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RESUMO  
O objetivo deste artigo científico é analisar o abandono afetivo inverso, praticado 
pelos filhos em relação aos pais idosos, sob a ótica da Constituição Federal de 
1988, do Código Civil e da jurisprudência.  Nessa perspectiva, através da utilização 
do método de abordagem qualitativa, com a realização de pesquisa bibliográfica e 
análise da normatização brasileira, foi estudado a validade da deserdação como 
consequência do abandono afetivo inverso. De forma específica foi investigada a 
deserdação nos dias atuais, a evolução da concepção de família e a posição 
doutrinária e jurisprudencial no ordenamento jurídico brasileiro. O referencial teórico 
foi construído pelas contribuições dos doutrinadores do ramo do direito civil. 
 
Palavras-chave: Abandono afetivo inverso. Deserdação. Idosos. 
 
 

INVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT: THE (IM)POSSIBILITY OF 

DESINHERITANCE 

 
ABSTRACT 
The objective of this scientific article is to analyze or abandon the assets practiced 
by children in relation to elderly parents, from the perspective of the Federal 
Constitution of 1988, the Civil Code and Jurisprudence. From this perspective, using 
the qualitative approach method, through bibliographic research and analysis of 
Brazilian normatization, the validation of disinheritance as a consequence of active 
inverse abandonment was studied. Specifically, the current disinheritance, the 
evolution of the conception of family and the doctrinal and jurisprudential position in 
the Brazilian legal system were investigated. The theoretical framework was built by 
the contributions of the indoctrinators of the civil law branch. 
 
Key words: Inverse affective abandonment. Disinheritance. Seniors. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisou os diferentes olhares que vem se 

construindo a respeito da responsabilidade por abandono afetivo inverso no direito 

das famílias. É notório que as relações familiares sofreram uma mudança 

expressiva com o decorrer dos anos e chegando até a atualidade, onde o 

autoritarismo passou a dar lugar ao respeito mútuo.  

Em face às mudanças, o abandono, desprezo, casos de indiferença com 

os pais idosos, por parte dos filhos, ocorrem constantemente. Os efeitos 

psicológicos desta negligência podem afetar todos os aspectos da vida do idoso. 

Para tanto, o reparo do dano causado e a consequência do abandono afetivo 

inverso resultou em um impasse de entendimento de acordo com a doutrina e a 

jurisprudência de nossos Tribunais.   

Em face a problemática que envolve a indenização por abandono afetivo, 

este estudo buscou evidenciar os preceitos que permeiam o direito das famílias, 

bem como informações acerca das consequências jurídicas do abandono afetivo 

inverso. 

Hoje é certo que há responsabilidade civil, onde a prática do ato ilícito 

em relação àquela que ocasionou o dano a outrem fica obrigada a indenizar, ou 

seja, reparar o dano causado. O questionamento que se faz é se pode ser aplicado 

o instituto da deserdação como consequência do abandono afetivo inverso. 

É notório que não se pode obrigar nenhum ser a amar outro, porém, o 

cumprimento dos deveres e obrigações devem ser exercidos, e, caso não sejam, 

os filhos podem ser punidos perante a lei. A privação do herdeiro legítimo à herança 

de seu genitor pode ser um elemento utilizado para coibir a prática do abandono 

afetivo inverso, tendo em vista que poderá configurar desrespeito aos preceitos 

legais e constitucionais de proteção ao idoso (TARTUCE, 2007, p. 87). 

 Dentro deste contexto, este estudo teve como objetivo, principal, abordar 

a possibilidade da deserdação em casos de abandono afetivo praticado pelos filhos 

em relação aos pais idosos. 

 O objetivo específico foi investigar a deserdação nos dias atuais, 

analisando as disposições legais, jurisprudência e doutrina.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, como artigos, 

monografias, dissertações de mestrado, livros, documentos governamentais e leis.  
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Esta pesquisa desenvolve-se em três capítulos: o primeiro aborda os 

princípios norteadores das relações familiares, bem como a evolução histórica da 

concepção de família.  

O segundo capítulo refere-se ao Estatuto do Idoso e as garantias nele 

previstas.  

Por sua vez, o terceiro capítulo destaca o abandono afetivo, suas 

consequências jurídicas e emocionais.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais em relação à revisão da 

literatura estudada. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

A Constituição Federal de 1988 conferiu ao princípio da dignidade da 

pessoa humana especial destaque no ordenamento jurídico brasileiro, o colocando 

como direito fundamental. A pessoa humana passou a estar no centro de todas as 

relações jurídicas, conforme artigo 1º, inciso III (MADALENO, 2019, p. 27).  

Ao tornar a dignidade da pessoa humana um direito fundamental e 

princípio norteador das suas disposições e de toda a sociedade, a Constituição 

Federal o destacou em um lugar de grande importância. Não se busca apenas ser 

respeitado, mas que sejam adotadas medidas que efetivamente promovam e 

garantam que a dignidade da pessoa humana esteja sendo plenamente eficaz. Isto 

trouxe mudanças significativas, inclusive para o Direito de Família (MORAES, 2003, 

p. 116).  

Lôbo (2019) aduz que houve mudança no paradigma das relações 

familiares, a principal mudança foi a valorização da pessoa, e não mais de seu 

patrimônio. Isso é perceptível na medida em que o Estado passa a se preocupar 

com as condições materiais, imateriais e legais, capazes de proporcionar condições 

de a pessoa humana se realizar afetivamente em seu seio familiar (LÔBO, 2019, p. 

46). 

Outro relevante princípio da ordem constitucional brasileira é o princípio 

da solidariedade, que se conecta com todos os ramos do Direito. O Direito de 

Família deve ser visto sob as luzes da solidariedade social e não sob uma ótica 

individualista, com especial atenção para a coexistência das pessoas (MORAES, 

2008, p. 255). 
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A solidariedade está prevista no artigo 3º da Constituição Federal, e no 

âmbito familiar compreende o dever de mútua assistência entre os familiares. É um 

princípio essencial para as relações familiares e afetivas, uma vez que estes 

vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em ambiente recíproco de 

compreensão e cooperação, com ajuda mútua sempre que se fizer necessário 

(MADALENO, 2019, p. 33). 

Lisboa (2002), discorre que o princípio em questão são vetores que 

indicam o dever de cooperação mútua entre membros da família e entre os 

parentes, para fins de assistência imaterial (afeto) e material (alimentação, 

educação, laser) (LISBOA, 2002, p. 54). 

O Princípio da Afetividade, por sua vez, embora não esteja expresso na 

Carta Magna, decorre da valorização constante da dignidade humana (DIAS, 2007, 

p. 67).   

O amor é apenas uma das facetas do afeto. O afeto é mais amplo, 

corresponde à interação entre as pessoas. Este princípio ganhou grande 

importância no Direito de Família Contemporâneo e alterou o modo de se olhar a 

constituição das famílias. Família não está hoje limitada aos laços sanguíneos, 

abrange agora os vínculos advindos das relações de afeto, amor e cuidado entre os 

seres humanos. Exemplo dessa mutação é o reconhecimento da filiação 

socioafetiva (TARTUCE, 2019, p. 25).  

 

ESTATUTO DO IDOSO 

O envelhecimento é um processo natural que todo ser humano está 

sujeito, sendo imprescindível ter qualidade de vida nesse processo biológico, físico 

e emocional. É principalmente nessa fase da vida que se faz necessário o amparo 

familiar e o respeito das garantias impostas pela legislação (BARROS, 2016). 

Foi somente a partir da Constituição Federal de 1988, que a pessoa idosa 

passou a ser reconhecida como garantidora de direitos e deveres perante a 

sociedade, tendo como marco principal a criação e aprovação do Estatuto do Idoso, 

através da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 (SILVA, 2018). 

Nos termos da Carta Magna, é dever da família, da sociedade e do 

Estado, amparar as pessoas idosas, assegurando a efetiva participação na 
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comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 

vida. Tal disposição é pautada nos princípios da solidariedade, afetividade, 

dignidade da pessoa humana e da proteção integral. Portanto, não se trata de mera 

liberalidade dar a devida atenção às necessidades do idoso, mas sim um dever que 

a família, a sociedade e o Estado estão impelidos a cumprir, podendo seu 

descumprimento ser punido nas esferas cível e penal (BARROS, 2016). 

Diferente do que ocorre em outras nações, onde os idosos são tidos 

como fonte de sabedoria, no Brasil apesar da existência das normas constitucionais 

apontando sempre para uma sociedade igualitária, o idoso ainda é tratado como 

fardo sem produtividade alguma que não acrescenta em nada (INDALENCIO, 

2007). 

Assim, o Estatuto do Idoso teve como objetivo central concretizar à tutela 

da pessoa idosa, de forma a evitar o esvaziamento da normal constitucional. 

Portanto delineou direitos e deveres para alcançar a igualdade e a dignidade da 

pessoa humana previstas no texto constitucional (INDALENCIO, 2007). 

Dentre os objetivos citados está a busca por melhor qualidade de vida, 

com independência, que requer novos desafios da sociedade, além da mudança de 

mentalidade dos cidadãos e do núcleo familiar que amparam o idoso (SERRANO, 

2014). 

O Estatuto do Idoso, conceitua idoso como toda pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos. Porém, é importante destacar que o 

envelhecimento é um processo biológico, ocorrendo em tempo e forma 

individualizada em casa indivíduo (BARROS, 2016). 

Não se deve confundir cuidado com proteção. Cuidado pressupõe 

elementos subjetivos como carinho e afeto e estes só́ podem ser oferecidos pela 

família, sendo a de sangue, a escolhida ou até́ os amigos (BRAGA, 2011, p. 14). 

A preocupação com o idoso não se limita à assistência material, pois o 

país vive um momento em que muito se importa com toda a concepção de dignidade 

da pessoa humana. Está em voga os prejuízos causados pela solidão e pelo 

sentimento de abandono vivido pelos idosos, não estando limitado tão somente à 

assistência financeira (SERRANO, 2014, p. 205). 

O abandono é material, quando o idoso é privado de acesso a itens 

básicos de sua subsistência, contrariando dispositivos legais e comprometendo a 
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expectativa de vida digna do idoso. Já o imaterial diz respeito ao afeto, ao cuidado 

e ao amor que os filhos têm dever de oferecer aos seus pais idosos, como base de 

uma saudável relação familiar (BRAGA, 2011, p. 14). 

O Estatuto do Idoso, conceitua idoso como toda pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos. Porém, é importante destacar que o 

envelhecimento é um processo biológico, ocorrendo em tempo e forma 

individualizada em casa indivíduo (BARROS, 2016). 

Essa supressão de direito do convívio familiar acarreta numerosos danos 

altamente prejudiciais à saúde psíquica do idoso, causando doenças tão graves que 

acarretam também na saúde física. Contribuindo consideravelmente para a redução 

de sua expectativa de vida (BRAGA, 2011, p. 15). 

Amplamente falando, deve ser assegurado a possibilidade de um 

envelhecimento sadio, com autonomia – na medida do possível – com convívio 

familiar e respeito às necessidades afetuosas e psíquicas, não somente materiais 

BRAGA, 2011, p. 16). 

 

O ABANDONO AFETIVO 

Abandono Afetivo Inverso 

A convivência dos filhos com os pais não é um direito, é um dever. A 

distância entre pais e filhos produz sequelas de ordem emocional e pode 

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

pode deixar reflexos permanentes em sua vida (DIAS, 2015, p. 47). 

O abandono afetivo nada mais é que inadimplemento dos deveres 

jurídicos de paternidade. Seu campo não é exclusivamente o da moral, pois o direito 

o atraiu para si, conferindo-lhe consequências jurídicas que não podem ser 

desconsideradas. Por isso, é possível considerar a possibilidade da 

responsabilidade civil, para quem descumpre o múnus inerente ao poder familiar 

(LOBO, 2011, p. 312). 

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Nancy Andrighi, em 

julgado de 2012 afirmou que “amar é faculdade, cuidar é dever”, formalizando o 
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entendimento de que a conduta de abandonar um filho, gera o dever de indenizar 

(BRASIL, 2012). 

Afirmou ainda em seu voto que o debate sobre o tema ganha contornos 

mais técnicos, pois não se discute mais a mensuração do intangível – o amor – mas, 

sim, a verificação do cumprimento, descumprimento, ou parcial cumprimento, de 

uma obrigação legal: cuidar. 

Todavia, o dever de indenizar em caso de abandono não está limitado 

aos pais em relação os filhos menores, uma vez que, o artigo 229 da Constituição 

Federal determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

menores, também determina que os filhos maiores têm a obrigação de ajudar e 

amparar os pais no momento da velhice, carência ou enfermidade (ALVES, 2013). 

O abandono afetivo praticado pelos filhos em relação aos pais idosos 

recebeu a nomenclatura “inverso”, justamente porque se inverteu o ponto de 

análise, estando em foco o dever dos filhos adultos em relação aos genitores na 

velhice (ALVES, 2013).   

Depreende-se que a negativa de afeto gera diversas sequelas 

psicológicas, caracterizando assim um ato em desacordo com o ordenamento 

jurídico e, por isso, passível de ser punido sob a ótica da responsabilidade civil 

(DIAS, 2015, p. 47). 

O cuidado é fundamental para a formação do menor e do adolescente e 

sua ausência pode gerar danos irreparáveis, pois se encontram em fase de especial 

desenvolvimento. No mesmo sentido está o abandono afetivo de idosos, que em 

momento sensível e peculiar de sua vida, onde necessitam de cuidados e atenção 

especiais, se encontram desamparados por sua prole, sem condições mínimas de 

uma vida digna na velhice (ALVES, 2013).  

A discussão em torno do abandono afetivo inverso e da afetividade 

jurídica não gira somente em torno da responsabilização civil dos filhos, mas 

adentra também o campo sucessório (CALDERÓN, 2017, p. 374).  

Nesse sentido, há questionamentos sobre a possibilidade de exclusão 

sucessória dos filhos através do instituto da deserdação, tendo em vista a mudança 

de paradigmas das relações familiares.   
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Deserdação 

Na esfera da responsabilidade civil é possível a reparação em danos 

morais em caso de abandono afetivo inverso, uma vez que quando o filho não 

ampara seus pais na velhice deixa de cumprir uma obrigação imaterial – não 

cumprimento de deveres filiais pautadas na convivência familiar e o amparo ao 

idoso – cometendo um ato ilícito, que gera o pagamento de indenização por danos 

morais (ALVES, 2013). 

No acórdão paradigma do STJ o ponto de partida da argumentação 

jurídica foi a classificação da conduta omissiva paterna como ato ilícito capaz de 

gerar cominações jurídicas, como o dever de indenizar. Foi reconhecida a 

afetividade jurídica, capaz de gerar direitos e deveres no ordenamento jurídico 

(CALDERÓN, 2017, p. 248). 

O primeiro elemento do ato ilícito é, portanto, a conduta omissiva daquele 

que tem o dever cuidar e conviver. Todavia, isto não basta. É necessário ainda a 

presença do dano e do nexo de causalidade (CALDERÓN, 2017, p. 248).  

A Ministra Fátima Nancy Andrighi asseverou em sua decisão ser 

desnecessária prova dos danos, uma vez que estes seriam presumíveis para quem 

sofreu com uma conduta de abandono. Considerou ser presumível também o nexo 

causal, citando apenas que o sentimento decorrente do abandono, a recorrente 

levará sempre consigo e este sentimento somente existe em decorrência do 

abandono paternal (CALDERÓN, 2017, p. 248).  

Para muitos autores, no abandono imaterial, a prole age de forma tão 

reprovável quanto nas hipóteses previstas no artigo 1.962, CC, onde estão previstas 

a possibilidade de deserdação dos descendentes por seus ascendentes em caso 

de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto 

ou em caso de desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 

enfermidade. 

O inciso IV do artigo 1.962 prevê a deserdação em caso de desamparo 

ao autor da herança pelo herdeiro, porém para a doutrina majoritária, esta hipótese 

não alcança o abandono afetivo. Diniz (2013) narra que, a interpretação deve ser 

restritiva, considerando que a deserdação é uma pena (DINIZ, 2013, p. 17) 

O herdeiro pode ser excluído da herança, quando incorrer em conduta 

considerada desviante do comportamento esperado de quem herda ou pode herdar. 
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As condutas podem constituir ilícitos penais ou imorais, mas são consideradas tão 

graves e atentatórias a ponto de ensejarem sanção específica, que é a exclusão da 

herança (LOBO, 2019, p. 191). 

No ordenamento jurídico brasileiro a exclusão da sucessão pode ocorrer 

por indignidade ou por deserdação. Nos dois institutos há uma prática de atos 

inequívocos de desapreço e menosprezo contra o autor da herança, mas não se 

confundem (SILVA, 2018).  

Stolze (2019), conceitua a deserdação como uma medida sancionatória 

e excludente da relação sucessória, imposta pelo testador ao herdeiro necessário 

que haja cometido qualquer dos atos de indignidade capitulado nos artigos 1.962 e 

1.963 do Código Civil (STOLZE, 2019, p. 166).  

Diniz (2013), por sua vez, conceitua deserdação como uma penalidade 

pessoal imposta pelo autor da herança, que em seu testamento insere cláusula com 

o objetivo de excluir da sucessão herdeiro necessário que tenha praticado atos 

especificamente taxados no Código Civil (DINIZ, 2013, p.16). 

A previsão de deserdação em caso de desamparo ao autor da herança 

pelo herdeiro, sofre críticas doutrinárias. Parte da doutrina defende que o dispositivo 

se limita à hipótese do herdeiro necessário abandonar o autor da herança quando 

este for acometido por grave enfermidade ou alienação mental – considerando 

portanto, o rol taxativo, não cabendo outras hipóteses –, como se essas fossem as 

únicas obrigações familiares de responsabilidade, solidariedade e assistência no 

âmbito familiar. Porém, há outra corrente que acredita ser necessário abandonar a 

ideia de taxatividade, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana frente 

ao direito sucessório (SILVA, 2018).  

Não há dever de cuidado somente em casos de doença. O cuidado é 

inerente às relações da entidade familiar. Lisboa (2013), afirma que natureza 

jurídica da assistência imaterial é a de direito-dever (LISBOA, 2013, p. 50).  

A assistência material e imaterial entre os membros da família deve 

sempre se fazer presentes nas relações jurídicas existentes. É necessária a 

solidariedade familiar para os fins de alimentos, educação, profissão, lazer, afeto, 

entre outros aspectos (LISBOA, 2013, p. 38). 

A assistência imaterial é um dever familiar onde o objetivo é a satisfação 

das necessidades biopsíquicas e morais dos membros da família. É assegurado 
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tanto o direito à vida como os demais direitos físicos e morais da personalidade 

(LISBOA, 2013, p. 50). 

A responsabilidade além de ser um valor jurídico, é também um princípio 

jurídico fundamental e norteador das relações familiares, apresentando uma nova 

concepção de responsabilidade, a tornando mais objetiva, para incluir no âmbito da 

proteção de sujeitos vulneráveis (PEREIRA, 2015, p. 399).  

O respeito por sua vez, é a consideração ou importância que se dá a um 

membro da entidade familiar, pouco importando se o parentesco é em linha reta ou 

colateral (LISBOA, 2013, p.48). 

Diante do engessamento da interpretação das referidas hipóteses, 

percebe-se que o direito não evoluiu de acordo com as novas demandas da 

sociedade. A jurisprudência pátria é prova disso. Em 2006, o Desembargador 

Peixoto Henriques, à época na 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, decidiu não ser cabível a deserdação de um filho pelo alegado 

abandono (econômico-financeiro, social, afetivo ou psicológico), pois estes não se 

enquadram em nenhum dos casos legalmente previstos para a configuração da 

exclusão sucessória (BRASIL, 2006).  

Em decisão de 2015, o desembargador Peixoto Henriques do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, narrou que a exclusão da sucessão por indignidade 

apresenta rol taxativo, sendo impossível conferir interpretação extensiva, por 

importar inequívoca restrição ao direito de herança garantido pelo art. 5, XXX, 

Constituição Federal. Apesar da referida decisão tratar do instituto da indignidade, 

o entendimento quanto à deserdação é no mesmo sentido (BRASIL, 2015).  

No inciso IV, há ainda a noção de desamparo, que segundo Stolze 

(2019), pode se subsumir na noção maior de “abandono afetivo” (STOLZE, 2019, p. 

170). 

Gonçalves (2017) entende que tal o desamparo pode abranger a falta de 

assistência material, espiritual ou moral (GONÇALVES, 2017, p. 138). 

Se abrange assistência moral, o abandono afetivo inverso se enquadra 

perfeitamente em tal hipótese, pois este se refere ao abandono de afeto, à falta 

cuidado e zelo nas relações de família (ALVES, 2013).  

Abandonar os genitores, quando na velhice, traz consequências 

irreparáveis à vítima, ferindo frontalmente a dignidade da pessoa humana. Há frontal 
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desrespeito à própria Constituição Federal, que colocou o ser humano no centro 

das relações, para ser respeitado e viver dignamente (ALVES, 2013).  

Ocorre que, como citado por Silva (2018), nada mais justo que alguém 

que provoque todo este sofrimento seja excluído da sucessão por não merecer os 

benefícios daquele com quem agiu com desprezo. As relações familiares não 

podem em hipótese alguma ser pautadas em interesses meramente patrimoniais 

(SILVA, 2018). 

Mesmo que a Constituição Federal de 1988 tenha elevado o direito 

sucessório ao patamar constitucional, prevendo-o como um direito fundamental no 

artigo 5º, XXX, é necessário enxergar que existem antes do patrimônio, vários 

outros direitos fundamentais e princípios sendo tutelados (SILVA, 2018). 

É necessário compreender que o texto constitucional coloca em 

evidência o ser humano, sua dignidade, seu direito de viver e confiar que será 

amparado em momento de necessidade, e não tão somente os aspectos financeiros 

de sua vida (LÔBO, 2019, p. 240).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico 

brasileiro passou – e ainda passa – por mudanças significativas. O princípio da 

dignidade da pessoa humana, como direito fundamental, fez com que os institutos 

fossem vistos com outros olhos, trazendo novo sentido ao ordenamento jurídico 

como um todo.  

A crescente expectativa de vida dos cidadãos brasileiros, impulsionou o 

crescimento da população idosa gradativamente. Diante do envelhecimento da 

população e mudanças dos sentimentos e valores referentes aos idosos, o Estado 

passou a tutelar os direitos desses indivíduos, buscando trazer efetividade ao texto 

constitucional.  

Nesse sentido, assim como os genitores têm obrigações com os filhos 

menores, é imprescindível que os filhos tenham, na mesma proporção, o dever de 

cuidar e trazer dignidade à vida dos pais, principalmente na velhice. Ocorre que, 

nem sempre os filhos possuem o mesmo apreço pelos pais idosos, o que tem 

ocorrido com bastante frequência, resultando no abandono afetivo inverso.  
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Em razão do aumento da população idosa e, consequentemente, do 

número de pessoas abandonadas, surge novos questionamentos acerca do 

abandono. Enquanto anteriormente se discutia acerca do direito do idoso à 

assistência material, atualmente muito se questiona sobre a assistência imaterial, 

sendo aquela que extrapola os limites patrimoniais, atingindo, portanto, o direito ao 

afeto e zelo. 

Contudo, no ordenamento jurídico brasileiro não é incomum se deparar 

com normas que se mostram insuficientes diante do caso concreto, sobretudo, 

diante da evolução das relações, como ocorre continuamente no direito de família. 

Assim sendo, é entendimento harmônico entre a jurisprudência e a 

doutrina a possibilidade de aplicação do instituto da responsabilidade civil para os 

casos de abandono afetivo, isto é, entre pais e filhos. No entanto, o chamado 

abandono afetivo inverso, com a aplicabilidade da deserdação ainda é objeto de 

discussão. 

À vista disso, o abandono afetivo inverso deve ser regulamentado, a fim 

de que perpetuadores do abandono sejam punidos, em virtude dos prejuízos 

causados ao idoso. 

Ademais, percebe-se que o Direito Civil sofreu a chamada 

constitucionalização, de maneira que os institutos são aplicados em observância 

aos princípios presentes na Carta Magna de 1988.  

Não obstante todos os fatores mencionados, é imprescindível citar a 

Teoria Dogmática do Direito, a qual determina que as leis devem ser aplicadas em 

observância ao conjunto de normas e sua hierarquia, bem como as técnicas de 

hermenêutica. Nesta seara, não há que se falar em afastamento da aplicação da 

norma, sem que antes sejam analisados os fins aos quais a lei se destina. 

Desse modo, a Constituição Federal visa, em última e máxima instância, 

a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, merecendo ser garantido 

no caso dos idosos, o bem jurídico tutelado, qual seja, dever de cuidado.   

Ante todo o exposto, o instituto da deserdação surge como uma opção, 

a fim de coibir a prática do abandono afetivo inverso, o qual deve apresentar os 

requisitos considerados essenciais pela legislação vigente para que tenha efeitos 

jurídicos. Nesse sentido, o instituto da deserdação assume papel importante no 

ordenamento jurídico, visto que se trata da possibilidade de retirada do herdeiro 
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necessário, ora perpetuador do abandono afetivo, o direito a sua cota parte legítima 

na herança. 

 Todavia, para que a deserdação tenha eficácia deve haver previsão 

expressa no texto legal, uma vez que o rol de motivos ensejadores da deserdação 

é taxativo, e conforme disposto no código civil, tal direito deve ser exercido por meio 

de testamento a ser deixado pelo autor da herança.  

Em razão da ausência de previsibilidade expressa acerca da deserdação 

em virtude do abandono afetivo inverso, em que há conceitos amplos e genéricos, 

é importante ressaltar que se trata de previsão implícita no Código Civil. Portanto, 

há uma lacuna na legislação, o que abre margem para interpretação do julgador 

que analisará cada caso concreto.  

É por essas razões que diante do caso concreto, o julgador deverá 

analisar o conjunto das normas, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa 

humana, sendo imprescindível a aplicação da norma sob o viés de punir o 

perpetuador do abandono, ou seja, aquele que trata com menosprezo o autor da 

herança.  

Portanto, é com base no dever de cuidado e em face das incertezas 

jurídicas, que se sustenta a importância da discussão sobre a aplicabilidade do 

instituto da deserdação para os casos de abandono afetivo.  

Em virtude do princípio da afetividade, o abandono afetivo se caracteriza 

como motivo legítimo para ensejar a deserdação de um membro familiar, 

independentemente de ser ascendente para descendente ou o inverso. O dever de 

afetividade se encontra em questões subjetivas, como as relações de amor e 

amizade propriamente ditas e em questões objetivas, como os deveres trazidos 

legalmente para os membros da família, como o dever de educação, de assistência 

material, entre outros.  

Por isso, à medida que “amar é faculdade e cuidar é dever”, o abandono 

afetivo encontra-se na ausência do cumprimento desses deveres pelos membros 

da família, deixando de cumprir com as obrigações inerentes as relações familiares, 

razão pela qual, se mostra legítima a pretensão do “abandonado”, em impedir que 

a propriedade de seus bens seja transferida para o perpetuador do abandono, ou 

seja, aquele que foi omisso no exercício do dever de cuidado. 
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Por conseguinte, a deserdação por abandono afetivo não se trata de uma 

vingança pelas necessidades sofridas, mas a possibilidade de punição para aqueles 

que se omitiram do dever de cuidado e ensejadores do abandono.  

No entanto, há um longo caminho a ser percorrido no intuito de 

regulamentar o instituto da deserdação nos casos de abandono afetivo. De maneira 

que, sejam respeitadas as vontades dos idosos que decidem, por conta própria, 

habitar em asilos nos últimos anos de vida, sem, contudo, deixar de analisar todo o 

contexto social jurídico a qual o idoso está inserido.  

Com relação ao instituto da sucessão analisado, conclui-se que com a 

morte da pessoa natural, seus bens são transferidos para aos seus sucessores, 

seja por sucessão legítima ou por sucessão testamentária, sendo somente a última 

passível de ensejar o instituto da deserdação.  

Sendo assim, é de extrema importância que haja alteração legislativa, a 

fim de que se conceitue e insira o abandono afetivo como causa de deserdação, 

proporcionando assim, uma adequação jurídica as relações de abandono afetivo 

inverso, de modo que sejam evitadas decisões teratológicas e divergentes, 

adequando-se ao bem jurídico tutelado, de maneira que a grave violação aos 

direitos do idosos, perpetuadas em razão do abandono, não passe de forma 

despercebida, sob o argumento de ausência de previsão normativa. 
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