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“As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas 

pelo coração” (Dalai Lama). 



 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso se refere ao abandono afetivo em 

relação aos pais idosos, tem por objetivo demonstrar a possibilidade de reparação civil dos 

filhos que abandonam afetivamente seus genitores idosos, tendo como base a legislação, as 

doutrinas e principalmente os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o 

direito de família, com foco na proteção ao idoso, assim como,  pressupostos da 

responsabilidade civil. Para a efetivação da pesquisa, o método de abordagem utilizado é o 

dedutivo, pois parte de conceitos, princípios de família, assim como os direitos assegurados 

aos idosos, para chegar à possibilidade de reparação civil aos filhos, que abandonam 

afetivamente os pais idosos. A pesquisa é de natureza qualitativa e o método de procedimento 

o monográfico, bem como a técnica de pesquisa que é bibliográfica. Primeiramente, a 

pesquisa apresentará os principais aspectos que envolvem a família, a importância da 

instituição familiar, bem como os principais princípios que norteiam o direito de família, 

assim como suas funções e especificações. Em seguida, esclarece quem é considerado idoso e 

como o envelhecimento se dá na esfera familiar. Ainda analisa o Estatuto do Idoso, 

demonstrando os direitos e proteções que devem ser assegurados.  O foco principal da 

pesquisa são os requisitos ensejadores de responsabilidade civil e a possibilidade de 

reparação, no caso específico, do abandono afetivo em relação aos pais idosos.  Conclui-se, 

portanto, que é possível responsabilizar civilmente o filho que abandona afetivamente o pai 

idoso, independentemente de legislação expressa, tendo em vista que a prática do abandono 

trás danos irreparáveis para vitima, caracterizando ato ilícito, tornando-se possível o dever de 

indenizar. 

 

Palavras-chave: Idoso. Abandono afetivo. Responsabilidade civil. Indenização 
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1 INTRODUÇÃO 

A família é o conjunto de pessoas unidas por laços afetivos, onde geralmente é 

compartilhado o mesmo espaço e a relação solidária entre si. Todavia, muitos filhos acreditam 

que a obrigação de amar e cuidar é papel exclusivo dos pais. 

O presente trabalho de conclusão do curso, o qual versa sobre abandono afetivo 

dos filhos em relação aos pais idosos, ou abandono afetivo inverso, tem por objetivo geral 

analisar o ordenamento jurídico, assim como as jurisprudências, a fim de caracterizar  o 

abandono afetivo como uma conduta ilícita, verificando assim a possibilidade de reparação 

dos filhos que não cumprem seu dever de prestar assistência, abandonando seus genitores 

idosos. 

O problema de pesquisa se presta a identificar se há possibilidade de se condenar 

o filho civilmente, que não cumpre com seu dever de prestar o cuidado, atenção e proteção 

necessária ao seu genitor idoso, durante a velhice. 

A importância, assim como a motivação da pesquisa é de reflexão, visto que a 

sociedade atual está se encaminhando para um aumento considerável da população idosa e 

não se tem de fato a dimensão do preparo para se lidar com essa realidade. É perceptível a 

vulnerabilidade a qual estão expostos os idosos frente à sociedade e à família, sendo assim um 

tema de considerável relevância social. 

Com isso, a temática surgiu com o intuito de demonstrar que muitos idosos 

encontram-se desamparados, na maioria das vezes pela falta de afeto da própria família, 

principalmente dos filhos, em desacordo com o dever e o cuidado estabelecido pela Lei nº 

10.741/2003, denominada Estatuto do Idoso. 

Diante do contexto apresentado, busca-se através de estudos, analisar possíveis 

possibilidades de reparação a esse público vulnerável, pois o único meio de proteção jurídica, 

que versa sobre o tema, é o Estatuto do Idoso, onde não se encontra previsão legal. 

A pesquisa foi desenvolvida em três capítulos de desenvolvimento. O primeiro 

capítulo apresentará os principais aspectos que envolvem a família, a importância da 

instituição familiar, bem como os principais princípios que norteiam o direito de família, 

assim como suas funções e especificações. 

No segundo capítulo de desenvolvimento, o presente trabalho analisará os direitos 

assegurados aos idosos, abordando o conceito de idoso, sua evolução histórica, o 

envelhecimento na esfera familiar, bem como à proteção prevista aos idosos, assegurada pela 

legislação brasileira, principalmente pelo Estatuto do Idoso, considerando que a pessoa idosa 
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torna-se vulnerável diante da sociedade e da própria família. Ainda será abordada a obrigação 

dos filhos para com os pais idosos, além da importância do trabalho realizado pelo ministério 

público na proteção aos direitos dos idosos.  

Por fim, no último capítulo serão identificados os preceitos da responsabilidade 

civil, com base no ordenamento jurídico, assim como doutrinas e julgados dos tribunais. Será 

analisado o projeto de lei N.4.294/2008, que versa sobre a indenização por danos morais aos 

pais idosos abandonados pelos filhos. 

Para a efetivação da pesquisa, o método de abordagem utilizado é o dedutivo, pois 

parte dos conceitos, princípios de família, assim como os direitos assegurados aos idosos, para 

chegar à possibilidade de reparação civil aos filhos que abandonam afetivamente os pais 

idosos. A pesquisa é de natureza qualitativa e o método de procedimento o monográfico, bem 

como a técnica de pesquisa que é bibliográfica.  
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2 DIREITO DE FAMILIA 

No presente capítulo será demonstrada a importância da instituição familiar, sua 

origem, evolução até os dias atuais e espécies, assim como os direitos e deveres pertinentes a 

ela. Serão apresentados os principais princípios constitucionais e infraconstitucionais, 

voltados a assegurar a proteção à pessoa idosa, tendo em vista sua importância para a 

evolução constante vivenciada pela sociedade. 

2.1 CONCEITO – NOÇÕES GERAIS DO DIREITO DE FAMILIA 

                                , a base fundamental da sociedade.                

                                                                                      . Por 

outro lado,                                                                                  

                                                                                      

                                                                                           

                         , novas necessidades, novos interesses e consequentemente,     

                               (ALMEIDA ; RODRIGUES, 2012, p. 1). 

De acordo com Gagliano e Pamplona (2017b, p. 38) a família é o núcleo 

existencial integrado por pessoas unidas por vínculo socioafetivo, teleologicamente 

vocacionada a permitir a realização plena dos seus integrantes.  

Na opinião de Sierra (2007, p. 32)                                                

                                                                                       idade 

e do significado que seus membros lhe atribuem. 

Segundo Gama, a importância da família é incontestável para a formação na 

sociedade, por isso ela vem desempenhando diversas funções, tanto religiosas, quanto 

políticas, psicológicas, econômicas, afetivas, entre outras. (GAMA, 2008, p. 62)  

Já nas palavras de Gonçalves (2014, p. 16):  

 

Lato sensu, o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas por vínculo de 

sangue e que procedem, portanto, de um tronco ancestral comum, bem como as 

unidas pela afinidade e pela adoção. Compreende os cônjuges e companheiros, os 

parentes e os afins.  

 

No entanto, acerca do direito nas relações familiares, Almeida e Rodrigues Junior 

(2012, p. 2) afirmam, que:  

  
                                                                                    

dela se ocupar. Co                                                                  
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                                                              -                       

                           -                                                          

partir                                                                       

                                           .  
 

O direito de família é composto por um conjunto de normas que regulam as 

relações pessoais, o matrimônio, bem como as relações entre pais e filhos, além das ligações 

de parentesco (DINIZ, 2012, p. 17). Com base nisso, verifica-se que, com o desenvolvimento 

do direito de família, fazem-se presentes os interesses do Estado, e com isso a família passa a 

ser abordada como o local de preservação do ser humano, obtendo-se a devida tutela nas 

relações familiares (MONTEIRO; SILVA, 2012, p. 19).  

Ainda neste sentido,  na opinião de  Gama, o Direto de Família pode ser 

considerado como um conjunto de normas jurídicas (princípios e regras) que disciplinam os 

modos de constituição, de manutenção e de dissolução das entidades familiares, regulando as 

situações jurídicas existentes e patrimoniais decorrentes das relações familiares e a elas 

assemelhadas (GAMA, 2008, p. 12). 

Diante dos elementos expostos, a próxima seção, será abordada a maneira como a 

família vem evoluindo ao longo dos anos. 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMILIA 

                                                                                

                                                                                        

                                            -                                             

                              , principalmente os sexuais (SIERRA, 2007, p. 31).  

Em consonância com o exposto, de acordo com Pereira, (2012, p. 68)    

                                                                                         

                                           (                                      

                                             .  

Já na      ,  ainda  de  acordo com Pereira (2012, p. 68),                      

                                     (                                                      

               (livro sagrado dos Sutras) estabeleceu os pre                                

                                                                                       

             .  

Há de se destacar, ainda, que em Roma, segundo a doutrina de Gonçalves, a 

família era organizada sob o princípio da autoridade. A mulher era totalmente subordinada à 
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autoridade marital e podia ser repudiada por ato unilateral do marido. O pater exercia a sua 

autoridade sobre todos os seus descendentes não emancipados, sobre a sua esposa e as 

mulheres casadas com manus com os seus descendentes  (GONÇALVES, 2014, p. 31) .  

Ainda de acordo com Gonçalves (2014, p. 31), a família era, então, 

simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional. O ascendente 

comum vivo mais velho era, ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, 

oficiava o culto dos deuses domésticos e distribuía justiça.  

                                      -                            

                                                                                            

antepassados, que deveria passar de geração à geração (PEREIRA, 2012, p. 69) . 

De acordo com Pereira (2012, p. 70):  

                                                               , que tinha seu 

fundamento somente na autoridade marital, ficaram acrescidas            

                                                “                        ”.      

                                                                             

                                                                            

pes                                 . 

 

        ão continua a acontecer.  Entretanto, percebe-se que a cidadania 

concentrava-se na figura do pai, dotado de direitos que eram negados aos demais membros, 

principalmente, o da mulher, que desde a origem era evidenciado sua inferioridade diante da 

sociedade e até mesmo na instituição familiar. 

Ainda seguindo esse contexto, a próxima seção, será abordada a maneira pela qual 

a família é considerada e constituída. 

2.3 ESPÉCIES DE FAMILIAS 

                       , na visão de Almeida e Rodrigues Júnior ( 2012, p. 59),  

                                                                                           

                                                                                        .  

Sendo assim, através dessa concepção, o conceito de família segundo Pereira 

(2012, p. 3), ampliou-se para o Direito brasileiro, tendo em conta que o Estado passou a 

reconhecer como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes, assim como a união estável entre o homem e a mulher, pois antes a ideia de 

família era a de que ela fosse constituída pelos pais e filhos unidos, a partir de um casamento 

regido pelo Estado. 
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                      , a                                                        

“        ”                                          , de maneira que qualquer outro arranjo 

familiar era considerado marginal, a exemplo do concubinato (GAGLIANO, 2017b, p. 55).  É 

sobre esse tema que tratar-se-á esta seção.  

2.3.1 Família Matrimonial 

A primeira espécie de família tratada é a família matrimonial. Verifica-se que 

segundo esse tipo de família é constituído através do casamento civil e religioso. Portanto, ela 

                                                                                          

                                                                      (PEREIRA, 2015, p. 

303).  

Como destaca Sierra (2007, p. 31), a                                           

                                                                 -                   

medida que se r                                         , principalmente os sexuais. 

Já                                                                                

                                                  a                    da                 

s                                                                                            

casas, tornando-se mais dependentes dos sa                              (SIERRA, 2007, p. 

31). 

Ainda seguindo a mesma linha de pensamento, Pereira (2016, p. 70)              

                                                                     , principalmente 

agora que a justificativa do sustento do lar caiu por terra, uma vez que am                

                                        . 

Diante do exposto,                                                              

“transformação”                                                                              

essenc     , onde se é possível compreender a importância do convívio e do afeto nas 

relações familiares. 

2.3.2 Família Informal  

A segunda espécie abordada pela doutrina diz respeito à família informal. Esta 

geralmente é constituída pela união estável. Segundo o art. 1.723, do Código Civil, conceitua-

se união estável como: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 



 18 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2002).  

No que tange a família informal, Lôbo (2015, p. 158, grifos do autor) destaca: 

 

                                                                                   

                                                         (more uxorio        

estado                                                                               

              -                                                                

                                                                                     

deste                                                     , sem hierarquia ou 

primazia.  

 

Ainda acerca das relações informais, Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 64)  

explicam:  
 

                 , grosso modo,                                               

                                                                         

                                                                                  

                                               co-formais.  

 

Com base no exposto, é possível compreender que o convívio de forma pública, 

regular e habitual caracteriza uma relação familiar. 

2.3.3 Família Monoparental  

                                                                                    

                -                                                           -         

                                    , ou do pai, de forma isolada (ALMEIDA; 

RODRIGUES, 2012, p. 326).  

Conforme entendimento de Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 65)         

                                                                                           

os descendentes com apenas um daqueles ao qual se ligam pelo vínculo de parentalidade.  

Há de se destacar, que a própria                         1988, em seu art. 226, § 

4º que                                como a comunidade formada por qualquer um dos pais 

e seus descendentes (BRASIL, 1988).  

Desse modo, nos dias atuais, existem as chamadas “                       ”  

                                                                               

                                                                                       

        . Isto pode se dar por meio de natural, ou mesmo através de i                     . 
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2.3.4 Família Anaparental 

                                                                                    

       , de acordo com os ensinamentos de Pereira (2015, p. 290, grifos do autor), em seu 

dicionário de direito de família: 

A família Anaparental origina-se do grego ana                                       

                                                                                  

                                         parentesco entre si, sem que haja 

conju                                                                . 

 

Ainda, segundo Pereira (2015, p. 290) utiliza-se a argumentação de que sua 

            se dá                                                                       

impenhorabilidade.  

                          , Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 75), 

explicam: 

 

                                                                                  

                                                                                 

                                                                               

                                                                                  

                                               . 

 

                                                   -                         

                              . 

2.3.5 Família Homoafetiva 

A quinta espécie pontuada pela doutrina diz respeito à família homoafetiva. No 

que tange o                                  , t                                          

                      -                                   , conforme lhes aprouver. 

 Nesse sentido, Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 71) explicam que: 

 

R                                                                                 

                            . [...]                                                 

                                                                              

                           . 

 

Reforçando esse pensamento, Nader (2015a) lembra-nos de que é fundamental à 

caracterização da união homoafetiva, tanto quanto à união estável, é a comunhão de vida. É 

indispensável que os consortes compartilhem a vida em um nexo de solidariedade.  

No entanto, Gonçalves (2014, p. 44), utiliza-se da seguinte argumentação: 
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A Constituição Federal só admite casamento entre homem e mulher. Esse 

posicionamento é o tradicional e já era salientado nos textos clássicos romanos. A 

diferença de sexos sempre constituiu requisito natural do casamento, a ponto de 

serem consideradas inexistentes as uniões homossexuais. A Lei Maior veda, 

inclusive, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, só a admitindo entre homem 

e mulher. Todavia, como retromencionado (item 1, in fine), a partir do 

reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da união homoafetiva como 

entidade familiar, a jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça 

(cf. REsp 1.183.378-RS), tem afastado o requisito da diversidade de sexos, 

admitindo expressamente o casamento homoafetivo. 

 

Com base nas palavras acima descritas, observa-se que ocorre, no âmbito do 

direito, um novo entendimento por parte do Supremo, possibilitando a união de indivíduos do 

mesmo sexo. Logo, o reconhecimento dessa forma de união é pacífico atualmente. 

2.3.6 Família Eudemonista 

A família eudemonista, segundo Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 20), é 

caracterizada pelo vínculo afetivo, como por exemplo, o enteado que é criado pela madrasta 

ou padrasto, também ligados por laços afetivos e paterno.                                    

                                                                                        

                                .  

Pode-se verificar que a adoção da afetividade será o cerne dessa família, em que o 

afeto não se apresenta como fruto da biologia, mas deriva da convivência familiar, não 

resultando apenas da existência de laços consanguíneos (SOARES, 2008, p. 19). 

Desse modo, observa-se que o que interessa nesse tipo de                           

seus memb                                                                                  

                                                                             . (PEREIRA, 

2015, p. 297) 

Em consonância com o exposto, a próxima seção, demonstrará como os princípios 

se fazem necessários, uma vez que algumas normas apresentam lacunas, e nem sempre são 

eficientes para o convívio em sociedade e até mesmo familiar. Assim, para que o direito possa 

ser aplicado, é imprescindível que os princípios sejam respeitados, pois são a base de nosso 

ordenamento jurídico. 

2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMILIA 

A Constituição Federal de 1988, esclarece em seu Artigo 226, que a família é a 

base da sociedade e, por essa razão, recebe especial proteção do Estado (BRASIL, 1988).  
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Nesse contexto, esta seção, abordará a maneira como o Estado passa a entender a 

instituição familiar, onde serão relacionados os princípios que norteiam as relações familiares, 

assim como a proteção ao idoso, foco do tema em estudo no presente trabalho. 

2.4.1 Conceito geral de princípio 

Do ponto de vista de Pereira (2016, p. 44),  os princípios são todo o sustento do 

Direito, são eles que traçam as regras no âmbito jurídico, pois englobam todo o sistema legal 

derivado da cultura universal. Portanto, os princípios compõem as noções em que o Direito se 

estrutura. 

Os princípios gerais têm se assegurado como importante e essencial fonte do 

Direito, ou seja, têm se mostrado indispensáveis dada sua força normativa, que os torna 

essenciais para aproximação do protótipo de justiça (PEREIRA, 2016, p. 42).  Freitas Junior 

(2011, p. 6), destaca que                   em consigo r                                 

                                         . 

No entanto, cabe destacar, que nem todos os princípios estão elencados no 

ordenamento jurídico, nesse sentido Pereira (2016, p. 45)  afirma que: 

 

                                                                                      

                              -                                                  , 

como um imperativo categórico para possibilitar a vida em sociedade e, at          

                                                                                

sociais mais justas. 

 

Reforçando esse pensamento, Lôbo (2015, p. 52)  reafirma:  
 

                       , inclusive o                                                

                                                                                  

                                                                                  

(                                  idade). 

 

Alexy (2014, grifo do autor) destaca: 

 

Princípios são normas que comandam que algo seja realizado na maior medida 

possível em relação às possibilidades fáticas e jurídicas. Princípios são, portanto 

comandos de otimização. Enquanto tais eles são caracterizados por poderem ser 

cumpridos em diferentes graus e pelo fato de a medida comandada de sua realização 

depender não só das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.   
 

Diante disso, pode-se entender que os princípios são os pilares que sustentam a 

ordem jurídica de um Estado, por meio de sua Constituição e a legislação infraconstitucional, 

garantindo o Estado Democrático de Direito (PEREIRA, 2006, p. 94). 
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Logo, observa-se que os princípios se fazem necessários, uma vez que as normas 

nem sempre são eficientes para o convívio em sociedade, tendo em vista as frequentes 

transformações no meio social e jurídico. Cabe aos princípios o papel de zelar pela segurança 

jurídica, fazendo valer os direitos da sociedade.  

2.4.2 Função de princípio 

Os princípios exercem uma função de otimização do Direito. Sua força deve 

pairar sobre toda a organização jurídica, inclusive preenchendo lacunas deixadas por outras 

normas, independentemente de serem positivados, ou não, afirma Pereira (2004, p. 34).  

Nesse mesmo sentido, Pires (2016, p. 158), afirma que a função dos princípios 

constitucionais são de premissas, para a aplicação do direito infraconstitucional, diretrizes 

imprescindíveis à configuração do Estado de modo a aplicar as normas.  Ainda de acordo com 

Pires, os princípios iluminam o caminho a ser tomado pelo legislador e aplicador do Direito.  

                                                                               

                                                                                      

                                                      . (PEIXINHO, 2015, p. 80). 

Vale ressaltar, como dito anteriormente, que princípio e normas, ou regras e 

princípios, não tem o mesmo significado. De acordo com os entendimentos de Alexy (2014): 

Quando uma regra é válida é comandado fazer exatamente aquilo que ela exige. Se 

isso é feito, a regra é cumprida; se isso não é feito, a regra não é cumprida. Assim, 

regras são normas que sempre podem somente ser cumpridas ou descumpridas. Por 

outro lado, princípios são normas que comandam que algo seja realizado na maior 

medida possível em relação às possibilidades fáticas e jurídicas. Princípios são 

portanto comandos de otimização. 

 

Feita a distinção entre as duas categorias normativas, pode-se dizer que os 

princípios complementam as normas, de forma a manter o melhor entendimento e assim, 

servir de vetor para o intérprete do Direito. 

No entanto Pereira (2004) afirma que: 

Regras e princípios fazem parte de uma categoria normativa, pois ambos dizem o 

que deve ser e são razões de juízos concretos do dever ser. A distinção e a 

compreensão desses dois tipos de normas constituem um dos pilares essenciais da 

teoria dos direitos fundamentais e nos ajudará a enfrentar a questão da colisão de 

princípios e do conflito de regras. 

                          , Pires (2016, p. 158), explica que a aplicação das 

normas, assim como os princípios, acabam por refletir um valor abrigado no ordenamento. 
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Têm a importante função de serem premissas para a aplicação do direito, bem como ajudam 

na execução das normas constitucionais. 

2.4.3 Classificação de princípio 

                                                                                  , 

como visto anteriormente                                                          

                                                                                

                           . (LÔBO, 2015, p. 52) . 

É fundamental para a                                                           

                                                                                              

                                                                                           

cr                                                                                               

       , como destaca Gagliano e Pamplona (2017b, p. 79).   

2.4.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

Pereira, (2004, p. 67)  em sua Tese de Doutorado, esclarece o seguinte:  

Na organização jurídica contemporânea da família não é mais possível prescindir de 

normas que não estejam assentadas ou não levem em consideração a dignidade da 

pessoa humana. Embora esta noção tenha se tornado princípio expresso somente 

com a Constituição da República de 1988, [...] A dignidade é também um princípio 

ético que paira, norteia e pressupõe vários outros princípios, já que não é possível 

pensar em ser humano sem dignidade.  

Salientando esse pensamento, o mesmo autor destaca que a dignidade é um 

macroprincípio sob o qual irradiam e estão contidos outros princípios e valores essenciais 

como a liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade, alteridade e solidariedade 

(PEREIRA, 2004, p. 68). 

Nesse mesmo sentido, Lôbo, (2015, p. 53)  em sua doutrina, afirma      “  

                                                                                        

                                                     , impondo-se um dever geral de 

respeito, proteção e intocabilidade”.  

É preciso destacar, ainda, que esse princípio encontra respaldo na Constituição 

Federal de 1988, em seu Artigo 1º, inciso      “                                          

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
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Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]; III - a dignidade da pessoa humana; 

[   ]”  constituindo um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, é fundamental que seja analisado o princípio da afetividade, já 

que o presente trabalho se refere a família e ao idoso. 

2.4.3.2 Princípio da afetividade 

O princípio da afetividade não é expresso, nem esta positivado na Constituição 

Federal, no entanto, encontra-se implícito no princípio da dignidade humana. 

Acerca do princípio da afetividade, Gagliano e Pamplona (2017b, p. 111) trazem 

uma conceituação ligada ao amor e  a afetividade, e muitas faces e aspec                        

complexidade, tendo                                                                      

                                       .  

No tocante ao princípio da afetividade, Lôbo (2015, p. 68), esclarece: 

                                                                              

                                                                              

                                                                                  

                                                                -               

                                          .  

 

Com relação a esse princípio, Lôbo (2015, p. 69) afirma: 

 

A afetividade, como                                                            

                                                                           

                                                                                     

                                                                                   . 

 

Ainda sobre o princípio da afetividade, Gagliano e Pamplona (2017b, p. 111),  

concluem                                                                                

                                               .  

Sendo assim, o afeto pode ser compreendido como um aspecto subjetivo e 

intrínseco do ser humano que atribui significado e sentido à sua existência, que constrói o seu 

psiquismo a partir das relações com outros indivíduos. 

De um modo geral, pode-se compreender que as relações familiares estão 

pautadas na convivência e tem no afeto uma conexão direta. 
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2.4.3.3                           amiliar 

A                                                                                 

                                                                              , no 

ambiente comum, de acordo com a doutrina de Lôbo (2015, p. 71).  

No mesmo sentido, Gama (2008, p. 85), utiliza-se da argumentação de que os 

membros da família, por mais que estejam distantes, mantém-se conectados ao ambiente 

familiar, o qual representa para eles um porto seguro onde podem se sentir acolhidos, 

principalmente em se tratando dos mais desprotegidos, ou seja, as crianças e os idosos.  

Sendo assim, é possível compreender a importância do convívio nas relações 

familiares. 

2.4.3.4 Princípio da solidariedade familiar 

                                                                                

                                                                                      

                            (GAGLIANO ; PAMPLONA, 2017b, p. 116). 

Novamente com base nas palavras de Gagliano e Pamplona (2017b, p. 116), o que 

se refere a                                                                                    

               , entre todos os familiare                                                  

pessoa humana. 

O princípio da solidariedade está expressamente elencado no Artigo 3º, Inciso I, 

da Constituição Federal de 1988, com vistas a construir uma sociedade livre, justa e solidária 

(Brasil, 1988). 

Lôbo, (2015, p. 56) apresenta a seguinte visão:  

                                                                                     

                                                              (individualis         

                                                                              

                                                                                     

                                                   . 
 

Cabe ressaltar que o prin      da solidariedade                                     

texto constitucional,                                                                    

                                                 (Arts. 226, 227 e 230, respectivamente). 

Portanto,          dever civil de cuidado ao outro (BRASIL, 1988). 
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Pereira (2015, p. 585) esclarece que a                                          

                                                                                         

                                                                   . Complementando esse 

pensamento Freitas Junior (2011, p. 7)                                                 

                                                                                            

                                                                                   . 

2.4.3.5 Princípio da igualdade 

Para se compreender o princípio da igualdade, deve-se analisar os artigos 3º, 

Inciso IV, e 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Sendo assim, a 

Constituição Federal assegura tratamento e proteção igualitária à sociedade, com vistas a 

garantir a igualdade e dispor os direitos de forma justa (DIAS, 2016, p. 50). 

A                                                                                 

                                                                                      

                                                                , como afirma Pereira (2016, 

p. 166). 

Desse modo, na visão de Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 54) o princípio da 

igualdade ordena um tratamento legal que seja semelhante a todos, considerando suas 

diferenças.  

No âmbito da família, os autores novamente ensinam (ALMEIDA; RODRIGUES, 

2012, p. 54): 
 

A                                                                                    

                                                                                

                                                                            

(masculino                                       (                                

                     (                               ).  

 

Em suma, observa-ser a importância dos princípios constitucionais acima citados 

para obter a harmonia plena, assim como a proteção dos indivíduos que compõem o núcleo 

familiar.  

Abordados os aspectos referentes ao direito de família e os princípios que o 

sustentam, passa-se no próximo capítulo ao estudo das especificidades concernentes ao idoso.  
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3 DIREITO ASSEGURADO AOS IDOSOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA (LEI 10.741/2003) 

No presente capítulo serão abordadas questões sobre o envelhecimento, assim 

como à proteção prevista aos idosos, assegurada pela legislação brasileira, principalmente 

pelo  Estatuto do Idoso, considerando que a pessoa idosa torna-se vulnerável diante da 

sociedade e inúmeras vezes da própria família. 

3.1 CONCEITO DE IDOSO 

                                                                                

                                                 . 

                                                                             

idosos, a Lei 8.842, de 4 de Janeiro de 1.                                              , 

                          º     “         -se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa maior 

                         ” (BRASIL, 1994), assim como o         º                           

                                                              (BRASIL, 2003). 

O                                                                 

                                -                                                             

                                        , esclarece Freitas Junior (2011, p. 46). 

Doutrinadores como Ramos, que pesquisaram sobre o conceito de velhice, 

demonstram                                                                    . Segundo 

Ramos (2014, p. 35), a ve                                                                    

                                                                  . 

Nesse sentido, Braga (2011, p. 4)                                  a pode s   

                                                                                         

                                                                . 

No entanto Braga (2011, p. 4)                                               

                                                                                            

                                                                                           

mais numerosas as p                  . 

Voltando a analise de Ramos (2014, p. 35), a                                 

                                                                               . Segundo 
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Norberto Bobbio (1997), a                                                                  

                                                                           . 

Já a                                                                           

virtude do passar dos anos, ou seja, o enfraquecimento do organismo.  

Seguindo a doutrina de Ramos (2014, p. 35)                               

                                         . Diz respeito ao tempo interno de cada um. 

Quando a pessoa sente que as suas ide                                           

                                              , passa a se sentir velha. Já  a doutrina de 

Braga (2011, p. 4), ess           traz consigo uma                                           

                                                                                     

                                                           .  

Com base nos estudos e conceitos apresentados, pode-se perceber que o critério 

cronológico acaba sendo o mais objetivo e o mais utilizado pela legislação, pois define como 

idoso aquele que apresenta idade acima do limite estabelecido pela lei. 

Diante dos elementos expostos, Vilas Boas (2015) explica: 

 

[...] idoso não é sinônimo de decrépito nem morto-vivo, tem idade que pode ser 

considerada como velha, teoricamente. Porém, a velhice tem seus graus brandos e 

graus acentuados. Nem toda velhice se alia à enfermidade ou apresenta o 

reduzimento [sic]  de aptidões em menor escala, se comparada aos outros homens 

não abrangidos por seu foco.  

 

No entanto, Ramos (2014, p. 30) alerta para realidade de como as pessoas se 

referem as                                                                                 

                                                                                             

                                                                    . 

Em contraposição Braga (2011, p. 9), esclarece: 

 

O                                                                             

                                                                        , mais 

importante do qu                                                 -              

                                                                 (           

                                                                                 

contingente de idosos em                                                 

economia. 

 

                                                                                 

                                                   , que soava como uma ofensa aos idosos, 

como afirma Ramos (2014, p. 37). 

Vilas Boas (2015, grifos do autor) utiliza-se da seguinte argumentação: 
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“     ”   “     ”                                , por analogia, uma vez que o 

processo de envelhecimento afeta a todos, avança com a faixa etária de todos os 

viventes, mas de modos distintos em tempo e espaço. Velho, porém, é um termo 

mais depreciativo, se visto na sua pura conotação unívoca, na consequente perda de 

sentidos e vigor. Há idoso no seu quase pleno vigor e não há velho que não tenha 

experimentado a fraqueza orgânica visível. 

 

                                                                              

                                                                   ofensa nesse sentido. 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

                                                                           

                                                                                     

                                               , esclarece Ramos (2014, p. 23) em sua 

doutrina. 

De acordo com os entendimentos de Braga (2011, p. 1)              

                                                                                      

                                                                                           

               .  

Dessa forma,  Ramos (2014, p. 22) afirma que  c                                  

                                                                       . No entanto, destaca 

(RAMOS, 2014, p. 159) que a                                                         

                                                      . E conclui que [...] o Brasil            

                                                                      . 

                                           “                        ”        -se 

que em 2025, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018) , os 

idosos representarão 15,1% da população do país, assim, o Brasil estará em 2025 na sexta 

posição entre os países com maior número de idosos do mundo, cerca de 31,8 milhões de 

indivíduos com idade superior a sessenta anos. 

A respeito disso, Braga (2011, p. 9) esclarece que n                            

                                                                                            

                                        , passan                                       . 

Voltando a analise de Braga (2011, p. 9), onde ele afirma que           

                                                                                          

signifi                                                                                  
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                                 -                                                          

Economicamente Ativa brasileira.  

No entanto, vale ressaltar que o texto co                                   

incapacidade da pessoa idosa, ao determinar, no artigo 40, § 1º                               

                                , compulsoriamente, aos 70 anos de idade (BRASIL, 1988). 

Ainda utilizando a doutrina de Braga (2011, p. 9), o argumento apresentado é que 

não caberia ao idoso o dever                                                               

                                         ria                                                  

                                                        . 

Com base nas análises apresentadas, pode-se perceber que                     

                                                               m nossa economia. 

3.3 O ENVELHECIMENTO NA ESFERA FAMILIAR 

                               . A afirmativa, de Freitas Junior (2011, p. 143) 

                                                                              o           

                                      . 

Desse modo, Freitas Junior (2011, p. 143) afirma:  

I                                                                                 

                                                                                    

                                                                              

                           leo família. 

 

                              , em seu artigo 230, dispõe: “                       

                                                                                     

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes                 ” 

(BRASIL, 1988). 

No mesmo sentido, o artigo 3º do Estatuto do Idoso,                           

                                                                                           

                                           ,                                                       

                                    º                                                      

                                                                 (BRASIL, 2003). 

Para Freitas Junior (2011, p. 144)                                             

                                                                                             

                 . 

No entanto Ramos (2014, p. 187, nossos grifos) alerta: 
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                        , a cumplicidade dos adultos em manejar os velhos     

         -                                                 -                    

                 -los cada vez mais dependentes administrando as suas 

aposentadorias, obrigando-os a sair de seu canto, a mudar de casa e, por fim, 

submetend -                          . 

 

Ramos (2014, p. 187), utiliza-se da argumentação de que por conta dessa forma de 

relacionamento das f                                                                    

                     .  

                                                                               

                                                                            hor para o idoso e o 

que ele de fato quer. 

Desse modo, as dificuldades e limitações, durante o envelhecimento, não devem 

impedir que o idoso possa viver em condições saudável e digna com sua família. Portanto, as 

relações afetivas da família para com o idoso colaboram para a qualidade de vida deste, tendo 

em vista que a família é a base de tudo. 

3.4 PROTEÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO IDOSO 

O Estatuto do Idoso tem o intuito de reduzir as desigualdades, assim como 

resguardar os direitos reservados as pessoas idosas, este será o foco desta seção.  

O fato do Brasil     ser                                                  

processo de envelhecimento, como afirmou Ramos (2014, p. 159),                      

                                                                                           , 

sendo assim, Marques e outros (2013, p. 65), destacam que                               

                                                                                   . 

Ainda, do ponto de vista de Marques e outros (2013, p. 66) é dever de todos zelar 

                                  -                                                     

                                         . 

Dessa forma                                                                    

                                                                                          

velhice em seus artigos 203, 229 e 230 (BRASIL, 1988). 

Nas palavras de Garcia, Leite e Seraphim (2016, p. 31):  

No plano infraconstitucional, foi promulgada pela Lei nº                            

                            , com objetivo de assegurar os direitos sociais ao idoso  

            , foi                       º                                          

                                                                                   

                                                         . Entretanto, os planos 
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mostraram-se insuficiente para a garantia dos direitos fundamentais, e inclusive para 

a proteção integral a essas pessoas. Foi então que se criou o Estatuto do idoso.  

  

A Lei nº 10.741/2003, denominada Estatuto do Idoso,                              

                                                                                     º  “   

                                                                                           

                          6  (              ” (        2003). 

Para Garcia, Leite e Seraphim (2016, p. 32), desenvolver                     

                                                                                  

complexo.                                                  -                                

               considerado idoso para os efeitos da presente lei, como demonstrado na seção 

anterior.  

Por conseguinte, o Artigo 2º do Estatuto (BRASIL, 2003), dispõe a proteção, 

assim determinando: 

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. 

 

                                                                                

pessoa humana, fazendo-se                                                             

                                                                                              

em nossa sociedade. 

O Artigo 3º do Estatuto (BRASIL, 2003), estabelece: 

                      , da comunidade, da sociedade e do P                       

                                                                              

                                  , ao esporte,                                       

                      , ao respeito e                                     . 

 

De acordo com Garcia, Leite e Seraphim  (2016, p. 39), o referido dispositivo vai 

ao encontro do disposto no artigo                            , pois assegura            

                                                       de                                 

                                                                                             

                                                                                     o. 

Braga (2011, p. 62) enfatiza que o                                                

                                                                         -lo,           -    

                . 
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Além disso, a mesma autora            “[   ]                               

reconhecido como ser humano, ou seja, ele deve ter o direito de desfrutar de qualidade de vida 

                                                 ” (BRAGA, 2011, p. 62). 

Ainda nesse contexto, Garcia e Outros (2016, p. 39), acreditam que o          

                                                                                           

                                                                                               

                          , com absoluta prioridade, conforme estabelecido nessa lei e no 

texto constitucional. 

O Artigo 8º do Estatuto (BRASIL, 2003),                             

envelhecimento seja um direito social, assim determinando: “                              

                                                                                        

       ”. 

Já o artigo 9º do Estatuto (BRASIL, 2003)                                º   

                                                                                        

                                                                     (BRASIL, 1988).  

Assim, além dos direitos fundamentais e proteção integral, os idosos encontram a 

                                                                   º     º                 “  – 

                                                                                         

                                   ” (BRASIL, 2003).  

Contudo, observando todo o dispositivo, verifica-se que os idosos necessitam 

realmente de uma legislação específica para a garantia dos seus direitos, pois assim podem 

viver com dignidade, tendo os seus direitos assegurados, bem como sua proteção. 

Dessa forma, o Estatuto do idoso tem proporcionado a redução da desigualdade, 

haja vista a necessidade de atenção em razão da vulnerabilidade. 

3.5 OBRIGAÇÕES DOS FILHOS PARA COM OS PAIS IDOSOS 

                                                                         

constantes                                                                    , portanto, 

                          .  

Portanto, poder envelhecer junto à sua família é uma forma de retribuição 

daqueles que cuidaram e foram responsáveis por seus filhos até que esses se tornassem 

adultos. Nada mais justo que durante a velhice, esta proteção se inverta cabendo então aos 

filhos o amparo necessário ao seu genitor idoso. 
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Para Braga (2011, p. 15)                                                              

                               , principalmente os doentes e dependentes. No entanto, 

Freitas (2011, p. 10)                                                                        

                                                                 -                    

brevidade e excepcionalidade da medida. 

Braga  (2011, p. 15)                                                        . Do 

seu ponto de vista: 

O c                                                                            

                                                                            . Já 

p                                                                                 

                                                                 .  

 

Ainda segundo Braga (2011, p. 14)  “[   ]                                   

                                                         ”                   

Constituição Federal                                                      “              

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

                                                    ” (BRASIL, 1988). 

                , defender a dignidade e o bem-estar do idoso, gara      -      

              , com dignidade e respeito, como destaca Lisboa (2013, p. 328).  A prova da 

afirmação está contida no artigo 230 da Lei Constitucional. 

Além disso, o mesmo autor (LISBOA, 2013, p. 328), afirma que a              

                                                                              , invertendo-se, 

desse modo, os direitos e deveres de ambas as partes. 

Dessa forma, Gagliano e Pamplona (2017b, p. 119) ressaltam de que o 

alimentando idoso pode demandar qualquer dos legitimados passivos, exigindo o pagamento 

da integral pensão devida. 

Conforme pode-se verificar na Lei N. 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso), 

informada pelo princípio da solidariedade familiar, que estabeleceu, em favor do credor 

alimentando (maior de sessenta anos), uma solidariedade passiva entre os parentes obrigados 

ao pagamento da pensão alimentícia (BRASIL, 2003).  

Segundo o artigo   6 6                , que dispõe  “                         

                                                                                          

                                                           ” (                      

De acordo com Braga (2011, p. 16)  “                                           

                                                                                       

                         , da personalidade e da solidari      ”                      dispõe 
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o Artigo 12 do Estatuto do idoso: “                                                         

                     ” (BRASIL, 2003).                           (2011, p. 96) adverte que: 

“[   ]                                                                                ” 

Braga (2011, p. 17) ainda destaca que a                                          

                                          6 (          6                                      

                   2002, coube ao Estatuto do Idoso, em vigor a partir de 1º               

                                                                                            . 

O artigo 1.695 do Código Civil, faz referência aos alimentos (BRASIL, 2002) 

                                                                                   

                         , principalmente quando se despojaram de seus bens em 

favor da prole, c                                                                 

                                   -            -                                   

          -              -                             . 

 

Braga (2011, p. 16) destaca que o                                          -

                                               -possibilidade. Necessidade de quem pede os 

alimentos, possibilidade do reclamado. 

Doutrinadores como Freitas Júnior (2011, p. 100) divergem de que os alimentos 

devem ser recíprocos, afirmando que:  

 
                                                                                 

                                                                                  

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                 

                                                                                

parentesco, vez que ausente o fundamento para tanto, ou seja, o vínculo afetivo. 

 

No entanto, Braga (2011, p. 18)  enfatiza que p                                

direito, pouco importa se o pai que pede os alimentos foi um bom pai ou um pai omisso. Não 

                                                                                       

                                         .  

A autora ainda ressalta que n                                                  

                 -lo, assim, da mesma                                                   

                                                                                       . 

 Cabe salientar                                                                   

                , mas as prest                                               . 

Em razão disso, os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, 

bem como da afetividade, prevalecem quando se trata da relação familiar entre filhos e pais, 

idosos ou não.  
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3.6 DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PUBLICO 

                                                                    1988. Nesse 

âmbito, Freitas Junior (2011, p. 13)                                                           

                                                                                      

                                                                      -                .  

Do ponto de vista de Freitas Junior (2011, p. 13), o artigo 127 Constituição 

Federal                             -                                                        

                                                             -                            

                               .  

Em                                                                º 8.625/93, 

                                                                                         

                            1º (BRASIL, 1993): 

                                                                                   

                  -                                                            

                                                               :                

                                                                                     

funcional. 

 

Segundo Freitas Junior (2011, p. 15), n                                       

                                                    : 

Assegurar e preser                                                                  

                                                                                 

                                                                         

                                                                             

                                      .  

 

Ainda com relação as atribuições do Ministério Público, de acordo com o Estatuto 

do Idoso na visão de Villas Boas, (2015): 

O primeiro inciso do art. 74 (do Estatuto) é matéria de natureza constitucional. A 

Carta Magna, no art. 129, inciso III, deu ao Ministério Público, como função 

institucional, a prerrogativa de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 

 

É preciso destacar, que nas opiniões de Garcia e Outros (2016, p. 214), o 

                                                                                          

                                                            .  

                                                                                

possa ser instaurado, especificamente, para investigar fato criminoso. 

Nesse contexto, torna-se evidente que esses idosos se tornam muito      

                      , necessitando de muito             . 
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Diante do contexto, é necessário compreender os pressupostos de 

responsabilidade civil, para então analisar seu cabimento na esfera do abandono afetivo aos 

pais idosos, o que será estudado a seguir. 

 



 38 

4 RESPONSABILIDADE CIVIL E O ABANDONO AFETIVO AOS PAIS IDOSOS 

O capítulo presente tem por objetivo abordar a conceituação de responsabilidade 

civil, assim como identificar os pressupostos, bem como o surgimento da responsabilidade no 

caso do abandono afetivo dos filhos com relação aos pais idosos. Ainda, será demonstrado o 

Projeto de Lei, que versa sobre o abandono afetivo. 

4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL 

Ao discorrer sobre responsabilidade, Gagliano e Pamplona (2017b, p. 61), fazem 

uma breve reflexão sobre nossas raízes históricas e acaba encontrando seu ponto de partida no 

Direito Romano. Ainda de acordo com os autores, a origem do instituto está calcada na 

concepção de vingança privada, forma por certo rudimentar, mas compreensível do ponto de 

vista humano como lídima reação pessoal contra o mal sofrido. 

Gagliano e Pamplona (2017b, p. 61), esclarecem: 

A evolução do instituto, ao conceber a possibilidade de composição entre a vítima e 

o ofensor, evitando-se a aplicação da pena de Talião. Assim, em vez de impor que o 

autor de um dano a um membro do corpo sofra a mesma quebra, por força de uma 

solução transacional, a vítima receberia, a seu critério e a título de pena, uma 

importância em dinheiro ou outros bens. 

 

Encerrando essa breve consideração histórica, faz-se necessário esclarecer, que o 

termo “responsabilidade”, de acordo com Carvalho (2017, p. 118, grifo do autor), vem do 

verbo respondere, que significa no âmbito jurídico, que as pessoas devem responder pelos 

atos que praticam, assumindo os efeitos das suas atitudes; devem manter um compromisso 

com o que foi determinado pela Lei, caso contrário, terão de suportar as sanções legais ou 

ressarcir os danos. 

Segundo Carvalho (2017, p. 118): 

A responsabilidade civil ocorre quando existe um                                    

                                                                                     

                             -                                                 

                                              , devolvendo-se, in               

                               s. 

 

Dessa forma, a responsabilidade sustenta como objetivo o ressarcimento de um 

dano causado a alguém, indicando assim a ideia de reparar o dano, conforme dispõe o Artigo 

186 do Código Civil, que dispõe  “ quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

                   ” (BRASIL, 2002). 
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Já nas palavras de Venosa (2017): “     atividade que acarreta prejuízo gera 

                                       ” 

Nesse contexto, existem algumas espécies de responsabilidade, no entanto, no 

presente trabalho, serão destacadas somente duas, quais sejam: a responsabilidade subjetiva e 

a objetiva.  

Dá-se a primeira modalidade, quando decorrente de dano causado em função de 

ato doloso ou culposo, como esclarecem Gagliano e Pamplona (2017b, p. 61). No entanto, os 

autores alertam que para que esta culpa, tenha natureza civil, o agente causador do dano 

deverá atuar com negligência ou imprudência, conforme determina o dispositivo, através da 

interpretação do artigo 186 do Código Civil de 2002.  

De acordo com Paulo Nader: 

Na responsabilidade subjetiva, regra geral em nosso ordenamento, o dever de 

reparação pressupõe o dolo ou a culpa do agente. De acordo com esta orientação, se 

o dano foi provocado exclusivamente por quem sofreu as consequências, incabível o 

dever de reparação por parte de outrem. Igualmente se decorreu de caso fortuito ou 

força maior. 

 

Já a segunda modalidade, a responsabilidade civil objetiva, Gagliano e Pamplona 

(2017b, p. 61) explicam: 

Segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa na conduta do agente 

causador do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que somente será necessária 

a existência do elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável 

para que surja o dever de indenizar. 

 

Gonçalves ( 2014, p. 49, grifos do autor), por sua vez, menciona que: 

 

A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente desde o 

direito romano: aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou 

pelas desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi 

incommoda). Quem aufere os cômodos (ou lucros) deve suportar os incômodos (ou 

riscos). 

 

Diante dos elementos apresentados, entende-se que responsabilidade objetiva é 

aquela que independe da culpa, sendo o oposto da subjetiva, onde é necessário que o dano se 

resuma em culpa por parte do agente. Logo, observa-se que nas responsabilidades subjetiva e 

objetiva há um denominador comum: a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a 

conduta do ofensor e o prejuízo causado à vítima. 

Gagliano e Pamplona (2017b, p. 66), destacam que a conduta do agente causador 

do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que somente será necessária a existência do elo 

de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável para que surja o dever de 

indenizar.  
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Em busca da fundamentação para o estudo da responsabilidade objetiva, alguns 

doutrinadores, criaram a teoria do risco, a fim de esclarecer que, se alguém exerce uma 

atividade criadora de perigos especiais, deve responder pelos danos que ocasionar a outrem. 

Com base na reflexão acima, para Gonçalves (2014, p. 59, grifo do autor): 

 

Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do 

                                                                                  

                                                 -                               

                                                 -                                     

ris                      “     -        ”                                           

                                                                               

                            (ubi emolumentum, ibi onus); ora mais genericamente 

     “            ”                                                              

                        -lo. 

 

No entanto, Nader (2015b), ressalta que:  

A teoria do risco não visa a excluir a culpa como critério básico da responsabilidade 

civil; cumpre uma função de justiça para a qual a teoria subjetiva se mostra 

impotente. Na ordem jurídica, a teoria subjetiva e a objetiva se completam, 

favorecendo a distribuição da justiça nas relações sociais. 

 

Ainda para o autor (NADER, 2015b), a responsabilidade objetiva, ou 

responsabilidade sem culpa, somente pode ser aplicada quando existe lei expressa que a 

autorize ou no julgamento do caso concreto, na forma facultada pelo parágrafo único do art. 

927 (BRASIL, 2002).  

Dessa forma,     -                                                               

                                                                                          

                     .  

Urge esclarecer, que de acordo com os estudos feitos, não há unanimidade 

doutrinária em relação a quais são os elementos estruturais da responsabilidade civil ou 

pressupostos do dever de indenizar.  

Na visão de Maria Helena Diniz (2005, p. 42) são 3 (três) elementos: 

 

Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, 

que se apresenta como ato ilícito ou lícito, pois  ao lado da culpa como fundamento 

da responsabilidade civil há o risco;  Ocorrência de um dano moral ou patrimonial 

causado à vítima; Nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato 

gerador da responsabilidade. 

 

Já para Sílvio de Salvo Venosa e Carlos Roberto Gonçalves, lecionam que são 

quatro os pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; 

relação de causalidade e dano.  
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Sendo assim, objetiva-se nos entendimentos desses autores brasileiros, apresentar 

um consenso que permita apontar a responsabilidade civil no caso do abandono afetivo dos 

filhos com relação aos pais idosos.  

4.1.1 Ação ou omissão 

O primeiro e mais importante elemento de responsabilidade civil é a conduta 

humana, que pode acontecer por comportamento ativo ou negativo, se enquadrando em ação 

ou omissão, de acordo com Godinho (2013, p. 325). 

 Tartuce (2017, p. 432)                                                             

configuração da omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato, 

bem como a prova de que a conduta não foi praticada. Em reforço, para a omissão é 

necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta fosse praticada, o dano poderia ter 

sido evitado. 

Ainda de acordo com Tartuce (2017, p. 503), a conduta humana e a culpa podem 

ser fundidas como um só elemento subjetivo da responsabilidade civil.  Para isso, esclarece o 

autor: 

A conduta humana pode ser causada por uma ação (conduta positiva) ou omissão 

(conduta negativa) voluntária ou por negligência, imprudência ou imperícia, 

modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente. A regra é a 

ação ou conduta positiva; já para a configuração da omissão é necessário que exista 

o dever jurídico de praticar determinado ato (omissão genérica), bem como a prova 

de que a conduta não foi praticada (omissão específica). 

 

Do ponto de vista de Cavalieri Filho (2012, p. 25), a forma mais comum de 

manifestação de conduta é a ação. E, a ação          “[   ]                          

                                                                                        

                                                     ” 

Já a omissão é um comportamento ligado à inatividade, a abstenção de uma 

conduta devida. Cavalieri Filho (2012, p. 25) conceitua a omissão da seguinte forma:  

 
                                                                                    

                                                     , um nada, e do nada 

prové                                                                         

                                                                                   

                                                                        . No plano 

jurídico                                                                              

                                                                               

                                                               . 
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Nader (2015b), utiliza-se da seguinte argumentação: “ ratando-se de dever 

jurídico comissivo ou positivo, o agente incide em responsabilidade civil mediante conduta 

omissiva. No caso, a lei ou o negócio jurídico impõe a ação e o agente se abstém de agir”. 

Pode-se afirmar que a ação é uma manifestação de conduta, assim como a 

omissão é uma abstenção de uma conduta devida.  

Dessa forma, a omissão, é o deixar de fazer aquilo que determinada pessoa tinha 

por obrigação de realizar, como o cuidado ao idoso, por exemplo. Caracteriza-se a 

responsabilização pela omissão, aquele que deixa de prestar assistência ao indivíduo que dela 

necessita.  

4.1.2 Culpa 

A culpa pode ser conceituada como sendo o desrespeito a um dever preexistente, 

não havendo propriamente uma intenção de violar o dever jurídico, que acaba sendo violado 

por outro tipo de conduta, segundo Tartuce (2017, p. 436). 

Do ponto de vista de Cavalieri Filho (2012, p. 17): 

A ideia de culpa está visceralmente ligada à responsabilidade, por isso que, de regra, 

ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o 

dever de cautela em seu agir. Daí ser a culpa, de acordo com a teoria clássica, o 

principal pressuposto da responsabilidade civil subjetiva. 

 

Caio Pereira (2016), conceitua da seguinte form   “                           

dizia-se a infringência de uma norma com o propósito deliberado de causar um mal ou 

             “       ”                                                                         

       ”   

Dessa forma, para que fique caracterizado o dolo ou a culpa consciente, o ato precisa 

ser praticado com o objetivo de causar dano a outrem. Entretanto, há a culpa que nasce da conduta 

voluntária de um agente que não quer causar o dano, porém sua conduta acaba causando dano 

involuntário e acaba ocorrendo sem que houvesse a vontade de obter um resultado danoso.  

Cavalieri Filho (2012, p. 18), afirma que:  

 

Conduta voluntária é sinônimo de conduta dominável pela vontade, mas não 

necessariamente por ela dominada ou controlada, o que importa dizer que nem 

sempre o resultado será querido. Para haver vontade basta que exista um mínimo de 

participação subjetiva, uma manifestação do querer suficiente para afastar um 

resultado puramente mecânico. Haverá vontade desde que os atos exteriores, 

positivos ou negativos, sejam oriundos de um querer íntimo livre. 

 

No entanto, Tartuce (2017, p. 437), destaca a importância de se deixar claro que 

para o Direito Civil não  importa se o autor agiu com dolo ou culpa, sendo a consequência 
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inicial a mesma, qual seja a imputação do dever de reparação do dano ou indenização dos 

prejuízos. 

Nesse sentido, Cavalieri Filho  (2012, p. 10), destaca que o que irá importar para 

caracterizar será a extensão do evento danoso. 

Nesse sentido, de acordo com Venosa (2017, grifo do autor): “                 

sentido amplo abrange não somente o ato ou conduta intencional, o dolo, mas também os atos 

ou condutas eivados de negligência, imprudência ou imperícia, qual seja, a culpa em sentido 

        (              ” 

O autor  (VENOSA, 2017)  explica, ainda, que: 

Para fins de indenização, importa verificar se o agente agiu com culpa civil, em 

sentido lato, pois, como regra, a intensidade do dolo ou da culpa não deve graduar o 

montante da indenização, embora o presente Código apresente dispositivo nesse 

sentido (art. 944, parágrafo único). A indenização deve ser balizada pelo efetivo 

prejuízo. 

 

Algumas doutrinas, como a de Venosa (2017), encontra-se o seguinte 

esclarecimento sobre a classificação por graduação, distinguindo em três graus de culpa, quais 

sejam: grave, leve e levíssima.  

Ainda na doutrina do autor  (VENOSA, 2017), ele conceitua a culpa grave como a 

que se manifesta de forma grosseira e, como tal, se aproxima do dolo. Já na visão de Miragem 

(2015, p. 266), é levada em consideração a falta de cuidado do agente perante o comportamento 

da sociedade, aproximando-se de culpa consciente, em que o agente prevê o dano, porém 

acredita não alcançá-lo. 

Venosa (2017), afirma que a culpa leve é a que se caracteriza pela infração a um 

dever de conduta relativa ao homem médio, no entanto, Miragem (2015), acredita que a culpa 

leve é aquela na qual a falta pode ser evitada pela atenção do agente, e a culpa levíssima é 

aquela em que há ausência do conhecimento especial do agente. 

Entende-se que, mesmo sendo a culpa levíssima, o agente fica obrigado a 

indenizar, como afirma Venosa (2017).  

Em síntese, não é a intensidade da culpa que gradua o dano, mas o efetivo valor 

do prejuízo. Em determinadas situações, o ordenamento exige a culpa grave, equiparando-a ao 

dolo, para possibilitar a reparação. 

4.1.3 Dano 

Nos termos da Lei, somente haverá ato ilícito em caso de dano material ou moral. 

Nesse sentido Cavalieri Filho (2012, p. 76) encontra o seguinte esclarecimento:  
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O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se 

falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver 

responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A 

obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a 

outrem. 

 

                                                     “                             

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-    “         6                              

                     ”                                                “                    

reparar o dano, independentemente de culpa, [...] quando a atividade normalmente 

                                                                                             ” 

(BRASIL, 2002) 

Nesse sentido, Nader (2015b), afirmar que o elemento dano é essencial à 

caracterização do ato ilícito. Na visão de Nader (2015b, grifo do autor), o dano é conditio sine 

qua non para a responsabilidade civil, pois ele acredita que sem a comprovação do prejuízo o 

ex adverso não poderá ser condenado a reparações.  

Partindo desse pressuposto, Cavalieri Filho  (2012, p. 77) explica: 

O dano como sendo a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que 

seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem 

integrante da própria personalidade da vitima, como a sua honra, a imagem, a 

liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como 

moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral. 

 

No caso dos idosos, ainda que não haja agressão, pode se observar sinais 

aparentes dos danos causados pelo abandono nas atitudes e perspectivas do próprio idoso. A 

depressão, doença causada pela falta de afetividade e atenção, são presentes em idosos que 

não recebem apoio emocional da família. Tudo isso é resultado de abandono, de maus tratos e 

de falta de assistência física e emocional, onde se caracteriza efetivamente o dano sofrido. 

Sendo assim, sem dano não há de falar em culpa ou reparação civil, logo, não há 

obrigação de se indenizar.  

4.1.4 Nexo causal 

Segundo Cavalieri Filho (2012, p. 48), trata-se de noção aparentemente fácil, mas 

que, na prática, enseja algumas perplexidades.  Já Caio Pereira (2016, p. 76), é taxativo, 

segundo o  autor, o nexo causal é o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o 

mais difícil de ser determinado. 

Nader (2015b), reflete que é possível, muitas vezes, o homem conhecendo as leis 

naturais, impedir que a causa se forme. 
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É por meio do exame da relação causal que se conclui quem foi o causador do 

dano. Segundo Venosa (2017), trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade 

objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou 

um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser 

ressarcida.  

Nesse sentido Cavalieri Filho (2012, p. 49)  explica que: 

O conceito de nexo causal não é exclusivamente jurídico; decorre primeiramente das 

leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado. A relação causal estabelece o vínculo entre um determinado 

comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a 

ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano; determina se o resultado 

surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. 

 

Já para Nader (2015b, grifo do autor):  

Não são suficientes, à caracterização do ato ilícito, a conduta antijurídica, a culpa ou 

risco e o dano. Fundamental, igualmente, é a relação de causa e efeito entre a 

conduta e o dano causado a outrem. É preciso que os prejuízos sofridos por alguém 

decorram da ação ou omissão do agente contrária ao seu dever jurídico. Se houve a 

conduta, seguida de danos, mas estes não decorreram daquela, não haverá ato ilícito. 

O ato ou omissão somente constituirá esta modalidade de fato jurídico, na dicção do 

       6              “causar dano a outrem”                                   

contido o elemento nexo de causalidade ou nexo etiológico. 

 

Em suma, pode-se observar que nexo causal é um elemento imprescindível entre a 

conduta e o resultado, ou seja, para responsabilidade civil. Logo seu intuito é identificar a 

responsabilidade do agente causador, que por seguinte deverá reparar o dano. 

4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL RESULTANTE DO ABANDONO AFETIVO 

Ao falar sobre responsabilidade civil no âmbito familiar, Carvalho (2017), explica 

que quando uma conduta humana for efetuada em desacordo com o que estabelece o 

ordenamento jurídico e cause lesão ao direito de terceiros, surge o ato ilícito, implicando 

assim em deveres e responsabilidades. 

De acordo com o Artigo 229 da Constituição Federal, 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. (BRASIL, 1988). 

Dias (2016, p. 1085) conceitua como: 

O inadimplemento dos deveres 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. 
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Dias (2016, p. 1084) ressalta ainda que os atos de alienação configuram severa 

violação ao direito fundamental à convivência familiar, prejudicando a subsistência dos 

vínculos afetivos, a evidenciar verdadeiro abuso moral. 

Vale ressaltar que com a falta de tempo do mundo moderno, algumas famílias 

acabam terceirizando os cuidados com o idoso, causando sofrimento e dor, ocasionando 

muitas vezes danos irreparáveis, devido ao abandono. No entanto, para o abandono e a falta 

de afeto causadas ao idoso, cabem reparação civil.  

Dessa forma, é indispensável observar que o abandono de idosos configura crime, 

o qual encontra respaldo no Artigo 98 do Estatuto do idoso, no Capítulo II, dos crimes em 

espécies, segundo o qual: 

Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 

congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou 

mandado: Pena de             6 (                (                   ” (BRASIL, 

2003) 

 

Em conformidade com o Estatuto do idoso, está o código penal, artigo 133 

(Decreto Lei nº 2.848/1940), que assim especifica:  

Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 

qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: Pena - 

detenção, de seis meses a três anos. § 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de 

natureza grave: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 2º - Se resulta a morte: Pena - 

reclusão, de quatro a doze anos. Aumento de pena § 3º - As penas cominadas neste 

artigo aumentam-se de um terço: [...] III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos 

(Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003). 

 

 

Cabe relembrar que para que caracterize obrigação de indenizar, é necessário que 

estejam presentes os pressupostos de responsabilidade, como ação, dano e nexo causal, 

conforme  afirma Rodrigo Pereira (2016, p. 246). 

De acordo com a visão do mesmo autor: [   ]                                     

                                                                                            

jurídicas. A responsabilidade de sustento material e imaterial (afetivo) é também dos filhos 

maiores de id                           (PEREIRA, 2016, p. 245). 

O dialogo poderá interpor-se entre os conflitos geracionais, atenuando e 

reafirmando a necessidade de resgatar a simplicidade dos afetos garantidos e das presenças 

necessárias para a segurança de todos. 

Nesse contexto, o afeto é                                                , ele 

constitui a base das emoções e do cuidado com as pessoas. No entanto, entende-se que 

ninguém é obrigado a amar alguém, mas torna-se obrigado a zelar pela vida, pelo bem-estar e 
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por oferecer acolhimento em se tratando de família, principalmente em relação dos filhos aos 

pais idosos. 

4.2.1 Dever de cuidar 

O projeto do Senado, N. 700/2007, aprovado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, daquela casa parlamentar, caracteriza o abandono afetivo como falta 

grave ao dever de cuidar. 

Entretanto, o projeto cuida apenas de modificar o Estatuto da Criança e 

Adolescente (BRASIL, 1990) não mencionando, nenhuma alteração no que reflete ao Estatuto 

do Idoso  (BRASIL, 2003).  

No entanto, o Projeto de Lei N. 700, de 2007, busca regulamentar algo que já vem 

sendo aplicado pelo Judiciário, onde alguns tribunais vêm decidindo pela fixação de 

indenização pelo abandono afetivo dos pais aos seus filhos, como afirmou a ministra Fátima 

Nancy Andrighi da terceira turma do Superior Tribunal de justiça (STJ) em julgado de 2012, 

onde julgou como ato ilícito civil o abandono paterno-filial: “                           

     ” (BRASIL, 2012).  

Desse modo, deve-se considerar que a falta do dever de cuidar, servirá como 

premissa de base para indenização relativa ao abandono afetivo inverso. 

4.2.2 Entendimentos dos tribunais 

Uma das decisões de maior repercussão em todo território nacional, como já 

demonstrado anteriormente, foi a do Superior Tribunal de Justiça proferida pela relatora a 

Ministra Nancy Andrighi onde foi reconhecida a procedência do pedido de indenização por 

abandono afetivo paterno filial (BRASIL, 2012). 

Diz a ementa:  

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/88. 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 
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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. (REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)  

 

Analisando o voto da Ministra, pode-se concluir que o amor, o carinho, assim 

como o afeto são subjetivos, não tendo como serem mensurados, mas o dever de cuidar se 

encontra inserido no contexto de assistência moral, sendo possível de ser mensurada e quando 

descumprida gera um dano moral. 

A partir deste julgado, principalmente na jurisprudência, fica estabelecido o 

entendimento de reparação civil no caso de abandono afetivo.  

Outro posicionamento jurisprudencial que também faz parte do Recurso Especial  

Diz a ementa:  

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS DE FILHOS PARA PAI. 

POSSIBILIDADE. DEVER DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE 

DECORRENTE DE LEI. Necessidades do genitor evidenciadas. Filhos que, mesmo 

em quantias diferentes, devem prestar alimentos ao genitor. Ausência de vínculo 

afetivo que não descaracteriza por completo o dever alimentos instituído na lei de 

regência. Sentença reformada. Alimentos que devem ser fixados, porém em valor 

menor do que o pleiteado. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 

70047785399, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira 

Hanna, Julgado em 20/03/2013). 

 

 

Desse modo, o filho que deixar de amparar seus pais na velhice, deixará de 

cumprir uma obrigação imaterial, cometendo assim, um ato ilícito, gerando danos de ordem 

moral.  

Não resta dúvida de que a relação entre pais e filhos está protegida e amparada 

pela doutrina e hoje reconhecida pelos Tribunais, como pode se observar dos posicionamentos 

apresentados. O abalo psicológico causado nos filhos decorrentes do abandono é 

inquestionável, no entanto os danos causados aos pais pelos filhos se mostram ainda mais 

arrebatadores, desencadeando doenças e transtornos psicológicos, ferindo, inclusive, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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4.3 LEIS E PROJETO DE LEI N.4.294/2008 

Uma pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos de idade (BRASIL, 2003), 

não obstante a Lei 13.466, de 12 de julho de 2017, tenha hierarquizado a velhice ao 

estabelecer que os idosos maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais 

idosos, exceto em caso de emergência.  

Nesse contexto, considerando que os idosos que contam com idade acima dos 80 

anos apresentam ainda mais comprometimento de suas funções físicas e psicológicas, houve a 

preocupação do legislador em oferecer-lhes uma prioridade especial em relação aos idosos 

que contam com idade entre 60 e 79 anos.  

Dessa forma, é indispensável observar e relembrar que a Constituição Federal 

dispôs, em seu art. 230, o dever de a família, a sociedade e o Estado ampararem as pessoas 

idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, 

garantindo-lhes o direito à vida. (BRASIL, 2012). 

Cabe ressaltar a importância da Lei 12.318/2010, que disciplina sobre Alienação 

Parental, e vem preencher uma lacuna referente à proteção psicológica ao menor. 

Entretanto, a Lei protegeu unicamente a criança e o adolescente dos nefastos atos 

de alienação parental, definida pela Lei 12.318/2010: 

[...] a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 

ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou 

que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

 

Seguindo esse contexto, Claudia Gay Barbedo (2011, p. 148 apud MADALENO, 

2018) enfatiza que: 

O idoso, a criança e o adolescente estão no mesmo polo de fragilidade. O idoso, em 

razão da idade, que traz dificuldades inerentes, pode facilmente estar na condição de 

vítima. A criança e o adolescente, na condição de seres humanos em 

desenvolvimento, são pessoas fáceis de serem enganadas. Diante disso, justifica se a 

possibilidade de extensão da Lei de Alienação Parental ao idoso. 

 

Tendo em vista o tema da presente pesquisa, vale destacar que abandono afetivo 

inverso é 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). 

Diante do exposto, o Deputado Carlos Bezerra, apresentou o Projeto de Lei N. 

4.294, criado em 2008, que visa à alteração dos artigos 1.632 do Código Civil e art. 3º do 
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Estatuto do Idoso, passando a prever também a indenização no caso do abandono de idosos 

por sua família (BRASIL, 2008).  

Após apresentado, o projeto foi apreciado pela Comissão de Seguridade Social e 

Família, a qual votou unanimemente por sua aprovação, nos termos do parecer da relatora, 

Deputada Jô Moraes, no ano de 2011; foi também apreciado pela Comissão de Constituição e 

Justiça, a qual também votou favoravelmente ao Projeto. No entanto, em janeiro de 2015 o 

Projeto de Lei foi arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, sendo que em fevereiro de 2015 foi desarquivado. Todavia, o Projeto ainda 

aguarda envio para o Senado Federal. 

O Deputado, em sua justificativa, explica : 

O envolvimento familiar não pode ser mais apenas pautado em um parâmetro 

patrimonialista-individualista. Deve abranger também questões éticas que habitam, 

ou ao menos deveriam habitar, o consciente e inconsciente de todo ser humano. 

Entre as obrigações existentes entre pais e filhos, não há apenas a prestação de 

auxílio material. Encontra-se também a necessidade de auxílio moral, consistente na 

prestação de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado 

desenvolvimento da personalidade dos filhos ou adequado respeito às pessoas de 

maior idade.  

No caso dos filhos menores, o trauma decorrente do abandono afetivo parental 

implica marcas profundas no comportamento da criança. A espera por alguém que 

nunca telefona – sequer nas datas mais importantes – o sentimento de rejeição e a 

revolta causada pela indiferença alheia provocam prejuízos profundos em sua 

personalidade. No caso dos idosos, o abandono gera um sentimento de tristeza e 

solidão, que se reflete basicamente em deficiências funcionais e no agravamento de 

uma situação de isolamento social mais comum nessa fase da vida. A falta de 

intimidade compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar 

estímulos de interação social do idoso e de seu interesse com a própria vida.  

Por sua vez, se é evidente que não se pode obrigar filhos e pais a se amar, deve-se ao 

menos permitir ao prejudicado o recebimento de indenização pelo dano causado. 

(BRASIL, 2008) 

 

Cabe ressaltar, que o projeto mencionado, apresenta grande importância para a 

sociedade idosa, que sofre com o abandono afetivo e busca por intermédio da demanda 

judicial a reparação desta lacuna existente.  

Estudiosos do Direito de Família, como o diretor nacional do IBDFAM, Jones 

Figueirêdo Alves, que expõe sua opinião sobre a necessidade de existir uma lei para 

regulamentar a matéria de abandono afetivo inverso: 

 

Não é demais admitir que o abandono afetivo inverso, em si mesmo, como corolário 

do desprezo, do desrespeito ou da indiferença filiais, representa fenômeno jurídico 

que agora deve ser tratado pela doutrina e pelo ordenamento legal carecido de um 

devido preenchimento, seja por reflexões jurídicas, seja por edição de leis. A sua 

presença na ordem jurídica servirá, no espectro da ilicitude civil, como nova espécie 

de comportamento ilícito, pautado por uma configuração jurídica específica, tal 

como sucede com a dogmatização jurídica do abuso de direito. (ALVES, 2013) 
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Ainda com base nas palavras do Desembargador Figueiredo Alves: 

Entende-se que antes de tipificar como ilícito civil e penal tal conduta, é necessário 

políticas públicas que conscientizem essa questão, assistência social para que haja o 

controle da qualidade de vida do idoso de maneira contínua. Senão, o abandono 

afetivo no âmbito jurídico teria apenas efeito de repressivo penal ou civil, sem 

qualquer medida que o impeça acontecer (ALVES, 2013). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o referido projeto de lei, têm como objetivo 

cessar a violação da dignidade a partir do momento que os idosos são vitimados pelos 

próprios familiares pela ausência afetiva, lhe causando inúmeros sofrimentos. 

No entanto a jurisprudência vem aplicando por analogia a Lei N. 12.318/2010 - 

Lei da Alienação Parental, com foco voltado para o idoso.  

Dessa forma, a aprovação do Projeto de Lei, será possível a quantificação de uma 

indenização imposta aos familiares pelo abandono moral e afetivo, servindo como punição e 

quem sabe uma forma de amenizar a situação de descaso dos filhos em relação aos genitores 

idosos. 
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5 CONCLUSÃO 

Durante a antiguidade, a figura do idoso era associada ao conhecimento, às 

experiências e à sabedoria, aquele que todos seguiam e ouviam, pois eles eram líderes naturais 

e eram consultados, quando necessário, para prestar esclarecimentos aos mais jovens. A figura 

do idoso historicamente sempre foi de suma relevância e um verdadeiro legado para os mais 

jovens. 

No entanto, com a evolução da sociedade e o aumento expectativa de vida, pode-

se dizer que esse modelo de conduta se desgastou e o idoso atualmente se tornou alvo de 

abandono por parte da sociedade e da sua própria família.   

A partir da pesquisa, compreende-se a grande dificuldade que é ser idoso em uma 

sociedade que não vem se preparando para envelhecer, nem acolher seus idosos, e ainda 

apresentam discriminações em relação a essas pessoas, principalmente pelas dificuldades que 

elas apresentam e representam para sociedade e muitas vezes para a própria família. 

                                                                          

                                                                                           

                               e lhe permitam maior autonomia. Dessa forma, entende-se que 

                                                                                     . 

Com base no estudo das dificuldades apresentadas nesse sentido, em 2003, foi 

criada a Lei N. 10.741/2003, denominada Estatuto do Idoso, a fim de assegurar e proteger os 

direitos da pessoa idosa. 

Diante desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo verificar à 

possibilidade de reparação civil dos filhos que abandonam afetivamente seus genitores idosos. 

Para isso, o estudo foi baseado em princípios constitucionais e infraconstitucionais, do direito 

de família, tendo como destaque o principal princípio da afetividade, o qual é essencial   

                              . 

A afetividade busca aproximar as pessoas e é elemento propulsor da formação e 

estruturação familiar.  

No entanto o amor, diz respeito a sentimentos, fugindo das obrigações legais pela 

sua subjetividade.  Já o cuidar, esta relacionado a elementos objetivos, distinguindo-se do 

amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento.  

O afeto une pessoas de forma com que suas atitudes sejam recíprocas. No entanto, 

ninguém é obrigado a amar o outro, mas deve-se ao menos cumprir o mínimo necessário para 

sobrevivência digna, a fim de que seus direitos e garantias sejam respeitados.  
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Nas famílias atuais, o afeto não se apresenta como fruto da biologia, mas deriva 

da convivência familiar, não resultando apenas da existência de laços consanguíneos, e sim da 

felicidade de seus membros, principalmente quando se alcança a velhice. 

Durante a pesquisa, observou-se que o abandono dos pais em relação aos filhos 

prevalece em nosso ordenamento jurídico, porém o abandono afetivo inverso, mesmo sendo 

de igual importância não apresenta o mesmo destaque. 

                        -                                               

                                            , visando a proteção dos m          

                                                                       , instituição esta que 

deveria justamente zelar pela segurança.  

Nesse sentido, cabe a                                                          

combater qualquer tipo de violê                                                             

                   , mas, principalmente moral. 

Diante dos elementos expostos e da realidade dos fatos, é de suma importância 

ressaltar que o desrespeito ao dever de cuidar, de zelar e de dar afeto, assim como de não 

abandonar, deve ser entendido como um ato ilícito, pois a necessidade de assistência e 

acolhimento cabe aos filhos. Denota-se que o abandono afetivo causa dano a quem sofre e, 

havendo nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vitima, os quais são 

pressupostos de responsabilidade civil, torna-se possível o dever de indenizar. Resta claro que 

a indenização não restitui ou assegura o afeto, mas por meio dela os danos podem ser 

minorados.  

Ainda em relação ao abandono, o presente trabalho ainda apresenta um projeto de 

lei que pretende regulamentar as questões que envolvem o abandono afetivo, identificando de 

maneira clara a conduta e com previsão para coibir o abandono afetivo de idosos, permitindo 

ao cidadão idoso um envelhecimento digno e na medida do possível, isento de prejuízos 

materiais e emocionais.  

Conclui-se, portanto, que a condenação civil de quem comete o abandono afetivo 

inverso é possível, independentemente de legislação expressa e aceita jurisprudencialmente, 

desde que se configurem os pressupostos de responsabilidade civil, analisando-se a extensão 

do dano sofrido pela vítima e pautado no princípio da afetividade. Entende-se que muito mais 

do que promover a reparação do dano é necessário que a sociedade se prepare e repense a 

forma como vem tratando as questões referentes ao envelhecimento, em si, bem como no 

envolvimento das famílias no cuidado com seus idosos.  
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