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“A velhice é a paródia da vida” (Simone de Beauvoir). 



 

RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo verificar a 
possibilidade de reparação civil dos filhos que abandonam afetivamente os pais 
idosos, buscando o seu cabimento com base na legislação e no entendimento 
doutrinário e levando em conta os princípios constitucionais e infraconstitucionais 
que norteiam a proteção ao idoso, bem como os pressupostos ensejadores de 
responsabilidade civil. Para sua concretização, optou-se pela abordagem dedutiva e 
de natureza qualitativa, tomando como método de procedimento o monográfico, bem 
como a técnica de pesquisa bibliográfica. Primeiramente, a pesquisa retrata o 
conceito de família, além de abordar os principais princípios do direito de família 
inerentes ao direito do idoso, apresentando seu conceito e sua função. Em seguida, 
esclarece quem é considerado idoso e analisa como o envelhecimento se dá na 
esfera familiar. Trata, além disso, da proteção que o Estatuto do Idoso prevê e versa 
ainda sobre a obrigação que os filhos precisam ter para com os pais idosos, a fim de 
que seus direitos e garantias sejam respeitados. Por fim, chega-se ao argumento 
principal da monografia, analisando-se os requisitos ensejadores de 
responsabilidade civil e a possibilidade de reparação no caso específico do 
abandono afetivo inverso. A partir desse entendimento, conclui-se que, sendo 
respeitados os pressupostos de responsabilidade civil, bem como analisados os 
princípios essenciais ao direito de família, mesmo não havendo legislação expressa, 
é possível responsabilizar civilmente o filho que comete o abandono afetivo do pai 
idoso, tendo em vista que a prática do abandono caracteriza ato ilícito decorrente do 
abalo emocional causado à vítima.  
 
Palavras-chave: Idoso. Abandono afetivo. Responsabilidade civil. Indenização. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os pais possuem grande importância na esfera familiar, e a família 

também possui grande papel na relação com os pais, principalmente na velhice, que 

é um período de fragilidade em que há necessidade de maior amparo e proteção. 

É a partir dessa visão que será realizado o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso, o qual versa sobre o abandono afetivo inverso, ou seja, o 

abandono dos filhos em relação aos pais idosos. Este trabalho tem como objetivo 

geral verificar o ordenamento jurídico, a fim de caracterizar o abandono afetivo como 

conduta ilícita, estudando a possibilidade de condenação civil dos filhos que 

abandonam os pais idosos. 

Os objetivos específicos da pesquisa, portanto, têm como escopo: 

examinar os princípios constitucionais e infraconstitucionais voltados a assegurar a 

proteção à pessoa idosa; analisar os direitos assegurados aos idosos pela legislação 

brasileira; e identificar os pressupostos da responsabilidade civil na hipótese 

específica do abandono afetivo, com base nos princípios e na legislação. 

Assim, o problema de pesquisa consiste em questionar se há a 

possibilidade de condenar civilmente o filho que não cumpre seu dever de prestar 

assistência moral ao genitor idoso. 

Aponta-se como primordial para a pesquisa o fato de tratar-se de um 

assunto bastante polêmico e de grande relevância. Esse tema tornou-se muito 

comum na atual sociedade, que até então tratava apenas do abandono afetivo dos 

pais em relação aos filhos, e tem sido foco de divergências entre os grandes 

doutrinadores. 

A motivação da pesquisa foi o fato de o tema ser de grande importância 

social, tendo em vista a vulnerabilidade dos idosos frente à sociedade. Sabe-se que 

muitos idosos chegam a ser desamparados pela própria família, ou discriminados e 

abandonados em asilos, em total desacordo com o dever de cuidado estabelecido 

pela Lei do Idoso e, na maioria das vezes, em decorrência da falta de afeto. Por isso, 

é de grande importância que a sociedade saiba lidar com a velhice, pois esta um dia 

vem para todos. 

Nesse contexto, surge a necessidade de estudos que analisem de forma 

prática as teorias que, no âmbito jurídico, buscam a possibilidade de reparação no 

caso específico dos idosos. Afinal, há muita discussão jurídica sobre o tema, uma 
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vez que no Estatuto do idoso não há previsão de condenação de quem comete o 

abandono afetivo de idosos. 

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

dedutivo, pois parte do abandono afetivo inverso para a possibilidade da aplicação 

da Lei para condenar quem comete o ato. A pesquisa é de natureza qualitativa e o 

método de procedimento é o monográfico. A temática é desenvolvida utilizando-se a 

técnica de pesquisa bibliográfica, com base na doutrina, e documental, com base na 

legislação. 

Sendo assim, a pesquisa foi organizada em três capítulos de 

desenvolvimento. Primeiramente, busca-se explicar as noções gerais do direito de 

família, bem como os princípios do direito de família que norteiam a proteção do 

idoso, explicando-se o conceito de princípio, sua função e especificando os 

principais princípios inerentes ao tema. 

No segundo capítulo de desenvolvimento, o presente trabalho analisa os 

direitos assegurados aos idosos pela legislação brasileira, abordando o conceito de 

idoso. Além disso, versa sobre como o envelhecimento se dá na esfera familiar e 

sobre as obrigações que os filhos devem ter para com os pais idosos. 

Compondo o último capítulo de desenvolvimento, serão identificados os 

preceitos da responsabilidade civil, com base na legislação e na doutrina, 

caracterizando ainda a responsabilidade civil na hipótese específica do abandono 

afetivo. Analisa-se também o Projeto de Lei nº 4.294/2008, que está em trâmite no 

Congresso Nacional e visa à indenização por danos morais aos pais idosos 

abandonados pelos filhos. 

O envelhecimento é uma realidade que merece reflexão, tendo em vista 

suas peculiaridades e o quanto o seu processo se torna difícil em meio à sociedade, 

e principalmente na família. Portanto, mister se faz o estudo desse fenômeno, a fim 

de que as pessoas idosas tenham seus direitos assegurados e que a sociedade 

perceba a importância delas no mundo. 
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2 DIREITO DE FAMÍLIA 

Neste capítulo abordar-se-á a importância da família, bem como dos 

direitos inerentes a ela. Também abordar-se-á a importância dos princípios 

essenciais do direito de família que norteiam a proteção dos idosos, tendo em vista 

que, com a constante evolução da sociedade, os princípios fazem-se necessários, 

uma vez que as normas por si só muitas vezes não são suficientes para que a 

convivência da sociedade ou da família se dê de forma harmônica e pacífica. Além 

disso, para que o Direito possa ser aplicado, é imprescindível que os princípios não 

sejam violados, pois eles são a base para todo o ordenamento jurídico.  

2.1 CONCEITO OU NOÇÕES GERAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

A família é a base de todo o crescimento do indivíduo. É ela quem 

desempenha função primordial na vida das pessoas e lhes dá todo o apoio para 

seguir em frente e passar por todos os obstáculos que o tempo faz enfrentar. É sem 

dúvidas o suporte, o elemento propulsor de toda a alegria, e ao mesmo tempo é o 

contexto em que se vivencia as maiores aflições, preocupações e medos.1 

Nas palavras de Sierra: “A família é a unidade nuclear responsável por 

uma série de funções. As obrigações em família fazem parte da constituição da sua 

identidade e do significado que seus membros lhe atribuem.”2 

Na opinião de Gama, a importância da família é incontestável para a 

formação da sociedade, por isso ela vem desempenhando diversas funções, tanto 

religiosas, quanto políticas, psicológicas, econômicas, afetivas, entre outras.3 

Já nas palavras de Pereira: 

 
Sem dúvida, a família é o lugar privilegiado de realização da pessoa, pois é 
o lócus onde se inicia um desenvolvimento pessoal, seu processo de 
socialização, onde se vivem as primeiras lições de cidadania e onde se 
reportará, mais tarde, para os laços sociais.4 

                                               
1 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Direito de 

família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 38. 
2 SIERRA, Vânia Morales. Família: teoria e debates. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 32. 

Disponível em: <httpas://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502145863/cfi/0!/0>. 
Acesso em: 21 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

3 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 
Paulo: Atlas, 2008. p.62. 

4 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 219. Disponível em: 
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Ademais, a família identifica-se como a célula mater, a base fundamental 

da sociedade, por isso é algo que atrai tamanha preocupação no mundo; ela exerce 

fundamental importância para a sobrevivência humana, além de ter a função de 

sustento da sociedade. Assim, o direito de família repercute diretamente nas 

relações familiares, considerando as diversas culturas, civilizações, regimes políticos 

e sociais de cada país.5    

Acerca do direito nas relações familiares, Almeida e Rodrigues Júnior 

explicam: 

 
Considerando a grande importância social da família, coerente é o fato de o 
Direito dela se ocupar. Com a função de harmonizar as relações sociais, o 
Direito considera a família o principal ambiente onde estas ocorrem. Ao 
destinar-lhe tutela, preserva a própria sociedade. Destaque-se, porém, que, 
para haver a proteção jurídica, é preciso partir de um certo entendimento da 
família. É diante de uma concepção que se formula o tratamento que lhe 
será destinado.6 

 

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.7 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.8 

Segundo 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 

                                                                                                                                                

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

5 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 5. 

6 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Direito civil: famílias. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. p. 1-2. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489916/cfi/3!/4/4@0.00:54.8>. Acesso em: 
14 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
7 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 17. 
8 MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz da. Curso de direito civil: direito de 

família. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 19. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502167339/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 14 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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situações jurídicas existentes e patrimoniais decorrentes das relações 
familiares e a elas assemelhadas.9 

 

Como esclarece a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 226, a 

família é a base da sociedade e, por essa razão, recebe especial proteção do 

Estado.10 Foi a partir dessa concepção que o conceito de família 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.11 

2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA QUE NORTEIAM A PROTEÇÃO AO 

IDOSO 

 Em se considerando a maneira como o Estado passa a conceber a 

constituição familiar, figuram no direito de família uma série de princípios que 

norteiam, entre as relações familiares, a proteção do idoso. É sobre isso que tratará 

esta seção. 

2.2.1 Conceito geral de princípio 

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.12 

                                               
9 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 12. 
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 set. 
2017. 

11 PEREIRA, Rodrigo Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. p. 3. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-
4413-1/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso em: 14 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

12 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 44. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca.  
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Assim, 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.13 

Nesse sentido, é evidente sua importância no meio jurídico, pois são a 

base não só para a utilização das normas, mas também no que se refere ao 

comportamento da sociedade em relação ao Direito.  

É preciso destacar, entretanto, que nem todos os princípios estão 

elencados na Constituição brasileira. Quanto a isso, Lôbo afirma:  

 
Os princípios constitucionais são expressos ou implícitos. Estes últimos 
podem derivar da interpretação do sistema constitucional adotado ou podem 
brotar da interpretação harmonizadora de normas constitucionais 
específicas (por exemplo, o princípio da afetividade).14 

 

Nesse sentido, Novelino aponta que os princípios podem ser expressos, 

quando estão destacados textualmente no ordenamento jurídico, buscando o seu 

fundamento diretamente de forma escrita, ou podem ser implícitos, quando, mesmo 

não estando escritos, podem ser concluídos indiretamente, tendo em vista outros 

meios normativos.15 

Nessa mesma linha de pensamento, Pereira explica: 

 
Alguns princípios não estão escritos em um texto legal. Eles não necessitam 
estar escritos porque eles já são inscritos no espírito ético dos 
ordenamentos jurídicos, repita-se. Sua inscrição advém de uma 
fundamentação ética, como um imperativo categórico para possibilitar a vida 
em sociedade e, atualmente, está intrinsecamente ligado às noções de 
cidadania para viabilizar organizações sociais mais justas.16 
 

                                               
13 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 42. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

14 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 53. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626980/cfi/4!/4/4@0.00:0.00.>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

15 NOVELINO, Marcelo. Manual de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Método, 2014. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5496-
3/cfi/6/2!/4/2/2@0:45.4>. Acesso em: 15 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 45. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160217/cfi/0!/0>. Acesso em: 16 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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Em consonância com o exposto, Canotilho esclarece que, na 

compreensão do Direito, os princípios constitucionais têm uma força fática, que influi 

e restaura os sentidos que desenvolvemos na interação cotidiana.17 

Com isso, tendo em vista as frequentes transformações no meio social e 

jurídico, os princípios têm o papel de trazer “segurança”, já que a falta de uma norma 

que faça valer os direitos dos cidadãos faz com que a sociedade sinta-se insegura 

quanto aos seus direitos.  

No entendimento de Alexy: 

 
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.18 

 

Desse modo, observa-se que o conceito de princípio tem forte relação 

com as normas, as quais disciplinam uma situação determinada, e tem base no 

controle e esclarecimento dessas normas, tendo forte impacto no âmbito jurídico; ou 

seja, os princípios estão listados expressa ou implicitamente de forma a manter a 

melhor interpretação das normas. 

2.2.2 Função 

Os princípios atuam como um meio de grande importância no 

ordenamento jurídico, pois orientam com clareza a compreensão das normas de 

uma maneira geral, tornando-se coerentes ao sistema jurídico.19 

Contudo, princípios e normas, ou princípios e regras, não significam a 

mesma coisa. Há que se fazer então a distinção entre essas importantes fontes do 

direito.  

Conforme retrata Alexy: 

 
                                               
17 CANOTILHO, J. J. Gomes. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 77. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0!/0>. Acesso em: 16 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

18 ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6190-9/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso 
em: 16 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

19 NUNES, Luiz Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 38. 



 16 

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.20 

 

Assim, as regras não aceitam ponderação, ou seja, ou elas se aplicam ou 

não se aplicam. Os princípios, no entanto, aceitam ponderação, bem como têm uma 

dimensão que as regras não têm.21 Como afirma Canotilho, “[...] os princípios têm 

função de mostrar a ruptura com a plenipotencialidade das regras.”22  

Desse modo, os princípios operam na compreensão e absorção das 

normas, considerando que as próprias normas e leis, sem os princípios, não 

oferecem todas as garantias fundamentais aos indivíduos. Ou seja, os princípios 

buscam aprimorar o entendimento das normas para que estas sejam aplicadas em 

consonância com a relação jurídica, bem como de maneira eficaz para o alcance do 

equilíbrio social. 

Em Pereira encontra-se o seguinte esclarecimento:  

 
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, isto é, expressos ou não expressos.23 

 

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

âmbito do Direito, uma forma de melhoria, ou seja, um aperfeiçoamento, por conta 

dos princípios. Assim, se há alguma dúvida com relação à interpretação de outras 

normas, os princípios entram com o papel de aclarar. 

Na visão de Cunha: 

 

                                               
20 ALEXY, Robert. Teoria discursiva do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6190-9/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso 
em: 14 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

21 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 64. 

22 CANOTILHO, J. J. Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013. p. 78. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0!/0. Acesso em: 16 ago. 2017. 
Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

23 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 57. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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No que diz respeito à operação do sistema, parecem-me que são seis as 
funções dos princípios: a) gerar normas (função nomogenética); b) orientar 
a interpretação (função hermenêutica); c) inibir a eficácia de norma que os 
contrarie (função inibitória); d) suprir a falta de norma (função supletiva); e) 
regular o sistema (função de regulação do sistema); f) projetar o texto sobre 
a sociedade (função de projeção).24 

 

Ainda, os princípios têm função de conduzir a redação constitucional e, 

com isso, dar unidade às normas; ou seja, cabe aos princípios a função de 

harmonizar o sistema normativo.25 

Partindo desse pressuposto, caso uma regra constitucional esteja em 

desacordo com os princípios constitucionais, os princípios sempre prevalecem; as 

regras, portanto, devem ceder para que os princípios possam ser aplicados.26 

Ainda com relação à função dos princípios, Barroso esclarece: 

 
Princípios, por sua vez, desempenham papel diverso, tanto do ponto de 
vista jurídico como político-institucional. No plano jurídico, eles funcionam 
como referencial geral para o intérprete, como um farol que ilumina os 
caminhos a serem percorridos. De fato, são os princípios que dão 
identidade ideológica e ética ao sistema jurídico, apontando objetivos e 
caminhos. Em razão desses mesmos atributos, dão unidade ao 
ordenamento, permitindo articular suas diferentes partes – por vezes, 
aparentemente contraditórias – em torno de valores e fins comuns.27 

 

Fundamentais para a aplicação das normas, os princípios acabam por 

refletir um valor abrigado no ordenamento. Têm a importante função de serem 

premissas para a aplicação do direito, bem como ajudam na execução das normas 

constitucionais.28 

No dizer de Bulos, uma visão mais antiga, mas não menos importante, 

pode-se entender que os princípios existem com a finalidade de interpretação 
                                               
24 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Fundamentos de Direito Constitucional. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 55. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502142015/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 17 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

25 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 160. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502075313/cfi/0!/4/4@0.00:37.7>. Acesso 
em: 17 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

26 AGRA, Walber Moura; BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge. Comentários à Constituição 
Federal de 1988. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 8. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-3831-4/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 17 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

27 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 232. 

28 PIRES, Antonio Fernando. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Método, 2016. p. 
158. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530970598/cfi/6/2!/4/2/2@0.00:64.3>. 
Acesso em: 21 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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constitucional. São eles que direcionam as soluções para os problemas normativos, 

permitindo que o examinador direcione sua interpretação a fim de entender a 

linguagem prescritiva do legislador, interpretando da melhor forma o conteúdo das 

palavras.29 

2.2.3 Classificação 

 Os princípios possuem grande importância para o direito de família, 

assim como em outros ramos do direito, pois são necessários para a interpretação 

das normas que direcionam as relações familiares.30 Em virtude dessa importante 

fonte do Direito, tornou-se indispensável especificar alguns princípios que são vitais 

e fundamentais para o direito de família.31 

Em se tratando dos princípios que, no âmbito do direito de família, 

norteiam a proteção ao idoso, elegem-se como principais os princípios da dignidade 

da pessoa humana, da afetividade, da solidariedade familiar, da convivência familiar 

e da igualdade. Esses princípios são vitais e fundamentais, e sem eles não é 

possível a aplicação de um direito que esteja próximo do ideal de justiça.32 

2.2.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

No que tange à dignidade da pessoa humana, Pereira, em sua doutrina, 

procura esclarecer o seguinte: “O princípio da dignidade humana é hoje um dos 

esteios de sustentação dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Não é mais 

possível pensar em direitos desatrelados da ideia e conceito de dignidade.”33 

                                               
29 BULOS, Uadi Lâmmego. Manual de interpretação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 

39. 
30 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Direito de 

família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 75. 
31 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 58. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160217/cfi/0!/0>. Acesso em: 21 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

32 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 58. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160217/cfi/0!/0>. Acesso em: 21 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
33 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 112. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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Além disso, reflete o mesmo autor que o princípio da dignidade humana 

para o direito de família leva em consideração o respeito e a liberdade. Expressa 

uma dignidade para todas as entidades familiares.34 

Agustini, por sua vez, menciona que: 

 
Embora o princípio da dignidade da pessoa humana, provavelmente por 
apresentar uma forte carga de abstração, ainda não tenha encontrado 
respaldo significativo na jurisprudência, é de se ressaltar a importância que 
ele deve ter na interpretação das normas jurídicas, especialmente em 
relação aos idosos que, muitas vezes, pelas circunstâncias, não tem um 
mínimo de dignidade em suas vidas.35  

 

Há de se destacar, ainda, que esse princípio encontra respaldo na 

Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 1º, inciso III, constituindo um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Segundo os ensinamentos de Gama: 

 

A dignidade da pessoa humana deve ser acompanhada da necessidade de 
que as demais pessoas e a comunidade respeitem sua liberdade e seus 
direitos, de modo a permitir o resguardo e a promoção dos bens 
indispensáveis ao desenvolvimento da personalidade da pessoa humana. 
Na esfera da entidade familiar, incumbe a todos os seus integrantes 
promover o respeito e a igual consideração de todos os demais familiares, 
de modo a propiciar uma existência digna para todos e de vida em 
comunhão de cada familiar com os demais.36 
 

É a dignidade o primeiro fundamento do sistema constitucional e o 

alicerce da garantia dos direitos fundamentais.37 É, ainda, “o núcleo existencial” 

indispensável a todo ser humano, o qual estabelece o dever de respeito, proteção e 

intocabilidade.38 

                                               
34 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 121. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

35 AGUSTINI, Fernando Coruja. Introdução ao direito do idoso. Florianópolis: Boiteux, 2003. p. 95.  
36 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 71. 
37 NUNES, Luiz Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 59. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502135413/cfi/0!/0>. Acesso em: 22 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

38 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626980/cfi/4!/4/4@0.00:0.00.>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana expõe, assim, um conjunto 

de valores, levando-se em conta o patrimônio da humanidade, pois é dele que se 

extrai a ideia de valores e direitos fundamentais, como destaca Barroso, que explica:  

 

O princípio da dignidade humana identifica um espaço de integridade a ser 
assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo. É um 
respeito à criação, independentemente da crença que se professe quanto à 
sua origem. A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do 
espírito quanto com as condições materiais de subsistência.39 

 

Diante do exposto, é possível verificar o princípio da dignidade humana 

com base em uma frase citada por Nunes que, apesar das poucas palavras, é rica 

em conhecimento: “A dignidade nasce com o individuo. O ser humano é digno 

porque é.”40 

Desta feita, é fundamental também analisar o princípio da afetividade, já 

que, no que se refere à família e ao idoso, também configura um princípio essencial.  

2.2.3.2 Princípio da afetividade 

Acerca do princípio da afetividade, Lôbo apresenta a seguinte visão: 

 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, como 
fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este 
faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos 
pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja 
desamor ou desafeição entre eles.41  
 
 

Assim, compreende-se que a relação afetiva na família está ligada 

diretamente com a convivência familiar, ou seja, é um componente da união familiar. 

                                               
39 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 274. 
40 NUNES, Luiz Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 

jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 63. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502135413/cfi/0!/0. Acesso em: 22 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

41 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 66. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626980/cfi/4!/4/4@0.00:0.00.>.Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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Com base novamente nas palavras de Lôbo, “A afetividade é o triunfo da intimidade 

como valor, inclusive jurídico, da modernidade.”42 

O princípio da afetividade é um princípio não expresso, ou seja, não está 

escrito na Constituição. Porém, ele está implícito e é utilizado com base no princípio 

da dignidade humana, pois é nele que se encontram seus fundamentos basilares.43 

Nas palavras de Madaleno: 

 
A sobrevivência humana também depende e muito da interação do afeto; é 
valor supremo, necessidade ingente, bastando atentar para as demandas 
que estão surgindo para apurar responsabilidade civil pela ausência do 
afeto.44 

 

Nesse sentido, observa-se que o afeto é um elemento indispensável para 

as relações familiares, pois gira em torno delas, fazendo-se necessário para que 

haja união entre as pessoas. Por isso é, juntamente com os outros, um princípio 

fundamental. 

Mesmo não estando expressa na Constituição, a afetividade encontra-se 

enlaçada na área de sua proteção, ou seja, a afetividade se insere no sistema 

jurídico tendo em vista o laço de afeto e união entre os indivíduos.45 

Em síntese, Gagliano traz a ideia de que toda menção ao direito de 

família sujeita-se ao princípio da afetividade, com base no respeito às diferenças e 

na valorização dos laços de afeto que ligam os integrantes de uma família.46 

Ainda, vale mencionar, a partir de Oliveira, que é nos seios familiares que 

os laços de afetividade tornam-se fortes e basilares para o sustento da união. É na 

família que o afeto traz o amparo contra os males externos.47 

                                               
42 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 18. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626980/cfi/4!/4/4@0.00:0.00.> Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

43 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed.  
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 220. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

44 MADALENO, Rolf. Manual de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 37. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976187/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0994>. 
Acesso em: 22 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

45 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 55. 

46 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Direito de 
família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94. 

47 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do direito de família. Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 235. 
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2.2.3.3 Princípio da solidariedade 

No tocante ao princípio da solidariedade familiar, urge esclarecer que se 

trata de um princípio de fundamental importância, pois, além de traduzir a afetividade 

que une a família, ele tem um papel especial no que se refere à responsabilidade 

social relacionada à família.48 

Além disso, é um princípio que está expressamente elencado no Artigo 3º, 

Inciso I, da Constituição Federal de 1988, com vistas a construir uma sociedade 

livre, justa e solidária.49  

Lisboa traz o seguinte esclarecimento: 

 
[...] considerando-se a aplicação do mencionado princípio na relação 
familiar, pode-se dizer que cada membro da entidade familiar tem de 
cooperar para que o outro consiga concretizar o mínimo necessário para o 
seu desenvolvimento biopsíquico.50 

 

A solidariedade é algo que cada pessoa deve uma à outra. É um princípio 

que nasce dos vínculos afetivos e tem como base a compreensão pautada na 

fraternidade e na reciprocidade, além de reger um espírito ético.51 

Mencionado como o oxigênio das relações familiares afetivas, o princípio 

da solidariedade é o sustento para um ambiente de compreensão e cooperação, no 

qual forma um estabelecimento de amparo.52 

2.2.3.4 Princípio da convivência familiar 

No que se refere ao princípio da convivência familiar, Gama retrata: “A 

noção de convivência familiar diz respeito à relação diuturna e duradoura entre os 

                                               
48 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Direito de 

família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 95. 
49 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 ago. 
2017. 

50 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e sucessões. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. Disponível 
em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502218819/cfi/0>. Acesso em: 23 ago. 
2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

51 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 51. 

52 MADALENO, Rolf. Manual de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 34. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530976187/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0994>. 
Acesso em: 23 ago. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 
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integrantes da família, seja por força de vínculos de parentesco, seja em razão de 

liames de conjugalidade.”53 

No mesmo sentido, o autor 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.54 

Nesse contexto, Gagliano cita: 

 
[...] estamos convictos de que o princípio da convivência familiar necessita, 
para se consolidar, não apenas do amparo jurídico normativo, mas, 
principalmente, de uma estrutura multidisciplinar associada que permita a 
sua plena razão social.55 

 

Com base nisso, é possível compreender que o princípio da convivência 

familiar se resume, como o próprio nome já diz, na comunhão, no convívio das 

pessoas no seio familiar; é manter-se unido, é ter onde amparar-se. Esse princípio 

está expresso no Artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que trata 

especificamente sobre a criança e o adolescente.56 

2.2.3.5 Princípio da igualdade 

Imprescindível se faz analisar, ainda, o princípio da igualdade, que se 

encontra expresso nos artigos 3º, Inciso IV, e 5º, caput, da Constituição Federal de 

1988.57 

De acordo com Pereira:  

 
A igualdade e o respeito às diferenças constituem um dos princípios chave 
para as organizações jurídicas e especialmente para o Direito de Família, 

                                               
53 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 85. 
54 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 85. 
55 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Direito de 

família: as famílias em perspectiva constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 105. 
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sem os quais não há dignidade do sujeito de direito. Consequentemente 
não há justiça.58 

 

Partindo desse pressuposto, a Constituição Federal assegura tratamento 

e proteção igualitária à sociedade, com vistas a garantir a igualdade e dispor os 

direitos de forma justa.59 

Desse modo, o princípio da igualdade ordena um tratamento legal que 

seja semelhante a todos, considerando suas diferenças. Logo, não quer dizer que o 

tratamento será exatamente igual, afinal as pessoas não são iguais, e são muitas as 

suas particularidades.60 

No âmbito da família, Almeida novamente ensina: 

 
A aplicação desse princípio na seara do direito das famílias, em especial, 
determina alterações categóricas em três assuntos principais, dada a 
pregressa disciplina normativa que recebiam. Fica proibida a desigualdade 
nas relações de gênero (masculino e feminino), nas relações de filiação (de 
todas as origens) e entre as entidades familiares (matrimoniais e não 
matrimoniais).61 

 

O princípio da igualdade, contudo, abrange diversos setores da 

convivência humana, não possui um só conceito.62 Com isso, falar de igualdade 

sempre remete à famosa frase de Aristóteles, aperfeiçoada por Rui Barbosa: “Deve-

se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades.”63  

Em síntese, pode-se observar a importância dos princípios constitucionais 

acima citados para se obter a harmonia plena e proteção dos indivíduos que 

compõem o núcleo familiar, pois a base principiológica é o sustento para que a 

sociedade seja mais justa e humana.  
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Desse modo, é preciso entender como as pessoas lidam com o progresso 

da vida, de forma que a família seja o amparo dos indivíduos, buscando-se o 

conhecimento sobre o envelhecimento e o papel fundamental da família quando se 

alcança a velhice. É o que será abordado no capítulo a seguir. 
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3 DIREITO ASSEGURADO AOS IDOSOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Neste capítulo serão abordadas questões relativas ao envelhecimento, à 

obrigação de amparo, bem 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, muitas vezes, da família. 

3.1 CONCEITO DE IDOSO 

O Estatuto do idoso (Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003), em seu Artigo 

1º, descreve idoso como sendo a pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.64 

A respeito do assunto, Robson Godinho afirma: “Há diversos critérios para 

a definição de idoso, sendo o mais comum o cronológico, ou etário, especialmente 

para fins legislativos”.65 

Há também doutrinadores como Martinez, por exemplo, que entendem a 

definição de idoso através de um conceito técnico, fundamentado em vários fatores, 

como o cronológico, que seria a idade; o psicobiológico, no qual não seria levada em 

consideração a faixa etária, mas sim as aptidões físicas; o econômico, tendo em 

vista as condições econômicas, bem como a hipossuficiência; o social, o qual se 

pauta no ambiente de convívio; e o legal, que leva em consideração a Legislação 

vigente.66 

Conforme explica Vilas Boas: 

 

[...] 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.67 

 

 
                                               
64 BRASIL. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003. Estatuto do idoso. Disponível em: 
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Nesse sentido, pode-se perceber que no meio social ainda há muitos 

idosos que pensam estarem no final da vida em razão da idade, e acabam 

envelhecendo mais por esse motivo, assim como há outros que se sentem mais 

jovens do que quando tinham menos idade e acabam vivendo mais e melhor. 

Tal aspecto pode ser corroborado com o que afirma Ramos: 

 
A visão consoante a qual a velhice é o fim de um ciclo faz com que homens 
e mulheres abdiquem, quando chegam a essa etapa da vida, de seus 
direitos, como se a velhice acarretasse a perda da condição humana. A 
incorporação dessa ideia torna os velhos seres que ruminam o passado e 
digam, dia após dia, que seu tempo já passou, esquecendo-se de que é o 
tempo que está no homem e não o contrário. Disso tudo decorre uma séria 
consequência: a apatia política dos velhos. Ora, se o tempo de quem é 
velho já passou, não há mais como interferir no presente. Assim, os velhos 
são, sutilmente, excluídos da sociedade em que vivem.68 

 

Além do Estatuto do idoso (Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003), 

anteriormente citado, há também a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 04 de 

janeiro de 1994), que traz em seu Artigo 2º a seguinte redação: “Considera-se o 

idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.”69 

Com base nisso, o critério cronológico acaba sendo mais objetivo e o 

mais utilizado pela legislação, pois define como idoso o indivíduo que apresenta 

idade acima de certo limite estabelecido.70 

Por outro viés, é possível citar as palavras de Simone Beauvoir, para 

quem: “A velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade; ela não é 

somente um fato biológico, mas também um fato cultural”.71 A mesma autora mostra, 

ainda, a ideia que a sociedade tem sobre a pessoa idosa: 

 
O velho – salvo exceções – não faz mais nada. Ele é definido por uma exis, 
e não por uma práxis. O tempo o conduz a um fim – a morte – que não é o 
seu fim, que não foi estabelecido por um projeto. E é por isso que o velho 
aparece aos indivíduos ativos como uma “espécie estranha”, na qual eles 
não se reconhecem. Eu disse que a velhice inspira uma repugnância 
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biológica; por uma espécie de autodefesa, nós a rejeitamos para longe de 
nós.72 

 

Também Ramos chama atenção para a realidade com relação às pessoas 

idosas. Segundo ele: “A pessoa velha é sempre vista como um ser fraco, 

necessitado de comiseração alheia, sem contar que na atualidade é vista como um 

ser sustentado pelos jovens que trabalham.”73 

Há que se destacar, entretanto, a definição de Lisboa: “Idoso é o sujeito 

de direito com idade avançada, que já́ entrou na fase da velhice, ao qual se deve 

assegurar a participação na comunidade.”74 

Também nesse sentido, Vilas Boas utiliza-se da seguinte argumentação: 

 
“Velho” e “idoso” são dois termos quase sinônimos, 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.75 

 

Nos dias atuais são utilizados termos e nomenclaturas diversos, como 

“terceira idade”, “melhor idade”, para designar as pessoas com idade avançada; são 

termos que substituem a palavra “velho”, que muitas vezes soava como uma ofensa 

aos idosos.76 

É o que destaca Agustini: “[...] diversos outros termos têm sido utilizados 

como sinônimos de velhice. O uso de uma terminologia mais suave (eufemística) 

tenta mitigar a conotação pejorativa que envolve termos como velhice, velho e 

idoso.”77 

                                               
72 BEAUVOIR, Simone. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 266. 
73 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de direito do idoso. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 

30. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502213968/cfi/0>. 
Acesso em: 20 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

74 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e sucessões. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 323. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502218819/cfi/1!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 20 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

75 VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do Idoso comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6510-
5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 20 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

76 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de direito do idoso. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 
37. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502213968/cfi/0>. 
Acesso em: 20 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

77 AGUSTINI, Fernando Coruja. Introdução ao direito do idoso. Florianópolis: Boiteux, 2003. p. 23. 



 29 

Além disso, termos como “terceira idade”, ou “melhor idade”, contribuem 

para uma boa relação entre a sociedade e os idosos, além de diminuir a 

discriminação, tendo em vista diversos conflitos de comportamento.78 

Nesse sentido, Braga defende a seguinte ideia: 

 
Não podemos pensar que o envelhecimento é apenas um processo 
degenerativo do organismo humano, ao contrário, devemos acreditar que é 
uma marcha contínua de transformação do ser humano, que pode ser 
caracterizado também pelo dinamismo.79 

 

Dessa forma, quando se fala em idoso não se deve pensar que se trata 

do fim do ciclo da vida, ou que os idosos não servem mais para as atividades 

cotidianas. Deve-se considerar que as pessoas idosas carregam uma vasta 

experiência e que muitas vezes tal etapa constitui uma vida ativa e bem vivida. 

3.2 O ENVELHECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA ESFERA FAMILIAR 

O envelhecer muitas vezes é algo difícil de ser encarado no âmbito 

familiar, causando certo impacto. Trata-se de um processo natural do ser humano, o 

qual necessita de atenção e amparo da família, e no entanto, muitas vezes, é 

enfrentado como algo a partir do qual a pessoa deixa de possuir valor, e isso é nítido 

no meio social. 

A respeito disso, Braga esclarece:  

 
Muitas pessoas têm dificuldade em perceber que a velhice é mais que uma 
simples sequência de anos e acontecimentos. A vida do idoso não se 
resume ao tempo de sua juventude, nem às suas lembranças. A vida do 
idoso continua e sua história pessoal cruza-se com as histórias de outras 
pessoas, independentemente da idade.80 

 

O Estatuto do idoso (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003), em seu 

Artigo 8º garante: “O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção 

um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente”.81 

Nas palavras de Freitas Júnior:  
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Inúmeros dispositivos impõem a necessidade do idoso viver no seio de sua 
família. O motivo principal é óbvio: ao conviver com sua própria família, o 
idoso receberá a atenção e os cuidados devidos, além de desfrutar do amor 
e carinho que une os integrantes de um mesmo núcleo familiar.82 

 

A família é o principal agente de socialização, que desenvolve práticas de 

convivência na vida dos seus membros. No entanto, por conta de algumas maneiras 

de relacionamento das famílias com as pessoas idosas, estes têm sido alvo das 

maiores agressões, no próprio seio familiar.83 

Assim, muitos idosos acabam se sentindo desamparados, pois é no 

âmbito familiar que se deveria aumentar a expectativa de vida, através do amor e do 

afeto dos familiares para com as pessoas idosas, que com o processo de 

envelhecimento tornam-se vulneráveis.  

Nas palavras de Agustini: 

 
O que não podemos ignorar é que a velhice é parte integrante do ciclo 
natural da vida e que, ao lado das transformações que a caracterizam 
(nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer), constitui uma 
experiência individualizada, particular, única e histórica.84 

 

É notória, portanto, a importância que a família tem nesse ciclo do ser 

humano, ou seja, a entrada na terceira idade; quando a família não está presente, o 

idoso sente-se amedrontado, dada a insegurança com relação à sua vida e até 

mesmo às atividades cotidianas. 

Como afirma Madaleno: 

 
Boa parte da humanidade parece esquecer que um dia chegará à terceira 
idade, uma decorrência inevitável do ciclo da vida, quando se assomam as 
perdas e aumentam as dependências da pessoa humana. Muitos 
descuidam, ou sequer imaginam que irão passar por esse processo de 
envelhecimento.85 

 

É nesse sentido que entra a importância do afeto, do cuidado e da 

convivência dos familiares, pois o envelhecer acarreta fragilidade tanto psicológica 

quanto física, ocasionada por certa incapacidade natural das pessoas com idade 
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avançada. Como explica Silva Pereira: “É importante ressaltar que o aumento da 

expectativa de vida traz o desafio de se repensar o papel do idoso na sociedade, 

pois o convívio intergeracional torna-se cada vez mais intenso e duradouro.”86 

Partindo desse pressuposto, cabe destacar que a Constituição Federal de 

1988, em seu Artigo 230, é clara quando diz: “A família, a sociedade e o Estado têm 

o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

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

vida.”87 

Nesse sentido, vale citar novamente Agustini, quando afirma: 

 
A previsão de que a dignidade (princípio constitucional), o bem estar (direito 
social) e a garantia do direito à vida (direito de personalidade) devem ser 
assegurados pela família, pela sociedade e pelo Estado, mostram um claro 
tripé de direitos que, seguramente, estão na categoria dos direitos 
fundamentais.88 

 

Nas palavras de Garcia: “A condição de jovem ou de idoso acompanha, 

portanto, a personalidade que a compõe, com todas as suas implicações e 

consequências.”89 

Desse modo, o envelhecimento traz consigo diversas dificuldades e 

limitações, até mesmo para a convivência familiar, mas isso não impede que o idoso 

viva feliz e em condições dignas, no que a família tem participação. 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 e o sustento para seus integrantes. 

3.3 DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DO IDOSO 

As pessoas idosas fazem parte de um grupo social que está em constante 

crescimento na população; assim, estão sendo reconhecidos pela Legislação os 
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seus direitos – ligados ao cuidado, à saúde, ao transporte, à moradia, entre outros –, 

a partir do reconhecimento de sua vulnerabilidade. Do mesmo modo, busca-se a 

proteção contra violências, sejam elas psicológicas ou físicas.90 

Com isso, visando à necessidade de uma descrição específica dos 

direitos das pessoas idosas, no âmbito de uma esfera diferenciada de seus direitos, 

a Constituição Federal de 1988 assegurou uma proteção especial aos idosos em 

seus artigos 203, 229 e 230.91 Os direitos dos idosos, portanto, eram resguardados 

apenas pela Constituição Federal; entretanto, ela mostrou-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. 

Vítimas de desrespeito por parte da sociedade, os idosos atualmente 

encontram amparo na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do idoso, 

que estabeleceu um conjunto de medidas estatais que visam resguardar o respeito 

às pessoas idosas, bem como o exercício da cidadania.92 Por meio dessa lei, em 

seu Artigo 1º, “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”93 

Por conseguinte, o Artigo 2º do Estatuto traz consigo o espírito da 

proteção prevista, assim determinando: 

 
Art. 2º 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.94 
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O referido artigo, em grande medida, reforçou os princípios maiores, 

estabelecendo que os direitos fundamentais às pessoas idosas devem ser 

assegurados.95 

Conforme ensina Martinez, a Lei não diz que os idosos têm direitos, mas 

sim que ele goza dos direitos; assim, o Estatuto foi criado devido à preocupação de 

que as garantias tipificadas não fossem notadas pela sociedade.96 

Com relação aos direitos fundamentais, o Artigo 3º elucida: 

 
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.97 

 

É notável, portanto, o compromisso que a família, bem como a sociedade 

e o poder público, tem em garantir que as pessoas idosas tenham seus direitos 

respeitados. Assim, no que tange aos direitos fundamentais especificados, encontra-

se primeiramente o direito à vida, o qual se sobrepõe aos demais, pois é 

fundamental e inerente do próprio ser humano.98 

Braga, nesse aspecto, esclarece: “[...] o idoso deve ser valorizado e 

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

qualidade de vida e de exercer sua cidadania, liberdade e autonomia.”99 

Assim, conforme ensinamento de Silva Pereira: 

 
Tem-se verificado uma busca não somente pelo aprimoramento dos 
preceitos legais de proteção ao idoso, mas, sobretudo, pela efetivação dos 
direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto do 
Idoso, o que inclui o desenvolvimento de novas perspectivas que 
possibilitem uma integração efetiva das pessoas com mais de 60 anos nos 
diversos setores da sociedade.100 

 

                                               
95 VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do idoso comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6510-
5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 21 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

96 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do idoso. 2. ed. São Paulo: LTR, 2005. 
p. 24.  

97 BRASIL. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003. Estatuto do idoso. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 21 set. 2017. 

98 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do idoso. 2. ed. São Paulo: LTR, 2005. 
p. 25.  

99 BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de direito do idoso. São Paulo: Atlas, 2011. p. 62. 
100 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Direito de Família, 25 ed. Forense, 

2017. p. 61. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530974619/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=body001]!>. 
Acesso em 22 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 



 34 

No título II do Estatuto, os direitos fundamentais estão arrolados de forma 

a garantir aos idosos os seus direitos, bem como atenção, cuidados e a 

predominância de sua dignidade e a sua proteção integral. De acordo com Martinez, 

atendidos esses pressupostos, a senescência nobre estará reconhecida.101 

Com relação à proteção integral ao idoso, Lisboa explica: “[...] o idoso é 

titular de todos os direitos da personalidade, à semelhança de qualquer outra pessoa 

física, resguardadas as suas peculiaridades distintivas, às quais o Estatuto confere 

disciplinação própria [...].”102 

Nas palavras de Robson Godinho, “O Estatuto do Idoso confere proteção 

integral e dá absoluta prioridade aos direitos dos idosos, guindando-os à merecida 

posição no ordenamento jurídico.”103 Assim, além dos direitos fundamentais e 

proteção integral, os idosos encontram a garantia da prioridade, a qual compreende, 

de acordo com o Artigo 3º, § 1º, I do Estatuto: “I – atendimento preferencial imediato 

e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 

população”104 

Além disso, o dispositivo faz menção ao convívio do idoso com as demais 

gerações, bem ao seu atendimento com a família; trata da garantia de acesso às 

redes de saúde, entre outros aspectos elencados no Artigo 3º do Estatuto, visando 

garantir que os idosos não sejam excluídos pela sociedade. 

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, sem que sejam oprimidos no seu convívio social. 

Conforme se extrai de Ramos: 

 
Somente com o reconhecimento de que o ser humano durante toda a sua 
existência é titular de direitos fundamentais será possível reverter o 
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processo consoante o qual os velhos são percebidos como seres inúteis, 
não importantes.105  

 

Comparado à criança e ao adolescente, o idoso também é digno de uma 

tutela diferenciada, considerando-se as situações de risco que podem lhe ser 

atribuídas em razão da sua vulnerabilidade.106 

É claro que apenas o Estatuto não é suficiente para que as pessoas 

idosas passem a ter, repentinamente, uma vida melhor; é preciso que a sociedade 

assuma o dever de respeitar e aplicar esses direitos. Sendo assim, seria necessário, 

para maior efetivação dos seus direitos, que fossem criados os Conselhos dos 

Idosos – que ainda não existem – e que eles fossem firmes na implementação dos 

direitos dos idosos.107 

Em suma, o Estatuto do idoso vem com o intuito de reduzir a 

desigualdade e dar primazia ao conjunto de direitos reservados às pessoas idosas, 

haja vista a necessidade de atenção em razão da idade. 

3.4 DAS OBRIGAÇÕES DOS FILHOS PARA COM OS PAIS IDOSOS 

O idoso no seio familiar é a raiz, a experiência de vida, uma referência de 

conhecimento que deve ser reconhecida e valorizada. Assim como as demais 

pessoas, os idosos já foram jovens, tiveram sua família, cuidaram de seus filhos e 

criaram-nos para que pudessem também crescer e formar uma família. 

No entanto, quando isso acontece, muitas vezes os idosos são deixados 

para trás; muitas famílias e filhos não se propõem a dar a atenção e os cuidados 

devidos aos pais idosos, e por vezes acabam ocorrendo maus tratos, ou até mesmo 

o abandono em asilos, sem assistência familiar. 

                                               
105 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Curso de direito do idoso. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 

225. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502213968/cfi/0>. 
Acesso em: 25 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

106 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito 
de família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 801. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502627949/cfi/0>. Acesso em: 25 set. 2017. 
Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

107 QUEIROZ, Clodoaldo de Oliveira. Os direitos fundamentais dos idosos. Revista dos Tribunais. 
Rio de Janeiro. v. 25, p. 89-122, jan. 2006.Disponível em: 
<http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9b0000
015ebe9c1440e15395c2&docguid=I3e39ce20f25211dfab6f010000000000&hitguid=I3e39ce20f2521
1dfab6f010000000000&spos=2&epos=2&td=26&context=12&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1#>. Acesso 
em: 26 set. 2017. Acesso restrito via Revista dos Tribunais on-line. 



 36 

Segundo Braga: “[...] o idoso serve como suporte de sua família ao 

mesmo tempo em que também é suportado por ela.”108 Com base nisso, a 

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Artigo 229 a seguinte redação: “Art. 

229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

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

enfermidade.”109 

Nas palavras de Lisboa, “A família deverá, ainda, defender a dignidade e 

o bem-estar do idoso, garantindo-lhe o direito à vida, com dignidade e respeito.”110 

E, segundo Vilas Boas, “A obrigação familiar é uma decorrência de princípios 

maiores. Ela, no contágio com a lei ordinária, age por contaminação, material e 

moralmente. A prova da afirmação está contida no art. 230 da Lei Constitucional”.111 

Tocante à obrigação dos filhos para com os pais idosos, encontra-se a 

obrigação de alimentar. Conforme menciona Dias, em relação ao Estatuto do idoso e 

ao Código Civil: 

 
Primeiro o Estatuto impõe o dever de prestar alimentos a quem tem tal 
obrigação, nos termos da lei civil: Cônjuges ou companheiros e parentes 
(CC 1.694). Não dispondo qualquer dos obrigados de condições 
econômicas para atender à manutenção de quem tiver mais de 60 anos, a 
obrigação passa a ser do Poder Público, no âmbito da assistência social.112 

 

De acordo com Braga: “A obrigação de alimentar está fundamentada em 

princípios e garantias constitucionais como o da preservação da dignidade da 

pessoa humana, do direito à vida, da personalidade e da solidariedade.”113 Além 

disso, conforme elucida o Artigo 12 do Estatuto do idoso: “A obrigação alimentar é 

solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.”114 

                                               
108 BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de direito do idoso. São Paulo: Atlas, 2011. p. 14. 
109 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 set. 
2017. 

110 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: direito de família e sucessões. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 328. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502218819/cfi/1!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 25 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

111 VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do idoso comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6510-
5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 25 set. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

112 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. Rio de Janeiro: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 584. 
113 BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de Direito do idoso. São Paulo: Atlas, 2011. p. 16. 
114 BRASIL. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003. Estatuto do idoso.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 25 set. 2017. 



 37 

Na opinião de Freitas Júnior: “O idoso, dessa forma, não está obrigado a 

propor a ação de alimentos contra todos os seus filhos ou parentes, podendo 

escolher um, ou alguns, dentre todos, sem ter que justificar a escolha.”115 

Também faz referência aos alimentos o Artigo 1.696 do Código Civil, que 

afirma: “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, 

uns em falta de outros.”116 

A partir do Estatuto do idoso, as pessoas idosas começaram a ter ciência 

do seu direito em relação aos alimentos e começaram a entrar com ações contra 

seus descendentes. Assim, o conhecimento sobre a obrigação de prestar alimentos 

teve cunho educativo, tendo em vista as sanções pelo não cumprimento da 

obrigação.117 

Cabe, ainda, citar o que afirma Braga:  

 
[...] apesar da Lei em vigor, ainda existem muitos idosos vivendo em 
situação de total abandono enquanto seus filhos e demais parentes vivem 
em situação muito confortável. Muitos destes idosos tinham situação estável 
e se despojaram de seus bens em benefício dos filhos esperando por um 
amparo que nunca chegou. 

 

Entretanto, há doutrinadores com opiniões divergentes, a exemplo de 

Freitas Júnior, que em sua doutrina assevera: 

 
Para a imposição da obrigação de prestar alimentos, ou do dever de 
cuidado com a pessoa idosa, dessa forma, não basta o mero vínculo de 
parentesco; necessário que exista vínculo afetivo entre alimentante e 
alimentando, entre cuidador e paciente, para tornar certa a obrigação, com 
fundamento na necessária solidariedade familiar. Não havendo qualquer 
relação de afetividade entre as partes, não se pode impor a obrigação 
alimentar, tampouco o dever de cuidado, apenas com base na relação de 
parentesco, vez que ausente o fundamento para tanto, ou seja, o vínculo 
afetivo.118 
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Na visão do autor, nem todas as famílias são adequadas e muitas vezes 

não seguem um padrão moral aceitável. Além das obrigações que os filhos devem 

ter para com os pais idosos, é essencial que haja afeto e cuidados para com eles, 

pois não adianta o idoso ter seu direito garantido pelo auxílio dos filhos, mas viverem 

infelizes, sem o carinho, cuidado e afeto necessários para um envelhecimento sadio. 

Porém, muitas famílias não consideram tais aspectos. Quem abandona os 

pais idosos parece não pensar que um dia vai envelhecer também e, de repente, 

precisar do apoio dos filhos. Ou, ainda, o que se passa na cabeça desses filhos é 

que os pais idosos já se encontram no final da vida e que, por esse motivo, 

quaisquer investimentos para a melhora das condições do idoso são 

desnecessários. É por isso que há tantos casos de abandono de idosos, tanto em 

asilos quanto em suas próprias casas, sem o auxílio e afeto dos filhos. 

Tal fenômeno pode ser explicado com o que afirma Lobo:  

 
A fragilidade ou a vulnerabilidade de algumas pessoas é uma tentação ao 
exercício ilusório de poder de outras pessoas sobre elas. Acresce a isso o 
preconceito contra os que são considerados diferentes do modelo de 
conduta da moral dominante (por exemplo, os homossexuais), 
principalmente os mais fracos, seja pelo número, seja pela fragilidade 
natural (crianças, mulheres, idosos, pessoa com deficiência).119 

 

Na realidade, os familiares, em especial os filhos, deveriam ser os 

primeiros responsáveis pelo acolhimento dos idosos, bem como por prover um 

ambiente adequado às necessidades deles. É preciso, então, que haja compreensão 

e dedicação da família em atender as carências do idoso, para que possa 

envelhecer tranquilamente e ter maior qualidade de vida. 

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. Além disso, é necessário também compreender os 

pressupostos de responsabilidade civil, para então analisar seu cabimento na esfera 

do abandono afetivo inverso, o que será estudado a seguir. 
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4 REPARAÇÃO CIVIL NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DO ABANDONO AFETIVO  

O presente capítulo tem como objetivo abordar o que é responsabilidade 

civil, identificando quais são seus pressupostos, bem como o surgimento da 

responsabilidade no caso do abandono afetivo dos filhos com relação aos pais 

idosos. Ainda, será abordado o Projeto de Lei 4.294/2008, o qual tramita no 

Congresso Nacional e versa sobre o dano moral no caso de abandono afetivo. 

4.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL E SEUS PRECEITOS 

O termo ‘responsabilidade’ 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.120 

Segundo Carvalho:  

 
A responsabilidade civil ocorre quando existe uma agressão ao interesse 
particular, obrigando ao agente responsável, que cometeu o ilícito, a reparar 
o dano patrimonial ou moral causado, convertendo-se a obrigação de 
reparação do dano, se não mais possível, em pagamento de indenização à 
vítima, devolvendo-se, indiretamente, o equilíbrio nas relações privadas.121 

 

Com isso, pode-se observar que a ideia de responsabilidade é inerente ao 

direito, pois o direito existe onde é firmado um dever jurídico que assegure sua 

efetivação, tratando-se de ação e suas consequências, quando se viola um dever.122 

 Conforme se extrai das palavras de Gonçalves: 

 
Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o 
problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral 
e patrimonial provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em 
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restabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte 
geradora da responsabilidade civil.123 

 

Portanto, a responsabilidade sustenta como objetivo o ressarcimento de 

um dano causado a alguém, exprimindo a ideia de reparar o dano, conforme 

elencado no Artigo 186 do Código Civil, que diz: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”124 

Na opinião de Caio Pereira: 

 
A responsabilidade civil consiste na efetivação da reparabilidade abstrata do 
dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se forma. 
Reparação e sujeito passivo compõem o binômio da responsabilidade civil, 
que então se enuncia como o princípio que subordina a reparação à sua 
incidência na pessoa do causador do dano.125 

 

Nas palavras de Venosa, “A responsabilidade, em sentido amplo, encerra 

a noção pela qual se atribui a um sujeito o dever de assumir as consequências de 

um evento ou de uma ação.”126 Ou, como explica Gagliano, “A Responsabilidade 

civil deriva da transgressão de uma norma jurídica preexistente, impondo, ao 

causador do dano, a consequente obrigação de indenizar a vítima.”127 

Nesse contexto, existem várias espécies de responsabilidade, dentre as 

quais aqui será interessante destacar apenas duas, quais sejam: a responsabilidade 

subjetiva e a objetiva. Diz-se ser “subjetiva” a responsabilidade que está elencada à 

noção de culpa. Sendo assim, faz-se necessário que o agente tenha agido com 
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culpa ou dolo para que o dano seja indenizável, e é preciso que se tenha a prova da 

culpa.128 

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.129 

 

Com base no exposto, nota-se que para haver responsabilidade civil 

subjetiva é necessário que o dano se resuma em culpa por parte do agente. 

Já no que concerne à responsabilidade civil objetiva, Gonçalves explica: 

 
A lei impõe [...] a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação 
de um dano independentemente de culpa. Quando isto acontece, diz-se que 
a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se 
satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade.130 

 

Com base nas palavras acima, entende-se como responsabilidade 

objetiva, ao contrário da subjetiva, aquela que independe de culpa. Nesse caso, 

basta que exista ligação entre a ação e o dano. 

Ainda nas palavras do autor: 

 
Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a 
teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade 
cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda 
que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se 
da noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, 
que se funda no princípio segundo o qual é reparável o dano causado a 
outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do res-
ponsável (ubi emolumentum, ibi onus); ora mais genericamente como “risco 
criado”, a que se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, 
expuser alguém a suportá-lo.131 
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E aqui importa ressaltar o Artigo 927 do Código Civil, que elucida:  

 
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem.132 

 

A responsabilidade objetiva, ou responsabilidade sem culpa, só se aplica, 

portanto, quando existe uma lei expressa que a possibilite, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem, conforme diz o parágrafo único do Artigo 927 do Código Civil. 

Portanto, quando não houver lei expressa, a responsabilidade pelo ato ilícito será 

subjetiva, pois esta é ainda a regra geral no direito brasileiro.133 

4.1.1 Ação ou omissão 

O primeiro e mais importante elemento de responsabilidade civil, segundo 

Adriano Godinho, é a conduta humana, que pode acontecer por comportamento 

ativo ou negativo, se enquadrando em ação ou omissão.134 

O Artigo 186 do Código Civil assim especifica: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”135 A ação ou omissão 
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do agente que gera indenização normalmente é decorrente da infração de um dever, 

podendo este ser legal, contratual e social.136 

A forma mais comum de manifestação de conduta é a ação. E, conforme 

ensina Cavalieri Filho, a ação consiste “[...] em um movimento corpóreo comissivo, 

um comportamento positivo, como a destruição de uma coisa alheia, a morte ou 

lesão corporal causada em alguém, e assim por diante.”137 

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

uma conduta devida.138 Cavalieri Filho conceitua a omissão da seguinte forma: 

 
Conduta omissiva parece contrassenso, uma vez que, do ponto de vista 
naturalístico, a omissão é ausência de comportamento, é um não fazer, um 
nada, e do nada nada provém. Mas, do ponto de vista jurídico, assim não é. 
O direito é uma ciência normativa, possuindo conceitos específicos. Ação e 
omissão no sentido jurídico são um conceito diferente da ação ou omissão 
que interessa à ciência natural. No plano jurídico, a omissão tem natureza 
normativa e não naturalística, vale dizer, é imposta pelo direito e não pelas 
leis naturais. Tal como a ação, a omissão também pode exteriorizar a 
vontade, pode ser forma de realização da conduta.139 

 

Segundo Gonçalves, “Para que se configure a responsabilidade por 

omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado fato (de 

não se omitir) e que se demonstre que, com a sua prática, o dano poderia ter sido 

evitado.”140 Adriano Godinho, por sua vez, assim explica: “Os comportamentos 

omissivos ensejam a responsabilidade do agente sempre que ele tiver o poder e o 

dever de agir e, ao deixar de fazê-lo, contribuir para a ocorrência de danos.”141 
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4.1.2 Culpa 

A doutrina concorda que não é simples conceituar culpa, mesmo que seja 

fácil entender o que ela significa para as relações sociais.142 Pereira conceitua culpa 

da seguinte forma: “Dolo, ou culpa consciente, dizia-se a infringência de uma norma 

com o propósito deliberado de causar um mal ou praticar uma ‘injúria’, ou cometer 

um delito. Seria o ato praticado com a finalidade de causar o dano.”143 

Assim, para que fique caracterizado o dolo ou a culpa consciente, o ato 

precisa ser praticado com o objetivo de causar dano. Entretanto, há a culpa que vem 

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

conduta acaba causando dano involuntário; ou seja, ocorre sem que haja vontade de 

obter um resultado danoso. 

De acordo com Caio Pereira: 

 
A conduta contraveniente pode, em termos genéricos, ser voluntária ou 
involuntária. Cumpre, todavia, assinalar que se não insere, no contexto de 
“voluntariedade”, o propósito ou a consciência do resultado danoso, ou seja, 
a deliberação ou a consciência de causar prejuízo. Este é um elemento 
definidor do dolo. A voluntariedade pressuposta na culpa é a da ação em si 
mesma. É a consciência do procedimento, que se alia à previsibilidade. 
Quando o agente procede voluntariamente, e sua conduta voluntária implica 
ofensa ao direito alheio, advém o que se classifica como procedimento 
culposo.144 
 

Já Rizzardo, ao fazer menção à culpa, explica que ela é a inexecução de 

um dever que o agente conhecia e violou, ocorrendo assim o delito civil.145 

Conforme Rodrigues:  
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Para se verificar se existiu, ou não, erro de conduta, e portanto culpa, por 
parte do agente causador do dano, mister se faz comparar o seu 
comportamento com aquele que seria normal e correntio em um homem 
médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar que o dano 
derivou de uma imprudência, imperícia ou negligência do autor do dano, nos 
quais não incorreria o homem padrão, criado in abstracto pelo julgador, 
caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta.146 

 

Nesse sentido, Cavalieri, sobre conduta culposa do agente, explica que 

se tem como base a expressão: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia”.147 De todo modo, o que vai importar para a caracterização 

é a extensão do evento danoso. 

Sobre esse tema, Venosa expõe a seguinte opinião:  

 
A culpa civil em sentido amplo abrange não somente o ato ou conduta 
intencional, o dolo (delito, na origem semântica e histórica romana), mas 
também os atos ou condutas eivados de negligência, imprudência ou 
imperícia, qual seja, a culpa em sentido estrito (quase delito)148 

 

O autor explica, ainda, que “Quando as consequências da conduta são 

imprevistas ou imprevisíveis, não há como configurar a culpa. A previsibilidade 

integra sempre a definição de culpa.”149 

A partir de Miragem, acrescenta-se que: “A imperícia, decorrente da 

violação do dever de agir com a perícia que deveria o agente possuir, embora não 

prevista expressamente no Código Civil, integra a concepção mais ampla de 

culpa.”150 

A culpa também é classificada por graduação, distinguindo-se em culpa 

grave, leve ou levíssima. Na culpa grave é levada em consideração a falta de 
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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.151 

Já 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.152 

4.1.3 Dano 

O dano é o pressuposto central da responsabilidade civil, de acordo com 

Rizzardo.153 

Cavalieri Filho assim explica: 

 
O dano é o grande vilão da responsabilidade civil, encontra-se no centro da 
obrigação de indenizar. Não haveria que se falar em indenização, nem em 
ressarcimento, se não fosse o dano. Pode haver responsabilidade sem 
culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. O dever de reparar 
só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem.154 

 

Gonçalves caracteriza dano explicando que “Sem a prova do dano, 

ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou 

simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido.”155 

Pereira tem uma visão que condiz com os demais doutrinadores, qual 

seja: “Logo de plano ocorre assentar que o dano é elemento ou requisito essencial 

na etiologia da responsabilidade civil.” Nesse sentido observa-se que sem o dano 
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não há que se falar em culpa ou reparação civil, pois o dano é o que caracteriza os 

atos lesivos do agente causador, e sem ele não há obrigação de indenizar. 

Partindo desse pressuposto, Cavalieri explica: 

 
Doutrina e jurisprudência partem de uma noção aberta, de um conceito 
amplíssimo ao definirem o dano pelos seus efeitos ou consequências. Dizer 
que dano é prejuízo ou, no caso do dano moral, que é dor, vexame, 
sofrimento e humilhação significa conceituar o dano pelas suas 
consequências. Sem assentamento de premissas corretas, um ponto de 
partida firme, doutrina e jurisprudência não terão limites na criação de novos 
danos.156 

 

Em suma, o dano nada mais é que uma consequência de atos 

negligentes.  

4.1.4 Nexo causal 

Segundo Caio Pereira, este é o elemento mais delicado de 

responsabilidade civil. O autor ainda cita: “Com efeito, um elemento complicador na 

comprovação do nexo causal é que nem sempre se tem condições de apontar qual a 

causa direta do fato gerador do dever de ressarcimento.”157 

Rizzardo, por sua vez, conceitua nexo causal como:  

 
[...] a relação verificada entre determinado fato, o prejuízo e um sujeito 
provocador. Apura-se o fato, que, às vezes, não se opõe à ordem jurídica, 
como acontece na responsabilidade objetiva, o qual é imputado a 
determinado indivíduo, que passa a responder pelas suas consequências.158 

 

Na visão de Gonçalves, “Um dos pressupostos da responsabilidade civil é 

a existência de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano produzido. Sem essa 

relação de causalidade não se admite a obrigação de indenizar.”159 
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Cavalieri Filho explica: “Além de pressuposto, o nexo causal tem também 

por função estabelecer medida para a obrigação de indenizar.” Ou seja, só é 

indenizável o dano consequente do ato ilícito.160 

Entretanto, a relação causal não se confunde com culpabilidade, pois esta 

se verifica quando a ação do agente deu causa ao resultado e ele poderia ter agido 

de forma diferente. No nexo de causalidade, a conduta do agente que deu causa ao 

resultado independe da conduta.161 

Segundo o entendimento de Miragem: 

 
O nexo de causalidade é, atualmente, o grande protagonista da 
responsabilidade civil. Trata-se do vínculo lógico entre determinada conduta 
antijurídica do agente e o dano experimentado pela vítima, a ser investigado 
no plano dos fatos, para a identificação da causa apta a determinar a 
ocorrência do dano. A identificação do nexo causal não se admite que se dê 
como puro arbítrio do intérprete. É atividade de investigação, exigindo-se 
fundamento e método para a devida precisão.162 

 

Rodrigues, no mesmo ponto de vista, esclarece: “Para que se possa 

impor a alguém a obrigação de indenizar o prejuízo experimentado por outrem é 

mister que haja uma relação de causalidade entre o ato culposo praticado pelo 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima.”163 

Assim, novamente Miragem afirma: 

 
A determinação do nexo de causalidade na responsabilidade civil tem duas 
funções: identificar quem é o autor material do dano, aí compreendidos não 
apenas quem desenvolveu atuação direcionada à realização do dano, como 
também o conteúdo da responsabilidade, delimitando até onde este autor, 
ou a quem a lei expressa atribua o dever de indenizar, irá responder.164 

                                                                                                                                                

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502636767/cfi/0>. Acesso em: 16 out. 2017. 
Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

160 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
p. 65. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000764/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 16 out. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

161 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 66. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000764/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso 
em: 16 out. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

162 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 219. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502628519/cfi/0>. Acesso em: 16 out. 2017. 
Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

163 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: responsabilidade civil. 20. ed. 4. v. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
161. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502141490/cfi/0>. 
Acesso em: 16 out. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

164 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito civil: responsabilidade civil. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 221. Disponível em: 



 49 

 

Com base nisso, tem-se que o nexo de causalidade é basicamente uma 

conexão entre a conduta humana e o dano.165 

Nader ensina: 

 
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 art. 186 
do Códex, se “causar dano a outrem”. Nesta expressão em destaque está 
contido o elemento nexo de causalidade ou nexo etiológico.166 

 

De acordo com Tartuce: “O nexo de causalidade constitui o elemento 

imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e efeito 

entre a conduta culposa ou o risco criado e o dano suportado por alguém.”167 

Portanto, observa-se que o nexo causal torna-se elemento imprescindível 

para a responsabilidade civil, tendo em vista que vem com o intuito de identificar a 

responsabilidade do agente. 

4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL RESULTANTE DO ABANDONO AFETIVO 

INVERSO  

Carvalho, ao falar sobre responsabilidade civil no âmbito familiar 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, o 

qual acarreta deveres e responsabilidades para quem cometeu o ato, como a 

finalidade de recuperar o que foi lesionado.168 
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Conforme esclarece Dias:  

 
Quando se trata de pessoa idosa, chama-se de abandono afetivo inverso: 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. 169 

 

Nesse sentido, o Artigo 226 da Constituição Federal assim especifica: “A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 8 O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”170 

Ainda, o Artigo 229 da Constituição Federal declara: “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.”171 

Conforme destaca Speiss: 

 
[...] impossível negar que o abandono constitui um grande abismo do valor 
jurídico da afetividade e solidariedade familiar, recebendo modernamente 
uma nova face no ordenamento jurídico, e atualmente caracterizando a 
responsabilização civil. O abandono afetivo afeta significativamente o berço 
e a base da família, causando irreversíveis e incontáveis consequências.172 

 

Nesse aspecto, o fato de os filhos abandonarem os pais na velhice causa 

ao idoso sofrimento e dor, acarretando muitas vezes doenças, o que significa dano 

por abandono. É cabível, nesse caso, a reparação civil pelo dano causado ao idoso. 

Carvalho trata desse tema afirmando: 

 
As relações de família [...] geram conflitos em razão da convivência íntima, 
próprios da natureza humana e da personalidade de cada um dos membros 
que compõem a entidade familiar, não se justificando reparação civil por 
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meras discordâncias. É necessário a prática de atos ilícitos, abusivos, que 
afrontam e violam a dignidade humana, como agressões, menosprezo, 
conduta desleal, como atos de infidelidade, que ofende a honra e expõe o 
parceiro a vexames, desmandos, deixar de socorrer injustificadamente e ser 
solidário com os parceiros, filhos menores e ascendentes idosos, deixar de 
assistir e cuidar dos filhos, entre outras condutas graves. Nesse sentido, 
razão assiste à corrente intermediária, ao exigir que os fatos a autorizar 
reparação civil nas relações familiares possuam gravidade que ultrapassam 
as relações de família ou meros aborrecimentos.173 

 

Com base no entendimento até aqui exposto, pode-se notar que o 

abandono afetivo inverso dos filhos para com os pais idosos é muito grave, pois 

além de deixar o idoso sozinho sem amparo, deixa-o sujeito às doenças físicas e 

psicológicas que sua vulnerabilidade traz. 

O Desembargador Jones Figueirêdo Alves, em entrevista, ao ser 

questionado sobre a possibilidade de o abandono afetivo inverso gerar indenização, 

responde afirmativamente e explica: 

 
[...] Desde quando o afeto juridicamente passou a ter a sua valoração, no 
efeito de ser reconhecido como vinculo familiar (João Baptista Vilela, 1980), 
em significado amplo de proteção e cuidado, no melhor interesse da família, 
a sua falta constitui, em contraponto, gravame odioso e determinante de 
responsabilidade por omissão ou negligência. [...] Como abandono afetivo 
inverso, na mesma dimensão jurídico-axiológica que reclama os cuidados 
de proteção na relação paterno-filial, devemos considerar que a falta do 
cuidar serve de premissa de base para a indenização.174 

 

Assim, indispensável também é 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 – detenção de 6 (seis) meses a 
3 (três) anos e multa.”175 

 

Porém, na esfera cível, para que fique caracterizada a obrigação de 

indenizar na responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes pelo menos 
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os pressupostos, como ação, dano e nexo causal, conforme Rodrigo Pereira.176 Na 

visão de do mesmo autor, 

 
[...] aquele que não cumpre sua obrigação de criação e educação pode e 
deve ser responsabilizado por meio das correspondentes sanções jurídicas. 
A responsabilidade de sustento material e imaterial (afetivo) é também dos 
filhos maiores de idade em relação a seus pais.177 

 

Assim, entende-se que ninguém é obrigado a amar alguém, porém existe 

o dever de zelar pela vida, pelo bem-estar e de oferecer acolhimento em se tratando 

de família, principalmente no que tange aos filhos e pais idosos, pois o afeto é algo 

de grande valor. Afinal, é pelo afeto que as pessoas se relacionam, ele constitui a 

base das emoções e do cuidado com as pessoas. 

4.3 DO PROJETO DE LEI N.4.294/2008 

Tendo em vista a importância do tema aqui abordado, foi apresentado 

pelo Deputado Carlos Bezerra o Projeto de Lei 4.294, criado em 2008, com o 

objetivo de estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo 

de idosos. O projeto ainda tramita no Congresso Nacional. 

O Deputado, em sua justificação, explica que dentre as obrigações entre 

os entes familiares encontra-se, principalmente, o compromisso de dar apoio e afeto, 

como se pode observar: 

 
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 

                                               
176 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 243. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 17 out. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

177 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 245. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547206185/cfi/3!/4/4@0.00:12.9>. Acesso 
em: 17 out. 2017. Acesso restrito via Minha Biblioteca. 

 
 



 53 

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.178 

 

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. Em 31 de janeiro de 2015, no entanto, o Projeto de Lei foi arquivado nos 

termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sendo que 

no dia 10 de fevereiro de 2015 houve a apresentação do Requerimento de 

Desarquivamento de Proposições n. 437/2015, pelo Deputado Carlos Bezerra, e em 

12 de fevereiro de 2015 o Projeto foi desarquivado.179 Todavia, na situação atual, o 

Projeto ainda aguarda envio para o Senado Federal. 

Ressalta-se a importância da aprovação do mencionado projeto de lei 

para a sociedade, especialmente para os idosos, que são os que mais sofrem com a 

situação. É o que também acredita o Desembargador Jones Figueirêdo Alves, que 

assim 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.180 
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Portanto, o Projeto de Lei vem com o intuito de cessar a violação da 

integridade psíquica de quem sofre o abandono afetivo, pois muitas vezes a vítima 

sofre calada, e com o dano psicológico e emocional desencadeiam-se diversos 

problemas.  

Conforme explica a relatora, Deputada Jô Moraes: 

 
A relevância está na necessidade de se avaliar como o indivíduo elabora 
internamente o abandono afetivo e seus impactos no curso de sua vida. O 
abandono provoca, indubitavelmente, comprometimento psicológico. 
Sempre se constata o trauma gerado pela rejeição e pela indiferença. Há 
quem leve uma vida inteira aguardando notícias de um familiar ausente, 
sofrendo com a ausência.181 

  

Todavia, muitos filhos acreditam que a obrigação de cuidar é papel único 

e exclusivo dos pais, e quando crescem esquecem-se do valor que eles têm. Porém, 

é também uma obrigação dos filhos a dedicação de afeto e cuidado, pois nada mais 

justo que alguém que concedeu o dom da vida tenha a sua vida, em seus momentos 

mais frágeis, protegida com os cuidados básicos e o afeto dos filhos. 

Frisa-se que o mencionado Projeto de Lei não visa à obrigação de amar, 

mas sim a amenizar a dor de quem sofre, fazendo com que o agente responda pelos 

seus atos. Afinal, por mais difícil que seja a convivência familiar, ninguém escolhe 

seus pais, e afeto e cuidado são valores incontestáveis quando se trata de família. 

Torna-se, portanto, imprescindível que os filhos cumpram a obrigação de cuidar dos 

pais, não só na velhice, mas principalmente nela, pois muitas vezes é o momento 

mais delicado da vida de uma pessoa. 

Assim, a partir da aprovação do Projeto de Lei, será possível reverter o 

quadro de abandono, levando aos idosos mais segurança e proteção, com vistas a  

uma vida sadia e tranquila. 
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5 CONCLUSÃO 

Como se pode observar, na atual sociedade há uma grande discriminação 

de pessoas idosas, justamente por conta da idade e das dificuldades que ela 

apresenta. Com base nisso, foi criado o Estatuto do idoso, a fim de regulamentar 

alguns direitos, muitos deles baseados na Constituição Federal de 1988, e a 

proteção aos idosos.  

Com base nisso, o presente trabalho teve como enfoque verificar a 

possibilidade de condenar civilmente o filho que abandona os pais idosos. Para 

tanto, o trabalho foi baseado pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais do 

direito de família, tendo como maior destaque o princípio da afetividade, o qual é 

basilar para as relações familiares. 

O afeto é o que une as pessoas e torna as suas atitudes recíprocas. No 

entanto, não se confunde com amor, uma vez que a afetividade é dever imposto a 

todos os membros da família, ainda que haja desamor entre eles. 

As relações familiares sofrem constantes mudanças com o passar dos 

anos, e no decurso dessas mudanças fica para trás a importância da convivência 

familiar e do afeto, haja vista que os filhos, apesar de criados e educados pelos pais, 

muitas vezes crescem, formam uma nova família e acabam esquecendo que os pais 

continuam ali, precisando do amor e da assistência deles, até mesmo por conta de 

sua vulnerabilidade, tão comentada ao longo deste trabalho. 

É muito comum ouvirmos falar em abandono de pais com relação aos 

filhos; porém, o abandono afetivo inverso é tema de igual importância, pois o idoso, 

quando se encontra em situação de abandono e solidão, fica exposto a todos os 

tipos de doenças, tanto físicas quanto psicológicas. 

Assim, os pais idosos abandonados pelos filhos, ou pela família em geral, 

sofrem, muitas vezes calados, o que acarreta diversas consequências negativas. O 

idoso abandonado sofre. O idoso abandonado envelhece mais rápido e, por vezes, 

chega ao fim da vida mais rápido. 

Nesse sentido, frisa-se aqui certa indignação, pois em meio a tantas 

crueldades e tantos acontecimentos relacionados a pessoas idosas, não há sequer 

previsão legal expressa que responsabilize o agente que comete o abandono afetivo 

inverso, o que acaba dando ensejo para que esse fato seja cada vez mais frequente 

na sociedade. 
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Diante dessa realidade, buscou-se a possibilidade de condenação da 

pessoa que abandona os pais idosos com base no dano sofrido. Com isso, foi 

possível notar que cada caso deve ser analisado minuciosamente, pois é possível 

constatar que o filho que abandona comete ato ilícito a partir do prejuízo que 

acarreta, afetando o berço familiar. O abandono afetivo gera, portanto, o ato ilícito, 

premissa para indenização. 

Não significa que amar seja obrigação, pois ninguém é obrigado a amar 

alguém. No entanto, o afeto e os cuidados com as pessoas idosas são valores muito 

importantes para uma velhice saudável, e é nesse aspecto que se comprova a 

importância da família. É notória a necessidade de assistência e acolhimento dos 

filhos, pois o abandono afetivo causa dano a quem sofre e, havendo nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, os quais são pressupostos 

de responsabilidade civil, como se pode concluir, torna-se possível o dever de 

indenizar. 

Verifica-se, nesse contexto, que o envelhecimento acarreta diversos 

fatores com os quais não é fácil conviver, e é justamente por isso que o abandono 

de idosos torna-se frequente no meio social. Afinal, nos dias de hoje, muitas pessoas 

acabam esquecendo-se do respeito ao próximo, e o princípio da solidariedade é 

deixado de lado.  

Ninguém escolhe a sua família, nem seus pais. É preciso aprender a 

conviver com as diferenças, por mais que isso seja difícil; independentemente de 

qualquer coisa, pais são pais, foram eles que deram aos filhos o dom da vida. 

Assim, ao ser criado o Projeto de Lei 4.294/2008, visa-se precisamente 

penalizar quem comete o abandono de idosos, por meio do pagamento de 

indenização. É possível concluir, portanto, que com sua aprovação haverá um meio 

legal expresso para justificar a condenação de quem comete o abandono de pais 

idosos. Apesar de os tribunais brasileiros não serem pacíficos nesse entendimento, 

levando-se em consideração os pressupostos da responsabilidade civil abordados 

no último capítulo deste trabalho, tornar-se-á possível aplicar a sanção com base em 

tais pressupostos e nos princípios destacados no primeiro capítulo deste trabalho. 

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

afetivo inverso é possível, independentemente de legislação expressa, desde que 

analisados os pressupostos ensejadores de responsabilidade civil, levando-se em 

consideração também os princípios – sobretudo no que tange ao afeto e à 
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convivência familiar –, além de se analisar o dano sofrido pela vítima e, na 

comprovação deste, garantir-se, então, a proteção integral da qual os idosos são 

dignos. 

Apesar disso, deveria tornar-se um direito legalmente expresso; para além 

de tudo, demonstrar-se que família não tem como finalidade apenas a reprodução 

humana, e sim ser o lugar onde se aprende a amar, viver, cuidar. O lugar em que 

prevaleça o afeto, principalmente dos pais para com os filhos e destes para com 

aqueles. 
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ANEXO A – PROJETO DE LEI Nº 4.294/2008 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI N.º 4.294-A, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Bezerra) 

 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 -Código Civil e ao art. 3° da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003 - Estatuto 

do Idoso, de modo a estabelecer a indenização por dano moral em razão do 

abandono afetivo; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela 

aprovação (relatora: DEP. JÔ MORAES). 

DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES DE: 

SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, 

RICD) 

APRECIAÇÃO: 

Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

 

S U M Á R I O 

I - Projeto inicial 

II – Na Comissão de Seguridade Social e Família: 

- parecer da relatora 

- parecer da Comissão 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Acrescenta parágrafo ao artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil e ao art. da lei n° 10.741, de 1ª de outubro de 2003 - 

Estatuto do Idoso -, de modo a estabelecer a indenização por dano moral em razão 

do abandono afetivo. 

Art. 2° O artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil –passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 1632 ..................................................................... ................................ 
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Parágrafo único: O abandono afetivo sujeita os pais ao pagamento de 

indenização por dano moral.(NR) ” 

Art. 3° O parágrafo único do art. 3° da lei n° 10.741, de 1ª de outubro de 

2003 -Estatuto do Idoso - passa a vigorar como parágrafo 1°, devendo ser acrescido 

o seguinte parágrafo 2° ao artigo: 

“Art. 3° ......................................................................... ..................... 

§ 1° 

§ 2° O abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização 

por dano moral. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

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 causadapela 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. 
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Por todo exposto, clamo meus pares a aprovar o presente projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2008. 

Deputado CARLOS BEZERRA 

 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS – CEDI 

 

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 

Institui o Código Civil. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

.................................................................................................................................... 

PARTE ESPECIAL 

.................................................................................................................................... 

LIVRO IV 

DO DIREITO DE FAMÍLIA 

TÍTULO I 

DO DIREITO PESSOAL 

.................................................................................................................................... 

SUBTÍTULO II 

DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO 

.................................................................................................................................... 

CAPÍTULO V 

DO PODER FAMILIAR 

Seção I 

Disposições Gerais 

.................................................................................................................................... 

Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 

não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos 

primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. 
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Art. 1.633. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob poder familiar 

exclusivo da mãe; se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor 

ao menor. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

LEI Nº10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 

 

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

.................................................................................................................................... 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população; 

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção ao idoso; 

IV - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais gerações; 

V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 

detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência; 

VI - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
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VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 

envelhecimento; 

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência 

social locais. 

IX - prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 

* Inciso IX acrescido pela Lei n. 11.765, de 05/08/2008 . 

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 

por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

§ 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 

idoso. 

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 

decorrentes dos princípios por ela adotados. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 4.294, de 2008, acrescenta parágrafo único ao art. 

1.632 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e 

acrescenta § 2º ao art. 3° da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de 2003, que dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso, para estabelecer que o abandono afetivo sujeita pais e 

filhos ao pagamento de indenização por dano moral. 

A proposição foi distribuída, em caráter conclusivo, à Comissão de 

Seguridade Social e Família e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas nesta Comissão 

de Seguridade Social e Família. 

É o Relatório. 
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II - VOTO DA RELATORA 

 

A proposição em análise busca sujeitar pais e filhos ao pagamento de 

indenização por dano moral, na hipótese de abandono afetivo. 

O dano moral é uma lesão aos direitos da personalidade. Porém, para 

gerar o dever de indenizar, deve-se proceder ao reconhecimento da existência de 

um dano, à apuração de sua extensão, à determinação de sua repercussão e à 

aferição do grau de culpa do agente, da vítima e de terceiros. 

A relevância está na necessidade de se avaliar como o indivíduo elabora 

internamente o abandono afetivo e seus impactos no curso de sua vida. O abandono 

provoca, indubitavelmente, comprometimento psicológico. Sempre se constata o 

trauma gerado pela rejeição e pela indiferença. Há quem leve uma vida inteira 

aguardando notícias de um familiar ausente, sofrendo com a ausência. 

O dano moral altera-se com a dinâmica social, de modo que situações 

anteriormente tidas como fatos da vida comum podem e devem merecer a atenção 

do poder público e, principalmente, do Poder Judiciário. 

Portanto, é extremamente útil e conveniente introduzir na lei a obrigação 

presumida de se pagar indenização por dano moral, tomado como consequência 

direta e imediata do abandono afetivo por familiares, para que os laços familiares 

sejam mais robustamente fortalecidos. 

É necessário, pois, conscientizar aqueles que cometem o abandono 

afetivo sobre o abalo que causam, e dissuadir outras pessoas a evitarem a mesma 

conduta, por ser considerada grave e reprovável moral e socialmente. 

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.294, 

de 2008. 

Sala da Comissão, em 16 de setembro de 2010. 

Deputada Jô Moraes 

Relatora 
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III - PARECER DA COMISSÃO 

 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária 

realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.294/2008, nos termos 

do Parecer da Relatora, Deputada Jô Moraes. 

 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

 

Saraiva Felipe - Presidente, Padre João, Dr. Paulo César e Professora 

Marcivania - Vice-Presidentes, Aline Corrêa, Amauri Teixeira, André Zacharow, 

Antonio Brito, Benedita da Silva, Celia Rocha, Chico D'Angelo, Darcísio Perondi, 

Eduardo Barbosa, Elcione Barbalho, Givaldo Carimbão, Henrique Afonso, Jandira 

Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, José Linhares, Lael Varella, Mandetta, 

Marcus Pestana, Nilda Gondim, Osmar Terra, Raimundo Gomes de Matos, Rogério 

Carvalho, Rosinha da Adefal, Sueli Vidigal, Teresa Surita, Flávia Morais, Pastor 

Eurico e Ronaldo Caiado. 

 

Sala da Comissão, em 13 de abril de 2011. 

Deputado SARAIVA FELIPE 

Presidente 


