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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem a finalidade de elencar sobre os fatores que levam ao abandono 
afetivo e, consequentemente, ao abandono inverso, o qual ocorre quando os filhos 
abandonam seus pais. Em muitos casos, esse abandono ocorre na velhice. Além 
disso, pretende-se analisar quais fatores levam um pai ou uma mãe a abandonar 
seus filhos e requerer alimentos a eles. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/1990) elenca que a criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais 
como, por exemplo, direito à vida e à saúde, não devendo sofrer quaisquer tipos de 
maus-tratos. Para tanto, busca-se compreender o impacto que o abandono afetivo 
parental causa na vida de uma criança. No decorrer desse trabalho, nota-se que, 
além do sofrimento psicológico, em muitos casos, há violência física, por parte do 
genitor. Será abordado se o genitor, que deu causa ao abandono, terá direito a 
alimentos em sua velhice. A Constituição Federal, em seu artigo 229, e o artigo 3º do 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece o dever de cuidado dos pais com 
os filhos e dos filhos com os pais em sua velhice. Assim, o método utilizado foi o 
dedutivo e a técnica de pesquisa foi feita a partir da revisão bibliográfica e da análise 
de artigos, de livros e de notícias referentes ao tema. 
 

Palavras-Chave: Abandono. Inverso. Responsabilidade Civil. 
 
 

 
CIVIL RESPONSIBILITY FOR PARENTAL AFFECTIVE ABANDONMENT AND 

REVERSE ABANDONMENT 

 
ABSTRACT 

 
This project aims to list the factors that lead to affective abandonment and, 
consequently, to reverse abandonment, which occurs when children abandon their 
parents, in many cases, this abandonment occurs in old age. It is intended to analyze 
what factors leads the parents to abandon their children and require food from these 
abandoned children lather. The Statute of Childrens and Adolescents (Law 8.069 / 
1990), states that childrens and adolescents have fundamental rights, such as the 
right to life and health, and should not suffer any type of abuse. Therefore, we seek 
to understand the emotional impact that parental abandonment causes on a child's 
life. During this project, it is noted that, in addition to psychological suffering, in many 
cases, there is physical violence caused by the parents. It will be addressed, if the 
parents who abandoned the child, will have the right to ask for food fundus in his old 
age. The Federal Constitution, in its article 229, and article 3 of the Elderly Statute 
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(Law nº 10.741 / 2003), the duty of care of parents with children and of children with 
parents in their old age. Thus, the method used was the deductive and the research 
technique was made from the bibliographic review and the analysis of articles, books 
and news related to the theme. 
 
Keywords: Abandonment. Civil Responsibility. Reverse. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os pais têm o dever de proteger os filhos, desde sua concepção e, em alguns 

casos, essa proteção estende-se até após a maioridade deles. A Constituição 

Federal, em seu artigo 229, dispõe sobre o dever de educar, assistir e criar os filhos. 

Após a promulgação do referido diploma legal, o poder familiar tornou-se um 

sinônimo de proteção e cuidado, impondo aos pais o dever de proteger e educar os 

filhos. No entanto, mesmo com previsão expressa em lei, muitos pais abandonam 

seus filhos, até mesmo antes do nascimento. Em boa parte dos casos, o abandono 

vem por parte do pai que, ao descobrir que a mulher está grávida, simplesmente não 

aceitam ou alegam até mesmo que não estão prontos para assumir tamanha 

responsabilidade. 

O abandono afetivo pode se dar também por parte dos filhos, principalmente 

quando os pais se encontram em situação de dependência, o que geralmente ocorre 

na velhice. Os filhos que, na maioria dos casos, já são independentes e construíram 

sua própria família, não querem se prender à responsabilidade de ter que cuidar dos 

pais, então, há que se falar em abandono afetivo por parte dos filhos e em abandono 

afetivo inverso.  

O dever de cuidado abrange toda a família, ou seja, a solidariedade familiar. 

Para o direito civil, os pais têm o dever de proteger e educar os filhos, por sua vez, 

os filhos também têm o dever de cuidar dos pais, seja na velhice ou em algum outro 

momento de sua vida. No entanto, alguns pais simplesmente esquecem que tem 

filhos e, consequentemente, acabam não arcando com sua responsabilidade 

paternal. Diante desse cenário, o filho abandonado pode ser obrigado a cuidar desse 

pai ou mãe que o abandonou durante sua infância.   

Há entendimentos jurisprudenciais consolidados, de que o pai não tem a 

obrigação de amar seu filho. Alguns doutrinadores entendem que inexiste a 

obrigação jurídica de amar, no entanto, existe a obrigação de cuidar, educar e 
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alimentar seus filhos, como prevê o artigo 227, da Constituição Federal. Essa 

pesquisa vem esclarecer algumas dúvidas acerca desse dever de prestar 

assistência aos pais, estabelecido em lei, visto que há algumas decisões em que o 

pedido de alimentos é indeferido, o magistrado entende que o pai abandonador não 

goza de tal direito, levando em consideração que este não arcou com seu dever de 

cuidado, quando deveria. Por fim, objetiva-se buscar se há alguma responsabilidade 

civil por parte desse genitor e, também, responsabilidade civil por parte dos filhos. 

O presente artigo tem por finalidade analisar tanto a responsabilidade civil dos 

pais em relação aos filhos quanto o inverso, ou seja, a responsabilidade civil dos 

filhos em relação aos pais idosos e, além disso, se ela estende-se aos filhos cujos 

pais abandonaram na infância. Serão abordados, também, neste artigo, os danos 

decorrentes por causa do abando afetivo.  

Diante disso, a metodologia utilizada foi a dedutiva e a técnica de pesquisa foi 

feita a partir da revisão bibliográfica e da análise de artigos, de livros e de notícias 

referentes ao tema. 

 

 

2 NOÇOES GERAIS SOBRE FILIAÇÃO: ABANDONO AFETIVO PARENTAL 

 

O termo abandono afetivo se consagra pelo fato do pai apenas pagar pensão 

alimentícia para o filho, privando-o de sua presença na vida dele. Geralmente, esse 

abandono não é uma exclusividade do pai. Não são raros os casos em que os filhos 

processam os pais pela falta de afeto. Assim, há uma grande discussão em relação 

a se esses pais realmente devem indenizar os filhos por danos morais em 

decorrência do abandono (GOMIDE, ALEXANDRE JUNQUEIRA, 2015, p. 27). 

Existem casos concretos, onde os filhos pleiteiam por indenização como, por 

exemplo, em Minas Gerais, (REsp 757.411/MG, 4ª Turma do STJ, Relator Fernando 

Gonçalves), em que uma criança conviveu com seu pai até determinada idade, no 

entanto, o pai constituiu nova família e privou a criança de conviver com ele. Após a 

demanda ter sido julgada improcedente em primeiro grau, o TJMG condenou o pai 

ao pagamento de reparação a título de danos morais (GOMIDE, ALEXANDRE 

JUNQUEIRA, 2015, p.27). 

Há vários requisitos para se pleitear indenização por danos morais pelo 

abandono afetivo, pois o pai ou a mãe não podem deixar de cuidar de seus filhos e 
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esse cuidado não se restringe apenas ao pagamento de pensão alimentícia, mas 

sim ao cuidado afetivo de fato, ou seja, o amor e o carinho que se deve dar a uma 

criança. Embora muitas crianças que sofrem com a falta da figura paterna sejam 

supridas pelos cuidados de outros familiares, sempre existirá o vazio que o 

abandono causa (GOMIDE, ALEXANDRE JUNQUEIRA, 2015, p. 28).  

A Constituição Federal, em seu artigo 226, dispõe que „‟a família, base da 

sociedade tem especial proteção do Estado‟‟ (BRASIL 1988). Portanto, a lei maior 

estabelece a proteção do Estado sobre a família e, além disso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) dispõe proteção integral à criança e ao 

adolescente (BRASIL, 1990). 

Para constituir uma família, os pais têm que entender que terão grande 

responsabilidade, principalmente quando se trata dos filhos, pois, ao tê-los, não 

significa somente concebê-los, mas sim criar, educar e orientar. Outro fator 

importante é o afeto, pois muitos pais têm seus filhos e simplesmente os deixam de 

lado, não lhes dando amor necessário.  

Uma família estruturada é a base para a formação da vida humana, 

principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, que estão começando a 

viver. A expressão chave prevista na lei é absoluta prioridade a ser dada a criança e 

ao adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) materializa o 

comando constitucional ao disciplinar os direitos e os deveres infanto-juvenil 

(BRASIL, 1990). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente substituiu o antigo Código de 

Menores, cuja incidência era voltada ao menor em situação irregular. Crianças e 

adolescentes eram vistos como objeto da tutela à luz daquele regramento. As 

crianças não tinham nenhuma preocupação, nenhuma proteção, mas hoje existe a 

figura do princípio do melhor interesse da criança.   

O abandono afetivo ocorre, em alguns casos, por conta de filhos havidos fora 

do casamento. Esse filho não é beneficiado pela presunção legal de paternidade. 

Embora exista o vínculo biológico, falta o vínculo jurídico de parentesco, que surge 

apenas após o reconhecimento desse filho. Se o reconhecimento não ocorrer de 

forma voluntária, será assegurado a esse filho o reconhecimento judicial por meio de 

ação de investigação de paternidade (GONÇALVES, 2016, p. 335). 

Antes da Constituição Federal de 1988, os filhos havidos fora do casamento, 

seja por meio de uma relação extraconjugal ou de pais que não eram casados entre 
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si, eram chamados de ilegítimos. O artigo 227, §6º, da Constituição Federal, proíbe 

qualquer tipo de distinção entre os filhos, embora, ainda exista. Anteriormente, 

usava-se a expressão “filho ilegítimo”, que foi substituída por “filho havido fora do 

casamento” (art. 1º da Lei n. 8.560/92; artigos 1.607, 1.609 e 1.611, Código Civil). O 

reconhecimento dos filhos é um ato personalíssimo, efetuado por um dos pais, que 

produzirá efeitos somente em relação a ele, não sendo reconhecido qualquer direito 

diante de seu outro genitor (GONÇALVES, 2016, p. 336).  

Com o Código Civil de 2002, o princípio constitucional da absoluta isonomia 

entre os filhos foi cumprido, sendo assim, os filhos oriundos ou não do casamento 

são tratados igualmente. O artigo 1.596, do Código Civil, estabelece que “Os filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos 

e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” 

(BRASIL, 2002). 

 Ainda, o artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que aos 

pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-

lhes ainda a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. No 

entanto, alguns pais ainda fazem distinção entre os filhos e, em muitos casos, essa 

distinção acaba deixando de lado aquele filho oriundo de relação fora do casamento, 

ocasionando, assim, o abandono afetivo (MONTEIRO; DA SILVA, 2016, p. 478). 

 Os pais podem reconhecer os filhos através do reconhecimento voluntário, o 

qual refere-se tanto ao pai quanto a mãe, embora seja mais frequente sua aplicação 

em relação ao pai. Assim, eles poderão reconhecer o filho, seja perante o oficial do 

Registro Civil, por escritura pública, ou por escrito particular, lavrado em cartório, 

tratando-se de ato irrevogável. (MONTEIRO; DA SILVA, 2016, p.493). 

 Todos os filhos legítimos, naturais ou adotivos, exercerão igualmente os 

direitos e deveres relativos ao nome, ao poder familiar e à sucessão. Diante do 

exposto, os filhos tidos fora do casamento exercerão os mesmos direitos, conforme 

estabelecido no artigo 227, §6º, da Constituição Federal, bem como previsto no 

artigo 1.607, do Código Civil. Trata-se do princípio da igualdade jurídica entre os 

filhos, um dos princípios fundamentais do Direito de Família. Portanto, conclui-se 

que o ordenamento jurídico vigente estabelece igualdade absoluta de direitos, 

impedindo, assim, distinções entre os filhos oriundos ou não do casamento. 

(MONTEIRO; DA SILVA, 2016, p.493). 
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Existem casos em que os pais abandonam os filhos oriundos do próprio 

relacionamento, simplesmente pelo fato de não quererem a responsabilidade de ter 

um filho. No entanto, também há muitos casos de filhos havidos fora do casamento 

e, para não destituir sua atual família, prefere-se abandoná-lo (GONÇALVES, 2016, 

p. 369). 

 O reconhecimento de um filho havido fora do casamento tem efeitos de 

natureza patrimonial e de cunho moral. O principal objetivo é reconhecer a relação 

jurídica entre pai e filho. Após o reconhecimento, ele terá o sobrenome de seu 

genitor e possuirá o direito de ingressar na família. Entre pais e filhos reconhecidos, 

há direito recíproco de alimentos, conforme estabelece o artigo 1.696, do Código 

Civil (GONÇALVES, 2016, p. 369). 

             

2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DO ABANDONO AFETIVO POR PARTE DOS PAIS 

 

Existem muitos casos em que o pai simplesmente abandona o filho oriundo 

de relacionamento fora do casamento, mesmo após o reconhecimento do mesmo. 

Há também situações em que, mesmo sendo casado com a mãe da criança, 

simplesmente não quer ter filhos. Nesses casos, discute-se a possibilidade de 

reparação pelos danos causados, onde parte da doutrina e da jurisprudência 

entende que o pai tem o dever de indenizar, mas a outra parte não, sob o argumento 

de que o amor é algo espontâneo, ou seja, o pai não é obrigado a amar o filho 

(TARTUCE, 2020, p.944). 

A noção jurídica de responsabilidade diz respeito à ação danosa de alguém. 

São três os elementos que integram a responsabilidade civil: a conduta humana 

(positiva ou negativa), o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2018, p. 79).  

É importante ressaltar que a responsabilidade civil é a expressão obrigacional 

com maior visibilidade da conduta humana. A ação ou omissão humana verte em 

dano ou prejuízo a outrem. A essência fundamental da conduta humana é a 

voluntariedade, que resulta da liberdade de escolha do agente que tem 

discernimento necessário para entender o que faz. Por outro lado, a conduta 

omissiva é a geradora de dano. A falta do requisito “omissão voluntária” inviabiliza o 
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reconhecimento da responsabilidade civil (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p. 

81-82). 

A existência de dano ou prejuízo é indispensável para configurar a 

responsabilidade civil, sendo sua reparação produto da teoria da responsabilidade. 

Para que o dano seja indenizável, é necessário que haja a violação de interesse 

jurídico patrimonial ou extrapatrimonial, levando em consideração que o art. 186, do 

Código Civil, reconhece a reparabilidade do dano, independentemente da existência 

de prejuízo patrimonial e a certeza do dano, onde somente o dano efetivo será 

reparado (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2018, p.93). 

Se tratando de abandono afetivo, há entendimentos pacificados de que ele 

não deve ser indenizado, no entanto o abandono na vida de uma criança pode gerar 

consequências negativas em sua vida, pois a indenização não substitui o amor que 

ela deveria receber, mas pode ajudar a amenizar o que lhe era de direito durante 

sua vida e que não foi recebido. 

A responsabilidade civil no Direito de Família vai além das relações de 

casamento e união estável, ensejando na parentalidade, ou seja, está presente nas 

relações entre pais e filhos. Uma das situações em que ocorrem essas relações diz 

respeito à responsabilidade civil pelo abandono afetivo e ao princípio da 

solidariedade familiar, que se fundamenta no art. 3º, inciso I, da Constituição 

Federal. Esse princípio tem grande relevância no âmbito familiar, levando em 

consideração que, entre os membros, existe o dever de assistência mútua, em 

especial no que diz respeito aos filhos (TARTUCE, 2020, p. 943).  

A ausência dos pais causa danos irreparáveis na vida de uma criança, 

afetando, consequentemente, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio 

absoluto, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e possui a finalidade 

de assegurar o mínimo existencial para o ser humano viver. O abandono afetivo, 

para alguns juristas, deveria ser indenizado àquele que foi abandonado, no entanto 

há entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que o pai 

não possui o dever de indenizar, pois não pode obrigá-lo a amar seu próprio filho 

(TARTUCE, 2020, p.945). 

O Código Civil, em seu artigo 927, estabelece que “Aquele que, por ato ilícito 

(artigos 186 e 187, CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Algumas 

jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça entendem que pode haver a 

possibilidade de reparação dos danos morais por abandono afetivo, desde que o 
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prejuízo seja comprovado pela vítima. Em regra, o abandono afetivo dos filhos não 

gera dano moral indenizável, porém, quando há o reconhecimento de dano, este só 

é concedido após o reconhecimento de paternidade (TARTUCE, 2020, p. 949). 

De acordo com o Aldair Oliveira, com fulcro no princípio da dignidade da 

pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança, as vítimas do 

abandono afetivo ingressam judicialmente contra o pai que as abandonou, com o 

objetivo de ressarcimento pelos danos psíquicos causados por conta da privação do 

afeto e convívio familiar. A reparação civil pelo abandono, em um primeiro momento, 

busca tutelar a integridade psíquica e emocional. Em um segundo momento, busca 

o desenvolvimento da vítima sem traumas e frustações, causados em decorrência 

do abandono (OLIVEIRA, 2018). 

Ainda, conforme Aldair Oliveira (2018), o Código Civil, em seu artigo 1.634, 

dispõe claramente sobre os atributos do poder familiar e o dever de ter os filhos em 

sua companhia. Ademais, o artigo 229, da Constituição Federal, estabelece que os 

pais têm o dever de assistir, criar e educar seus filhos. Quando há violação desse 

dever de cuidado e de criação, ocasionando dano ao filho, configura-se ato ilícito, 

conforme estabelecido no artigo 186, do Código Civil. Em alguns casos, esse 

abandono mostra-se tão impactante na vida da criança, a ponto de fazer com que 

ela faça uso de medicamentos para controle de ansiedade, depressão, entre outras 

doenças desenvolvidas pelo abandono (OLIVEIRA, 2018). 

A reparação civil pelo abandono afetivo é causa de controvérsias na doutrina 

e na jurisprudência, pois alguns doutrinadores entendem que a reparação não gera 

aproximação dos pais com os filhos, ou seja, não faz com que o pai passe a amar o 

filho e vice-versa, sendo inexistente a obrigação jurídica de amar. Por outro lado, se 

for comprovado que houve comprometimento na saúde da criança por conta da 

negativa de paternidade, é possível a reparação civil pelo abandono quando 

comprovada a responsabilidade civil de fato e a violação dos princípios 

estabelecidos na Constituição Federal, bem como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990), tais como a dignidade da pessoa 

humana e a proteção integral (OLIVEIRA, 2018). 

Diante disso, busca-se a reparação pelos danos causados na vida de uma 

pessoa que sofreu abandono, visto que a reparação não faz com que os transtornos 

causados em sua vida sejam apagados, mas sim reparados por parte daquele que 

deu causa ao dano, conforme estabelece o Código Civil. É na própria família que se 
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forma o caráter da criança, onde os valores éticos e morais serão transmitidos a ela. 

O direito à convivência familiar recebe um tratamento mais minucioso, que é a 

diretriz do ECA, o seu ponto principal. Ademais, fica concluído que a convivência 

social não substitui a convivência familiar, portanto, mesmo com a devida 

manutenção material do genitor com o filho, ainda resta o abandono afetivo, o qual 

pode ser responsabilizado civilmente por danos morais (OLIVEIRA, 2018). 

 

 

3 ABANDONO AFETIVO INVERSO: OS FIHOS TÊM O DEVER DE CUIDAR DOS 

PAIS 

 

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 1º, dispõe acerca da pessoa idosa, sendo 

ela maior de 60 (sessenta anos). O ordenamento jurídico vigente traz inúmeros 

direitos que a pessoa idosa possui. O mesmo Estatuto (Lei nº 10.741/2003), em seu 

artigo 2º, dispõe que “o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade” 

(BRASIL, 2003). 

De acordo com Jahine Luiz Miranda, com fulcro no princípio da solidariedade, 

o qual dispõe que, entre os membros da família deve haver a mútua assistência, o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o valor moral inerente à pessoa humana 

e, ainda, o princípio da proteção integral, o idoso passou a ser reconhecido como 

cidadão, tendo seus direitos assegurados por lei específica (Estatuto do Idoso) e 

pela Constituição Federal, nos artigos 229 e 230. In verbis: 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade.  
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. §1º Os 
programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares (BRASIL, 1988). 
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 De acordo com Jahine Luiz Miranda (2020, p.23), o artigo 230 da 

Constituição Federal traz a proteção integral da pessoa idosa, lhe dando autonomia 

e fazendo com que possa viver em sociedade, com amparo e com o dever de 

cuidado familiar, sendo ele estendido também ao Estado. Assim, quando ocorre a 

omissão desse dever, é necessário que haja indenização. 

 Segundo Jahine Luiz Miranda (2020, p.23) o Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/03) complementa o texto constitucional, garantindo a pessoa com mais de 60 

(sessenta) anos o mínimo para que possa viver com dignidade e gozar de seus 

direitos. Essa proteção maior com a pessoa idosa trouxe uma maior efetivação de 

suas garantias, o que facilitou o acesso à justiça, fazendo com que tais cidadãos 

pudessem ingressar com ação de alimentos contra os filhos que abandonam os pais 

na velhice, denominado como abandono afetivo inverso. 

O artigo 3º, do Estatuto do Idoso, dispõe que é obrigação da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar, ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003). 

Ainda, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 8º, traz os direitos da pessoa idosa 

como sendo personalíssimos, se tratando de seu envelhecimento, sendo vedada a 

sua transferência a outras pessoas. O artigo supramencionado, dispõe que “o 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta Lei e da legislação vigente” (BRASIL, 2003). 

Conforme mencionado por Jahine Luiz Miranda (2020), o Estatuto do Idoso 

tem como finalidade proteger os interesses das pessoas maiores de sessenta anos, 

impondo, assim, o dever de cuidado por parte da família e do Estado. A autora ainda 

afirma que tais regras já deveriam ser inseridas no dia a dia do ser humano, visto 

que o cuidado, o amor e o afeto não deveriam ser impostos, mas sim ocorrer de 

maneira natural, sem a intervenção do Estado nas relações familiares. 

Com relação ao abandono afetivo inverso, existem casos em que o filho 

abandona os pais, porque foi abandonado na infância por eles. Para Jahine Luiz 

Miranda (2020) e Rolf Madaleno (2018) o afeto vem das relações pessoais, fazendo 

com que as pessoas mostrem seus sentimentos como, por exemplo, carinho, amor, 

cuidado e proteção. Nas palavras de Madaleno (2018) “o afeto é a mola propulsora 

dos laços familiares e as relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo 
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amor, para ao fim e ao cabo dar sentido e dignidade à existência humana” 

(MADALENO, 2018, p.36). 

A afetividade é um elemento essencial na vida de uma pessoa para que ela 

possa viver com dignidade, levando em consideração que quem não recebe amor e 

carinho, pode ter sérias consequências psicológicas. Assim, o direito ao afeto está 

ligado à felicidade e o Estado precisa criar garantias para que esse direito seja 

exercido por meio da afetividade (DIAS, 2016, p. 52). 

O abandono afetivo inverso é entendido como o descumprimento de um dever 

dos filhos para com seus genitores, que ocorre, em maior parte, na velhice. O 

abandono de idosos tem se tornado cada vez mais frequente nos dias atuais, 

principalmente pela falta de afeto, o que pode gerar grandes consequências na vida 

deles como, por exemplo, danos irreversíveis. Assim, Borim e Armelin (2014) dispõe 

que:  

 

O abandono afetivo praticado contra o idoso é capaz de lesar, 
simultaneamente, vários bens jurídicos, a saber: direito que enseja respeito 
à dignidade, à vida, integridade física, mental e moral, além de impedir sua 
manutenção no convívio familiar (BORIM; ARMELIN, 2014, p. 200).  

 

De acordo com Jahine Luiz Miranda (2020, p. 34), o abandono afetivo inverso 

é uma maneira grave de violência às pessoas idosas. Usa-se o termo “abandono às 

avessas” ou “inverso” por se referir à relação paterno-filial. Os filhos têm que cuidar 

dos pais na velhice, da mesma maneira que os pais têm o dever de cuidar dos filhos 

durante sua infância e até que possam se manter sozinhos. 

O Estatuto do Idoso leva em consideração as relações afetivas e protege o idoso de 

toda e qualquer negligência decorrente do abandono, protegendo seus direitos e 

respeitando sua dignidade, bem como deve ser. O artigo 4º, do Estatuto do Idoso, 

dispõe o seguinte:  

 

Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por 
ação ou omissão, será punido na forma da lei. § 1º: É dever de todos 
prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso (BRASIL, 2003). 
 
 

Além da proteção prevista na Constituição Federal, o Estatuto do Idoso 

também garante proteção a todas as pessoas idosas, sendo inadmissível a violação 

de quaisquer direitos garantidos à estes. 
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3.1 FILHOS ABANDONADOS NA INFÂNCIA TÊM O DEVER DE CUIDAR DOS 

PAIS NA VELHICE?  

 

Renata Vilas Boas (2020) afirma que todas as relações familiares são 

pautadas em respeito e em reciprocidade, principalmente pelo fator constitucional 

que estabelece que os pais cuidarão dos filhos e, posteriormente, os filhos cuidarão 

dos pais na velhice, porém essa não é uma realidade recorrente em todas as 

famílias.  

Nos dias atuais, encontram-se inúmeras situações em que o genitor 

abandona seu filho na infância para que ele seja cuidado por outras pessoas, no 

entanto esse genitor envelhece e, assim, em muitos casos, ele pede alimentos para 

o mesmo filho que abandonou. Os filhos, além de ter que lidar com o abandono 

passam, então, a lidar com os pais pleiteando alimentos e o dever de cuidar deles 

(VILAS BOAS, RENATA, 2020). 

Ainda, de acordo com Renata Vilas Boas (2020), o Poder Judiciário tem o 

dever de analisar cada caso antes de aplicar, efetivamente, a norma jurídica vigente. 

Renata cita um caso em que a filha se recusou a pagar alimentos e a cuidar do pai 

idoso e debilitado, porque ele a maltratava em sua infância e, posteriormente, a 

abandonou. Não seria justo que essa filha que sofreu tanto com o pai, fosse 

condenada a dar assistência a ele. No caso em questão, o juiz entendeu que a filha 

não deveria pagar alimentos, levando em consideração tudo o que ela sofreu. A 

notícia rapidamente ganhou grande repercussão, como mostra o site do Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo. In verbis: 

Justiça decide que filha agredida e negligenciada na infância pode se 
recusar a ser curadora do pai 
Curatelado nunca exerceu a paternidade. 
Filha que foi negligenciada e sofreu violência do pai pode se recusar a ser 
curadora dele, decidiu a 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de 
São Carlos. A mulher se recusa a assumir a incumbência sob o argumento 
de que foi abandonada pelo genitor quando era criança e, no curto período 
em que conviveu com ele, sofreu diversas agressões. 
Consta dos autos que o homem é interditado e dependente de auxílio 
permanente. Suas duas irmãs são as curadoras, mas uma delas ingressou 
com ação para se desencarregar da obrigação, pois em breve viajará para o 
exterior.  Para tanto, indicou a permanência da cocuradora ou a inclusão da 
filha do curatelado – esta, no entanto, se recusa a assumir o encargo. 
De acordo com o juiz Caio Cesar Melluso, laudo social comprova a falta de 
relação entre o curatelado e a filha, bem como laudo psicológico aponta o 
sofrimento emocional da mulher, traumatizada pelo comportamento 
negligente e violento do pai. 
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“Assim, ainda que seja filha do curatelado, tal como não se pode obrigar o 
pai a ser pai, não se pode obrigar o pai a dar carinho, amor e proteção aos 
filhos, quando estes são menores, não se pode, com a velhice daqueles que 
não foram pais, obrigar os filhos, agora adultos, a darem aos agora 
incapacitados amor, carinho e proteção, quando muito, em uma ou em outra 
situação, o que se pode é obrigar a pagar pensão alimentícia”, escreveu o 
magistrado em sua decisão. 
A outra irmã continuará sendo a curadora do interditado. Cabe recurso da 
decisão. 
 

 A partir da referida notícia, conclui-se que, embora haja a responsabilidade 
prevista em lei, esta poderá ser afastada se o pai abandonou o filho na infância. 
Portanto, para alguns julgadores, o filho não terá responsabilidade com o pai que 
deu causa ao abandono. 
 
 
4 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS EM RELAÇÃO AOS PAIS IDOSOS 

 

A responsabilidade civil pode ser dividida em objetiva e subjetiva. Na primeira, 

entende-se que o dano ocorre independentemente da existência de culpa. Por sua 

vez, na segunda espécie, encontra-se presente o dano e o nexo causal. O artigo 

927, do Código Civil, em seu parágrafo único, estabelece que: “Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem” (BRASIL, 2002). 

O abandono afetivo tem gerado muitas discussões e opiniões divergentes na 

esfera jurídica. A Constituição Federal é muito explícita no que diz respeito às 

obrigações dos pais com os filhos menores e dos filhos com os pais idosos. De 

acordo com a advogada Gisele Nascimento, muitas pessoas têm ignorado o 

disposto na lei (NASCIMENTO, 2019). 

Os motivos que levam ao abandono, embora não sejam justificáveis, estão 

ligados à falta de tempo e de amor, aos desentendimentos, ao trabalho, entre 

diversos motivos. Por conta disso, os filhos optam por internar os pais idosos em 

asilos, ou até mesmo abandonam eles (NASCIMENTO, 2019). 

Como demonstrado anteriormente, o artigo 186, do Código Civil, traz a 

disposição acerca do dever de reparar o dano causado a outrem. A responsabilidade 

civil recai sobre a pessoa que, por ação ou omissão voluntária, causa dano, mesmo 

que seja involuntariamente. A doutrina majoritária elenca o dano, o nexo causal, a 

culpa e a ação ou omissão como pressupostos básicos da responsabilidade civil 

(MORAIS, 2015). 
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 A culpa, em sentido amplo, abrange o dolo, não importando se houve ou não 

a intenção de causar o dano. Pelo artigo 186, do Código Civil, deve-se identificar o 

elemento culpa no fato danoso e, caso falte um dos elementos, não caracteriza o 

dano, portanto, não gera indenização. Assim, a culpa é proveniente da negligencia 

ou da imprudência. A culpa é a omissão da diligência necessária de alguém ou a 

falta do dever jurídico sem o ânimo de lesar, porém causando o dano, ou seja, não 

tem a intenção, mas prejudica a pessoa e, por isso, responderá pelo dano causado  

(MORAIS, 2015). 

 A reparação é necessária nos casos de danos materiais, por muitas vezes 

ser possível a substituição do bem lesado, enquanto o dano afetivo não tem um 

valor fixado nem mensurável. Conforme dispõe o artigo 944, do Código Civil: “A 

indenização mede-se pelo valor do dano”. Ainda, de acordo com o parágrafo único 

do referido artigo, “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e 

o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização” (BRASIL, 2002). 

Com base na Constituição Federal e nas leis do ordenamento jurídico, o 

princípio da solidariedade deve estar sempre presente nas relações familiares, 

sendo os pais e os filhos responsáveis um pelo outro, além dos demais integrantes 

da família. A responsabilidade civil, no âmbito familiar, se dá, em grande parte, pelo 

abandono afetivo, onde discute-se a possibilidade de indenização pelo sofrimento 

causado por esse abandono (MORAIS, 2015). 

O abandono afetivo do pai para com o filho, em muitos casos, causa grande 

sofrimento, então, gera o dever de indenizar. Para a Ministra Fátima Nancy Andrighi, 

do Superior Tribunal de Justiça, „‟amar é faculdade, cuidar é dever‟‟. Nesse sentido, 

firmou-se o entendimento de que abandonar o filho traz a obrigação de indenização. 

(NOGUEIRA, 2018). 

O dever de cuidado não se restringe aos pais, apenas, pois os filhos também 

têm o dever de cuidar dos pais, principalmente quando são idosos, assim como 

estabelece o artigo 229, da Constituição Federal. Esse cuidado não limita-se 

somente à assistência material, porque os filhos devem proporcionar assistência 

psicológica aos pais, visto que necessitam de um cuidado maior, por conta da idade 

avançada (NOGUEIRA, 2018). 

Como demonstrado acima, o descumprimento do dever de cuidado, por parte 

dos pais, acarreta no abandono afetivo parental. Sendo assim, quando ocorre esse 
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descumprimento por parte dos filhos, em relação aos pais, há a caracterização do 

chamado abandono afetivo inverso (NOGUEIRA, 2018). 

Em entrevista para o IBDFAM, o Desembargador Jones Figueiredo Alves, 

afirma: 

Diz-se abandono afetivo inverso a inação de afeto, ou mais 
precisamente, a não permanência do cuidar, dos filhos para com os 
genitores, de regra idosos, quando o cuidado tem o seu valor jurídico 
imaterial servindo de base fundante para o estabelecimento da 
solidariedade familiar e da segurança afetiva da família (ALVES, 
2013, s.p).  

 

Para gerar responsabilização pelo abandono, é indispensável a presença dos 

pressupostos da responsabilidade civil. O dano ocorrerá quando atingir a dignidade 

da pessoa humana, nesse caso, o idoso. A culpa caracteriza-se quando há 

inobservância no dever de cuidado e, por último, o nexo de causalidade recai sobre 

a conduta omissiva do agente. Presentes todos os requisitos, será configurado o 

abandono, gerando, assim, o dever de indenizar (NOGUEIRA, 2018). 

Os membros da família são responsáveis uns pelos outros, sendo 

indispensável a assistência mútua familiar, ou seja, o dever de cuidado entre todos 

os membros, principalmente quando se trata de pais e filhos, assim como os pais 

têm o dever de cuidar dos filhos quando menores, os filhos também têm essa 

obrigação, prevista em lei (NOGUEIRA, 2018). 

Quando se trata de abandono afetivo, há muitas discussões acerca do 

assunto na doutrina, pois alguns estudiosos entendem que não há a obrigação de 

amar, no entanto, existe a obrigação de cuidar, como já exposto, porém outros 

doutrinadores entendem que a indenização vem com o intuito de punir àquele que 

deu causa ao abandono (DIAS, 2018). 

O abandono inverso tem se tornado cada vez mais frequente, o que viola o 

disposto no artigo 3º, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o qual estabelece a 

obrigação familiar para com a pessoa idosa. Através da inobservância do dever de 

cuidado, o idoso perde o contato com quem deveria lhe dar assistência nessa fase 

tão delicada de sua vida, necessitando de cuidados diariamente (DIAS, 2018). 

A responsabilidade civil tem previsão no Código Civil, no entanto, além de 

responder civilmente pelo abandono da pessoa idosa, a pessoa também poderá 

ocorrer à responsabilização na esfera penal, como dispõe o artigo 244, do Código 

Penal. De acordo com o referido artigo, aquele que deixar de prover a subsistência 
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de ascendente inválido ou maior de 60 anos, incorre em abandono material, 

podendo pegar uma pena de detenção de 1 a 4 anos e, ainda, multa de uma a dez 

vezes o maior salário mínimo vigente no País (BRASIL, 1940). 

Tanto o abandono afetivo por parte dos pais quanto o abandono inverso por 

parte dos filhos geram danos psicológicos e, consequentemente, atingem a 

dignidade da pessoa humana. Como elencado acima, quem gera o dano, tem o 

dever de indenizar. Essa indenização não faz com que a pessoa receba o cuidado e 

a proteção, mas ajuda a amenizar os danos advindos pelo abandono (DIAS, 2018). 

Anteriormente, foi trazida uma notícia referente a um pai que teve seu pedido 

de alimentos indeferido, pois, além de ter abandonado a filha na infância, ainda a 

agredia fisicamente. A 2ª Turma Cível, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

julgou improcedente o pedido de alimentos de uma mãe em face dos seus três 

filhos. A presidente da Comissão da Infância e da Juventude do IBDFAM, Melissa 

Barufi, alega que a genitora não merecia receber os alimentos (IBDFAM, 2017). 

De acordo com os julgadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a 

genitora não prestou assistência aos seus filhos na infância, o que era sua 

obrigação, então, não há que pleitear alimentos agora que se encontra em idade 

avançada. Além disso, nunca seguiu o que determina a lei, se tratando de dever de 

cuidado, assistência, proteção, saúde e educação em relação aos seus três filhos 

(IBDFAM, 2017). 

Para a presidente da Comissão do Idoso da IBDFAM, Tânia da Silva Pereira, 

se os pais devem indenizar os filhos em relação ao abandono, quando ocorre o 

contrário, ou seja, o abandono inverso, os filhos também devem indenizar os pais, 

pois, para ela, também ocorre o ato ilícito quando a omissão se dá por parte dos 

filhos em relação aos pais (IBDFAM, 2017). 

Por outro lado, os julgadores não concordam com tal posicionamento, visto 

que a genitora não tem direito ao recebimento dos alimentos, além de não precisar 

deles e, ademais, nunca arcou com suas responsabilidades como genitora. Ainda, o 

artigo 1.694, do Código Civil, assegura os alimentos quando são indispensáveis à 

subsistência da pessoa, não sendo peculiaridade do caso em questão (IBDFAM, 

2017). 

De fato, quem dá causa ao abandono, para boa parte da doutrina, tem o 

dever de reparar, seja o pai em relação ao filho, como o filho em relação ao pai. Há 
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muitos entendimentos consolidados e jurisprudências que tratam sobre o assunto, 

como se expõe a seguir. 

 

Direito civil e processo civil. Ação de alimentos proposta pelos pais idosos 
em face de um dos filhos. Chamamento da outra filha para integrar a lide. 
Definição da natureza solidária da obrigação de prestar alimentos à luz do 
Estatuto do Idoso. 
- A doutrina é uníssona, sob o prisma do Código Civil, em afirmar que o 
dever de prestar alimentos recíprocos entre pais e filhos não tem natureza 
solidária, porque é conjunta. 
- A Lei 10.741/2003, atribuiu natureza solidária à obrigação de prestar 
alimentos quando os credores forem idosos, que por força da sua natureza 
especial prevalece sobre as disposições específicas do Código Civil. 
- O Estatuto do Idoso, cumprindo política pública (art. 3º), assegura 
celeridade no processo, impedindo intervenção de outros eventuais 
devedores de alimentos. 
- A solidariedade da obrigação alimentar devida ao idoso lhe garante a 
opção entre os prestadores (art. 12). 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 775.565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 13/06/2006, DJ 26/06/2006, p. 143). 

 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ABANDONO MATERIAL. MENOR. 
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL 
AO FILHO. ATO ILÍCITO (CC/2002, ARTS. 186, 1.566, IV, 1.568, 1.579, 
1.632 E 1.634, I; ECA, ARTS. 18-A, 18-B E 22). REPARAÇÃO. DANOS 
MORAIS. POSSIBILIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO. 
1. O descumprimento da obrigação pelo pai, que, apesar de dispor de 
recursos, deixa de prestar assistência material ao filho, não proporcionando 
a este condições dignas de sobrevivência e causando danos à sua 
integridade física, moral, intelectual e psicológica, configura ilícito civil, nos 
termos do art. 186 do Código Civil de 2002. 
2. Estabelecida a correlação entre a omissão voluntária e injustificada do pai 
quanto ao amparo material e os danos morais ao filho dali decorrentes, é 
possível a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, com 
fulcro também no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
3. Recurso especial improvido. 
(REsp 1087561/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 13/06/2017, DJe 18/08/2017). 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A escolha do referido tema ocorreu por ser um assunto recorrente no âmbito 

familiar e, embora seja bastante discutido atualmente, merece ter mais destaque, 

principalmente porque o abandono afetivo não se dá apenas em razão do abandono 

dos pais para com os filhos, mas também dos filhos com os pais, principalmente na 

velhice, podendo ser encontrado pela denominação “abandono inverso”. 
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A pesquisa é direcionada ao conceito de abandono, pois ele é muito amplo, 

além de tratar sobre as possíveis responsabilidades no âmbito cível e penal para 

aquele que deu causa a este. Embora tenha algumas divergências na jurisprudência 

acerca do tema, alguns doutrinadores entendem pelo dever de indenizar pelos 

danos sofridos e outros não têm o mesmo entendimento, visto que amar não é uma 

obrigação jurídica, mas o dever de cuidado sim, como expõe parte da doutrina. 

O abandono afetetivo traz graves consequências na vida de uma pessoa, 

principalmente quando essas pessoas são crianças que foram abandonadas pelo 

pai ou pela mãe, ou seja, por quem tem o dever de cuidar e proteger. 

Conclui-se, com a pesquisa realizada, que, embora o abandono afetivo traga 

danos irreparáveis à vida de uma pessoa, nem sempre será indenizado, visto que 

parte da doutrina não entende pela reparação no âmbito cível. Por outro lado, 

existem outros entendimentos que fundamentam a possibilidade de reparação, pois, 

conforme dispõe o artigo 186, do Código Civil, aquele que causar dano a outrem tem 

o dever de indenizar.  

O abandono afetivo, como supramencionado, causa inúmeros danos à vida 

das pessoas, principalmente quando se fala em crianças. Ao longo dessa pesquisa, 

foi demonstrado que o pai, além de abandonar os filhos, em alguns casos, chega ao 

ponto de agressão. Sendo assim, além da agressão psicológica, evidencia-se a 

agressão física também. Embora parte da doutrina entenda que não há o dever de 

indenizar, a respeito do que foi estudado para a realização desse trabalho, a 

indenização deveria ser obrigatória em todos os casos que, de fato, ocorreram o 

abandono e essa responsabilização deve ser, obrigatoriamente, tanto na esfera 

penal quanto na civil. 

Assim, a indenização não faz com que o abandono seja esquecido, mas ajuda 

que seja amenizado. Também conclui-se que o filho abandonado durante sua 

infância não tem obrigação nenhuma com quem deu causa ao abandono, embora 

seja uma obrigação prevista em lei. Como demonstrado anteriormente, existem 

decisões cujo entendimento afasta a obrigação dos filhos com o pai ou com a mãe 

que os abandonou. 
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