indivíduos apenas exercem as suas respectivas funções como cuidadores e 

consequentemente não são obrigados a demonstrarem afeto. Por conta disso, faz-se necessária 

a questão em debate do abandono afetivo, dessa forma o Estado buscando corrigir tal 
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empecilho, determinou a atribuição aos responsáveis pela obrigação em manter relações de 

afeto entre seus semelhantes.  

Isto posto, é evidente que aquele que, na posição de idoso, espera unicamente de sua 

família que esta seja o subsídio acolhedor que lhe possa dar a atenção necessária quando 

preciso. Acredita ainda que, nela obterá o suporte necessário para se manter protegido nos 

anos finais da sua vida, porém, como é comumente observado, o que se ocorre é o desamparo 

desta, o que incorre no problema existente onde muitos precisam recorrer a intervenção dos 

órgãos responsáveis, normalmente o Ministério Público, para que através da lei obtenha tal 

amparo necessário.  

 

 

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

Sobre as noções introdutórias de responsabilidade e a respeito de sua origem 

etimológica, destaca Rui Stoco (2007, p. 114):  

 A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que 

vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que 

existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição 

estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da sociedade humana, 

de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de 

justiça existente no grupo social estratificado. Revela-se, pois, como algo 

inarredável da natureza humana. 

Por conseguinte, tal instituto da responsabilidade é conceituado segundo Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p. 41):  

 A palavra “responsabilidade” origina-se do latim respondere, que encerra a ideia de 

segurança ou garantia de restituição ou compensação do bem sacrificado. Teria, 

assim, o significado de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir. 

Já Sérgio Cavalieri Filho (2014, p. 14), em apertada síntese, diz que responsabilidade 

civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de 

um dever originário.  

Desse modo, ainda sobre responsabilidade, evidentemente civil, ensina Flávio Tartuce 

(2014, p. 223):  

 A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela 

desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada 

pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida. 
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Tem-se por responsabilidade civil, pois, a ideia de atribuir a um determinado agente o 

ato de reparar o dano causado suportado por outrem, tanto se tal atitude decorrer de uma ação 

ou de uma omissão. À vista disso surge então o elo que vincula a conduta do sujeito causador 

do dano a vítima que foi lesada, impondo assim o dever ao responsável de indenizar pelo 

evento danoso ocasionado. 

Assim sendo, faz-se imprescindível destacar que o instituto da responsabilidade civil 

deve existir ainda que tal responsabilidade decorra de uma conduta lícita, não sendo 

necessário que a mesma especifica resulte de uma conduta ilegal. Assim, existindo a conduta, 

ocorrendo ato lícito ou ilícito, gerado o dano e, portanto, configurado o nexo causal, resta 

evidente o dever do agente causador em indenizar o lesado pelos prejuízos suportados. 

A respeito da admissibilidade da aplicação do instituto da responsabilidade civil no 

acometimento de um ato lícito, esclarece Sílvio de Salvo Venosa (209, p. 4): 

 No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar aquela 

conduta que reflete na obrigação de indenizar. Nesse âmbito, uma pessoa é 

responsável quando suscetível de ser sancionada, independentemente de ter 

cometido pessoalmente um ato antijurídico. 

Sobre a possibilidade de responsabilização ainda que decorrente de ato lícito, como 

aqueles praticados em legitima defesa, estado de necessidade ou exercício regular de um 

direito, desse modo ensina Rogério Marrone de Castro Sampaio (2000, p. 20): 

 Deve-se tomar cautela ao considera-las como excludentes de responsabilidade. Isto 

porque nem sempre tais comportamentos, embora considerados lícitos, frise-se, vão 

eximir seu autor da obrigação de indenizar a vítima, como, aliás, ocorre com o ato 

praticado em estado de necessidade. 

Contudo, a responsabilidade civil pelo abandono afetivo do idoso não está 

expressamente disposta no Estatuto do Idoso, razão pela qual se julga tal situação com base 

nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal. No entanto, devido a um grande número de 

denúncias por maus tratos e abandono dos idosos sabe-se que já existe um projeto de lei que 

pretende acrescentar um dispositivo ao Estatuto do Idoso, regulamentando essa situação. 

Ato contínuo, conforme já mencionado, não só o Estatuto do Idoso como também o 

Código Civil estipula, obriga e atribui sob pena de responsabilização o dever dos filhos de 

prestarem assistência aos seus pais, quando idosos, principalmente destacando a necessidade 

do caráter afetivo também. 

Desse modo, é necessário que se garanta os direitos previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro, além de coibir as condutas omissivas dos responsáveis pelos idosos, enfatizando a 

importância do afeto nas relações afetivas. 
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Em conclusão, cumpre ressaltar que da mesma maneira que a legislação atribui para 

aqueles que se encontram na posição de responsáveis deveres como, a título de 

exemplificação, de prestar alimentos, necessário se faz ensejar o instituto da responsabilização 

civil nos casos de abandono afetivo dos idosos. Além do mais, já ocorre de maneira reiterada 

diversos casos de indenização por abandono afetivo dos pais com seus filhos, logo, a mesma 

regra deve servir de maneira contrário, quando os filhos na condição responsáveis pelos seus 

ascendentes os abandonarem também no campo afetivo. 

 

3.1 O DANO MORAL DECORRENTE DO ABANDONO AFETIVO 

 

A reparação pelo dano moral no ordenamento jurídico trata-se de uma garantia 

assegurada pela Constituição Federal de 1988, conforme consta da redação do Art. 5º, inciso 

“V” fora assegurado a indenização pelo dano moral e já o inciso “X” estabelecia a viabilidade 

de indenização por dano moral decorrente de violação. 

A respeito do conceito de dano moral, explica Flávio Tartuce (2014, p. 428):  

 A melhor corrente categórica é aquela que conceitua os danos morais como a lesão 

a direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. 

Alerte-se que para a sua reparação não se requer determinação de um preço para a 

dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do 

prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por 

isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para danos morais. 

Por outro viés, entretanto não distinto do conceito já apresentado, ensina Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p. 379):  

 Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É 

lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a 

intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, 

da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação. 

O próprio Código Civil assegura o direito a indenização conforme se extrai da redação 

do Art. 927 decorrente da responsabilidade civil, ao dispor a obrigação de reparar prejuízo 

daquele que por ato ilícito ocasionar um dano a outrem. Ainda que tal ato discorra diante de 

uma ação ou omissão, ou seja, causado um dano ao outro, indiferentemente sobre tal dano ser 

material ou moral, de acordo dispõe os artigos 186 e 187 também do respectivo Códex, 

sobressai-se assim o dever de indenizar.  
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Muito se crítica a respeito da incidência da reparação por dano moral nos casos de 

abandono afetivo, adiante será demonstrado que ainda nos dias atuais paira muita divergência 

entre os entendimentos disposto pelos Tribunais.  

De maneira feliz, tudo indica que a jurisprudência pátria se curvará à possibilidade de 

incidir a responsabilidade civil por eventuais danos a respeito do respectivo tema, ou seja, a 

indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo no meio familiar. Contudo, como 

já relatado, os julgados ainda não uníssonos acerca de tal matéria e tais inconformidades serão 

demonstradas pelas mais diversas razões no capítulo seguinte. 

Por conseguinte, tem a seguinte explicação a respeito da indenização dos eventos 

decorrentes por dano moral ensinada por Sílvio de Salvo Venosa (2009, p. 294):  

 Nesse sentido, a indenização pelo dano exclusivamente moral não possui o 

acanhado aspecto de reparar unicamente o pretium doloris, mas busca restaurar a 

dignidade do ofendido. Por isso, não há que se dizer que a indenização por dano 

moral é um preço que se paga pela dor sofrida. É claro que é isso e muito mais. 

Ato contínuo, demonstra-se alguns critérios tidos como necessários para o 

arbitramento em casos de incidência por dano moral segundo Paulo Nader (2016, p. 122): 

Destarte, nem todos os prejuízos causados às vítimas são de natureza material. Há 

valores humanos que, uma vez atingidos, provocam sofrimento, angústia, desespero e 

impõem reparação. Quando o ato ilícito atenta contra os direitos da personalidade, como o 

nome, a honra, a liberdade, a integridade física, a imagem, a intimidade, têm-se danos morais 

suscetíveis de indenização. 

Já sobre o âmbito da ação indenizatória por dano moral para Carlos Alberto Bittar 

Filho (2002, p. 34):  

 Constitui tal ação mecanismo de defesa que a ordem jurídica proporciona ao lesado 

com vistas à restauração do equilíbrio em sua posição jurídica, afetada pelo dano 

sofrido (v. Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 

1984, vol. 7, p. 100). Visa à reparação dos prejuízos acarretados ao lesado, 

permitindo a reconstituição, às custas do ofensor, da situação daquele. Nasce o 

direito ao ressarcimento com a caracterização da responsabilidade civil do agente, 

diante de práticas lesivas aos direitos em questão. 

Atualmente, a questão da incidência do dano moral por abandono afetivo já não é mais 

tão debatida doutrinariamente, visto que tal tema já se encontra um tanto quanto pacificado. 

No entanto, jurisprudencialmente tal tema ainda apresenta grande divergência como será 

demonstrado um pouco adiante no presente trabalho. 
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Ademais, não se mostra congruente que tal fato configure apenas como um mero 

aborrecimento, dado que afinal trata-se de um abalo sofrido pela vítima de ordem psíquica 

que normalmente acarreta em danos irreversíveis no íntimo do lesado.  

Sobre a ocorrência do dano moral no direito em família descreve Rolf Madaleno 

(2013, p. 344): 

 [...] o componente de uma família pode sofrer lesões provocadas por qualquer de 

seus integrantes, como o cônjuge, filho e parentes outros, tanto naturais como civis, 

companheiro ou companheira, mas, a par da lesão, a agressão moral suscita ainda 

efeitos jurídicos específicos e previstos na legislação correspondente. 

Conforme se observa, tal dano pode ser evidenciado e apurado dentre o meio familiar, 

uma vez que tal dano pode prevalecer entre todos os familiares, inclusive suportado pelos 

próprios idosos em decorrência de seus responsáveis. Neste modo, sendo o abandono afetivo 

por si só uma ausência de afeição, certamente mostra se congruente a sua caracterização na 

questão do dano moral. 

A questão do abandono afetivo presente entre o idoso e seus descendentes ou 

responsáveis é um tema complicado e infelizmente um tanto recorrente, sendo tão importante 

quanto o abandono dos pais pelos filhos.  

Em conclusão, a incidência do dano moral se enquadra perfeitamente cabível em 

situações de abandono afetivo que muitas vezes o idoso se encontra. Diante de todo o exposto, 

resta mais que evidente que a legislação brasileira busca por meio de diversas políticas 

públicas garantir direitos e atribuir deveres e responsabilidades a todos em face dessa 

determinada classe de indivíduos.  

Tal feito busca embasamento sobre incluir condições de vida dignas para aqueles que 

caminham ao fim da vida, já que esta, a terceira idade, é um ciclo natural que faz parte da vida 

ao qual todos enfrentaremos. Logo, proteger o idoso é proteger o nosso próprio futuro e 

caucionar meios que sirvam para resguardar e efetivar tais direitos, é o melhor meio de 

garantir um futuro digno para todo e qualquer cidadão.   

Contudo, a respeito do ressarcimento do presente evento, sabe-se que tal indenização 

deve equivaler a dimensão do dano causado. Apenas a título de explicação, caso fosse tratado 

a respeito da quantia referente a danos materiais, esta seria de fácil constatação e 

arbitramento, todavia, com relação ao dano moral, inexiste fórmula matemática para mensurar 

a sua extensão.  

Em casos análogos sobre o abandono afetivo no meio familiar e a respeito da questão 

da indenização por dano moral ensina Maria Berenice Dias (2015, p. 97 e 98): 
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 O distanciamento entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e pode 

comprometer o seu sadio desenvolvimento. O sentimento de dor e de abandono pode 

deixar reflexos permanentes em sua vida. Por certo, a decisão do STJ reconheceu o 

cuidado como valor jurídico identificando o abandono afetivo como ilícito civil, a 

ensejar o dever de indenizar. 

[...] 

O abandono afetivo pode gerar a obrigação indenizatória, conforme enunciado do 

IBDFAM. A reparabilidade do dano encontra respaldo legal (CC 952 parágrafo 

único), uma vez que atinge o sentimento de estima frente a determinado bem. 

Tal enunciado relatado, trata-se do Enunciado nº. 08 disposto pelo Instituto Brasileiro 

do Direito de Família, o qual dispõe que o abandono afetivo pode gerar direito a reparação 

pelo dano respectivo dano causado. Veja-se: 

 Enunciado 08 – O abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano 

causado. 

Dessa forma, o que se espera dos Ilustres magistrados é que seja levado em 

consideração todos os danos suportados, sejam estes pela ausência de amor, atenção, convívio 

família e abandono. Sendo que o afeto é um dever da família e dos responsáveis garantido e 

disposto no vigente ordenamento jurídico. 

 

 

4 DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA 

 

Nestes termos, temos exemplificativamente, alguns um tanto quanto atuais e outros já 

nem tanto, julgados de alguns Tribunais Brasileiros, nos quais é demonstrando a variação de 

diversos entendimentos, bem como a necessidade e a importância de um entendimento 

uníssono acerca do tema expostos, no presente trabalho. Mais precisamente, a analise 

jurisprudencial se deu nos casos de abandono afetivo não somente do idoso, mas em todo 

instituto do direito de família, até mesmo entre pais e filhos, já que tal tema ainda caminha 

para uma jurisprudência uniforme sobre a matéria diante da ausência de um posicionamento 

consolidado entre os Egrégios Tribunais.  

Neste liame, inicialmente, temos o seguinte julgado a Colenda Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça que discorreu sobre a possibilidade da indenização por dano 

moral nos casos onde ocorre o abandono afetivo entre os familiares. Visto que, segundo a 

ementa do presente o julgado o mesmo fundamenta-se na possibilidade do dever de 
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responsabilidade civil referente às regras e termos observados no Art. 227 da CF, assim 

dispondo:  

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.  

1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade 

civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família.  

2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico 

brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 

diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/1988.  

3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em 

se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque 

o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever 

de criação, educação e companhia – de cuidado –, importa em vulneração da 

imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por 

danos morais por abandono psicológico.  

4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado 

de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados 

parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos 

quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção 

social.  

5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, 

fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem 

ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial.  

6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, 

em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de 

origem revela-se irrisória ou exagerada.  

7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1.159.242/SP, Terceira 

Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/04/2012, DJe 10/05/2012). 

Desse modo tal entendimento resta demonstrado que segundo a Ministra Relatora, 

demonstra-se, portanto, ser admissível a questão da aplicabilidade do dano moral nas relações 

de família. Logo, é estipulado em determinados casos a possibilidade de ligação entre o 

instituto do direito de família e a responsabilidade civil, assim coincidindo com a 

reparação/indenização por em caráter de dano moral pelo abandono afetivo e demais outras 

situações que incorram no campo psíquico do indivíduo prejudicado.  

Por outra via, também existem casos dentro do próprio Tribunal Superior onde não se 

admitem a indenização de danos morais decorrentes por abandono afetivo. Neste sentido 

temos o seguinte julgado: 
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 CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 

GENITOR. ATO ILÍCÍTO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. ABANDONO 

AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, 

todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A ação de indenização 

decorrente de abandono afetivo prescreve no prazo de três anos (Código Civil, art. 

206, §3º, V).  

2. A indenização por dano moral, no âmbito das relações familiares, pressupõe a 

prática de ato ilícito.  

3. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono 

afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de 

prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não 

configura dano moral indenizável. Precedentes da 4ª Turma.  

4. Hipótese em que a ação foi ajuizada mais de três anos após atingida a maioridade, 

de forma que prescrita a pretensão com relação aos atos e omissões narrados na 

inicial durante a menoridade. Improcedência da pretensão de indenização pelos atos 

configuradores de abandono afetivo, na ótica do autor, praticados no triênio anterior 

ao ajuizamento da ação.  

4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (REsp 

1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017). 

Inclusive ainda existem casos onde o próprio Tribunal, de fato, reconhece que a 

jurisprudência pátria vem se amoldando e se curvando a respeito da possibilidade de 

indenização por abandono afetivo, no caso a título meramente exemplificativo, a reparação 

pelo abalo moral e psíquico desde que se encontrem caracterizados os casos de desrespeito a 

estes direitos. Desse modo: 

 Apelação. Ação de indenização por danos morais. Abandono afetivo. 

Jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de dano afetivo suscetível de 

ser indenizado, desde que bem caracterizada violação aos deveres 

extrapatrimoniais integrantes do poder familiar, configurando traumas expressivos 

ou sofrimento intenso ao ofendido. Inocorrência na espécie. Depoimentos pessoais 

e testemunhais altamente controvertidos. Necessidade de prova da efetiva conduta 

omissiva do pai em relação à filha, do abalo psicológico e do nexo de causalidade. 

Alegação genérica não amparada em elementos de prova. "Non liquet", nos termos 

do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a impor a improcedência do pedido. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00061950320148260360 

SP 0006195-03.2014.8.26.0360, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 

09/08/2016, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2016). 
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Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que para a caracterização do 

abandono afetivo é necessária a ocorrência do ato ilícito para que não seja fomentado a 

propositura de ações judicias motivadas unicamente pelo interesse econômico-financeiro: 

 RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ABANDONO AFETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SÚMULA Nº 

7/STJ. INCIDÊNCIA. PACTA CORVINA. VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. 

1. A possibilidade de compensação pecuniária a título de danos morais e materiais 

por abandono afetivo exige detalhada demonstração do ilícito civil (art. 186 do 

Código Civil) cujas especificidades ultrapassem, sobremaneira, o mero dissabor, 

para que os sentimentos não sejam mercantilizados e para que não se fomente a 

propositura de ações judiciais motivadas unicamente pelo interesse econômico-

financeiro. 

2. Em regra, ao pai pode ser imposto o dever de registrar e sustentar financeiramente 

eventual prole, por meio da ação de alimentos combinada com investigação de 

paternidade, desde que demonstrada a necessidade concreta do auxílio material. 

3. É insindicável, nesta instância especial, revolver o nexo causal entre o suposto 

abandono afetivo e o alegado dano ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 

4. O ordenamento pátrio veda o pacta corvina e o venire contra factum proprium. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. 

(REsp 1493125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016). 

Contudo, lamentavelmente, ainda existem Tribunais que apresentem posicionamentos 

divergentes dos julgados acima destacados. Tais Tribunais descaracterizam a aplicação do 

respectivo dano alegando que é tecnicamente impossível a aplicabilidade da reparação civil 

para os casos de abandono afetivo. 

Esses Tribunais se posicionam que é necessário que exista a prática do ato ilícito (Art. 

186 do CC) para a configuração do respectivo dano moral. Desse modo os mesmos afastam a 

possibilidade de reparação no âmbito do abandono afetivo por entenderem que não há 

incidência de tal prejuízo, senão nota-se: 

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ABANDONO AFETIVO - 

IMPOSSIBILIDADE. Por não haver nenhuma possibilidade de reparação a que 

alude o art. 186 do CC, que pressupõe prática de ato ilícito, não há como 

reconhecer o abandono afetivo como dano passível de reparação. (TJ-MG - AC: 
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10647150132155001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 

10/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/05/2017) 

 APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

A pretensão de indenização pelos danos sofridos em razão da ausência do pai não 

procede, haja vista que para a configuração do dano moral faz-se necessário prática 

de ato ilícito. Apelação provida (Apelação Cível, Nº 70080524648, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 20-

03-2019) 

Por conseguinte, cabe demonstrar que antigamente, o superado Código Civil de 1916 

não ensejava a possibilidade de indenização entre pais e filhos do respectivo dano em casos 

decorrentes do abandono afetivo:  

 RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS 

MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a 

prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do 

Código Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. 2. 

Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 757.411/MG, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 

27/03/2006, p. 299) 

À vista disso, a respeito de tais posicionamentos, é importante destacar que diante da 

análise dos julgados, frisa-se que os respectivos Tribunais se inclinam a posição de que a 

mera afirmação por si só não deve se incidir o dano moral, sendo relevante que tais pedidos 

de indenização sejam formulados e consubstanciados por robustas provas aos autos 

comprovando que, de fato, ocorreu-se um dano moral suportado pela lesado decorrente de um 

abandono afetivo. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O trabalho buscou inicialmente apresentar sobre o direito dos idosos previstos na 

Constituição Federal de 1988, bem como a respeito da preocupação do Estado sobre essa 

determinada classe de indivíduos. Através de tais normas dispostas na Carta Magna, foi 

constatado o compromisso da família, da sociedade e do Estado em garantir a presença e 

participação dos idosos em atividades existentes na comunidade.  
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Por conseguinte, o presente trabalho demonstra a Lei nº 8.842 de 1994 na época 

sancionada pelo então Presidente Itamar Franco que tratava sobre a política nacional do idoso 

e concedia demais garantias à terceira idade. A qual tinha por finalidade assegurar os direitos 

sociais dos idosos, criando condições que promovessem sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. 

Ato contínuo, mais precisamente destinado a regular os direitos assegurados dos 

idosos foi então que surgiu o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03. Tal estatuto visou 

estabelecer direitos para que fossem concedidas melhores condições de vida, bem como 

também atribuir determinadas punições para quem violar o direito desta categoria de sujeitos. 

Através dos 118 artigos presentes nela Lei, fora apresentado uma gama de direitos voltados 

para a proteção do idoso, assegurando todos os seus direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, como também almeja garantir todas as oportunidades e facilidades para a 

preservação tanto da saúde física quanto da saúde mental. 

Tem-se que o direito dos idosos à assistência familiar, demonstrando que o mesmo se 

encontra prevista em diversos campos do ordenamento jurídico, diante da proteção que tal 

classe possui. A mera observação aos itens abordados demonstra que o sistema jurídico 

brasileiro buscou de diversas formas aplicar políticas públicas que buscassem facilitar e 

tutelar da melhor maneira possível as garantias dessa determinada classe de indivíduos.  

A questão do afeto como elemento nuclear da família, visto que frequentemente fora 

evidenciado casos de abandono, violência e maus tratos contra os idosos. Desse modo o 

presente trabalho busca evidenciar a necessidade e a importância da família na vida do idoso, 

uma vez que é através dela que o mesmo obterá o suporte necessário para se manter protegido 

nos anos finais de sua vida.  

São abordados diversos conceitos de responsabilidade explicando o que tal instituto 

representa. Concluindo este tópico, é destacado que da mesma maneira que a legislação 

atribui para aqueles que se encontram na posição de responsáveis deveres como, a título de 

exemplificação, de prestar alimentos, necessário se faz ensejar o instituto da responsabilização 

civil nos casos de abandono afetivo dos idosos. 

Ainda é acentuado a questão da reparação pelo dano moral no ordenamento jurídico, 

demonstrando que tal dano discorre de uma garantia assegurada pela CF/88, como também é 

assegurado pelo próprio Código Civil o direito a reparação daquele que causar prejuízo a 

outrem.  

Em conclusão, relata que a questão da incidência do dano moral por abandono afetivo 

já não é mais tão debatida doutrinariamente, visto que tal tema já se encontra um tanto quanto 
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pacificado. Neste cenário, no entanto, jurisprudencialmente, tal tema ainda apresenta grande 

divergência entre os tribunais. Tal argumento se comprova diante a análise de julgados acerca 

do tema, dado que realiza uma busca não só nos casos de abandono afetivo do idoso, mas de 

em totó instituto da família.  

Foram apresentados julgados onde existia a possibilidade de indenização por dano 

moral nos casos onde ocorre o abandono afetivo entre os familiares, como também 

demonstrou que ainda existem Tribunais que apresentem posicionamentos divergentes a 

respeito da possibilidade de tal indenização, visto que estes descaracterizam a aplicação do 

respectivo dano alegando ser impossível a aplicabilidade da reparação civil para os casos de 

abandono afetivo. 

Desse modo, sendo a questão do afeto um elemento nuclear da família e a 

responsabilidade civil pelo dano moral decorrente do abandono afetivo e demonstrando o 

direito dos idosos à assistência familiar garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto do 

Idoso. Conclui-se que aos familiares deve ser atribuída à responsabilidade civil, por danos 

personalíssimos decorrentes do abandono afetivo do idosos. 

Por fim, em virtude do estudo elaborado determina a legislação que é esperado para os 

critérios de indenização por questões de abandono afetivo é que seja levado em consideração 

todos os danos suportados, sejam estes pela ausência de amor, atenção, convívio família e 

abandono. Sendo que o afeto é um dever da família e dos responsáveis garantido e disposto no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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