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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar o abandono afetivo que é praticado por 

filhos contra seus pais idosos. Com base no princípio da dignidade humana e nas 

normas gerais de responsabilidade civil constantes no amplo ordenamento jurídico, 

será discutida a possibilidade dos pais idosos serem indenizados pelo abandono 

afetivo praticado pelos seus filhos. Inicialmente, será analisada a responsabilidade 

civil dentro das famílias. A partir do estudo dos dispositivos constitucionais e da 

legislação, será abordada a proteção do idoso, especialmente no âmbito familiar. 

Por fim, com os fundamentos da solidariedade familiar decorrentes das relações de 

parentalidade, será discutida especificamente a falta de afeto para com um indivíduo 

que dedicou toda a sua vida aos seus filhos e não mediu esforços para lhes garantir 

apoio, educação e afeto, e então, diante das fragilidades que acompanham os 

idosos, é colocado em um papel marginalizado em sua família. A incidência de dano 

moral decorrente do abandono afetivo nas relações domésticas tem sido um tema 

recorrente e controvertido que justifica seu estudo, principalmente quando as vítimas 

do abandono são pais idosos. Desse modo, fica demonstrada a relevância deste 

trabalho. A relevância é demonstrada também pelo Projeto de Lei em tramitação 

Legislativa, que prevê a prestação de contas aos filhos cujos pais idosos estão 

afetivamente abandonados, cabendo à responsabilidade familiar pelos idosos. 

 

Palavras-chave: Abandono afetivo inverso. Responsabilidade Civil. Idosos. 

Abandono do idoso. 

  



 
 

ABSTRACT 

This work aims to study the emotional abandonment that is practiced by children 

against their elderly parents. Based on the principle of human dignity and the general 

rules of civil liability contained in the broad legal system, the possibility of elderly 

parents being compensated for the emotional abandonment practiced by their 

children will be discussed. Initially, civil liability within families will be analyzed. From 

the study of constitutional provisions and legislation, the protection of the elderly will 

be addressed, especially in the family context. Finally, with the fundamentals of 

family solidarity arising from parenting relationships, the lack of affection towards an 

individual who has dedicated his whole life to his children and has gone to great 

lengths to guarantee support, education and affection will be discussed, and then , 

given the frailties that accompany the elderly, he is placed in a marginalized role in 

his family. The incidence of moral damage resulting from affective abandonment in 

domestic relationships has been a recurring and controversial theme that justifies its 

study, especially when the victims of abandonment are elderly parents. In this way, 

the relevance of this work is demonstrated. The relevance is also demonstrated by 

the Bill in the Legislative Process, which provides for the rendering of accounts to 

children whose elderly parents are affectionately abandoned, leaving the family 

responsibility for the elderly. 

 

Keywords: Reverse affective abandonment. Civil responsability. Seniors. 

Abandonment of the elderly. 
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INTRODUÇÃO 

Desde a década de 70, o Brasil tem vivenciado mudanças significativas em 

seu perfil demográfico. De uma anterior população majoritariamente jovem, o 

cenário atual é de um contingente cada vez mais significativo de pessoas com 60 

anos de idade ou mais1.  

O envelhecimento da população não é um processo exclusivo apenas do 

nosso país, mas ocorre a nível mundial, desencadeado por mudanças sociais e 

econômicas em todos os países. As quedas na taxa de fertilidade e o aumento da 

expectativa de vida, assim como o avanço da tecnologia, aumentam gradativamente 

o envelhecimento populacional. 

O envelhecimento é um fenômeno natural na vida de todos os seres 

humanos, mas apresenta os seus desafios. Além da sobrecarga dos sistemas de 

saúde e da previdência social, a população idosa tem enfrentado problemas sociais 

e familiares. Segundo o Disque 100, negligência, abandono, violência psicológica e 

abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados 

contra as pessoas idosas. Dados relatam que das denúncias feitas ao Disque 100 

em 2019, pelo menos 30% foram referentes às violações contra idosos. Dessas 

violações, 80% foram acusações de negligências e a maioria praticada por alguém 

da família como filhos e netos2. 

Em nosso ordenamento jurídico, a proteção aos idosos é muito ampla. Seus 

direitos são tutelados no âmbito jurídico, visando a garantia dada pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988. Para tanto, faz-se necessário levar tais 

direitos ao conhecimento dos próprios beneficiários, que pouco ou nenhum 

conhecimento têm sobre o seu Estatuto que garante meios para a obtenção de uma 

vida digna.   

Diante desse cenário, o abandono afetivo do idoso pelos seus filhos e 

dependentes é o tema central desse trabalho, que busca analisar a responsabilidade 

civil no direito da família. A negligência é essencialmente definida como a falha em 

fornecer os bens e serviços necessários para evitar o risco de dano físico, mental ou 

doença, e o abuso se refere ao ato de infligir ou causar dano, angústia ou dor a 

outra pessoa, de forma consciente ou imprudente. Abandonar uma pessoa idosa 

seria considerado abuso por negligência de acordo com a legislação vigente. 
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Cabe ressaltar que o abandono afetivo inverso corresponde à ausência de 

cuidados por parte dos descendentes com seus respectivos ascendentes. Tal falta 

de cuidado contextualiza uma indenização, que juridicamente tem valor imaterial, 

mas abrange a devoção familiar e a segurança afetiva entre as partes. Os efeitos do 

abandono podem ser devastadores e levá-los à depressão, doença e até morte, 

sendo tão ruim quanto qualquer outra forma de negligência. 

Discorre-se sobre a análise das obrigações e do dever de reparação dos 

danos causados pelo abandono quando o idoso se encontra vulnerável diante do 

avanço da idade. A função da responsabilidade civil é a compensação do 

beneficiário, que sofre com a rejeição e com a negação do dever de cuidado. O 

objetivo do trabalho é, portanto, fazer a análise do ordenamento jurídico brasileiro, 

caracterizar o abandono afetivo e a responsabilidade civil da família, assim como a 

indenização pertinente.  
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1 O DIREITO DOS IDOSOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

O aumento da longevidade populacional, apesar de ser um êxito da boa 

saúde, do avanço tecnológico e das mudanças sociais, não é visto dessa forma pela 

sociedade. Há uma imagem dos idosos associada a estereótipos negativos que 

trazem como características a inatividade, improdutividade, isolamento e abandono. 

Segundo Moreno, “a vida longeva expõe de modo cruel e acentuado a fragilidade 

dos idosos, revelando-os incapazes de se defender e de se manter com suas 

próprias forças e tornando-os, excessivamente, dependentes das famílias”.3 

Zimerman defende que tudo é um processo, que depende de adaptação, 

sendo que as mudanças ocorrem tanto no âmbito físico, como psíquico e também 

social. “Uma pessoa não se torna velha de um dia para o outro, assim como não vai 

dormir criança e acorda adolescente nem o adolescente passa a ser adulto de 

repente”.4 

O direito à velhice digna teve sua positivação efetiva com o advento da 

Constituição Federal de 1988. A partir disso, amparada pelos princípios da cidadania 

e da dignidade humana, a proteção ao idoso passou a ser vista como parte de uma 

série de direitos que promoveriam a justiça, a igualdade e uma sociedade justa. 

Tanto na Constituição quanto em outras leis do ordenamento jurídico, para 

evitar a intensa estigma de alguns termos usados, optou-se por adotar o termo 

“idoso” em vez de “velho”. Marco Antônio afirma que: 

“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.
5 

No plano jurídico, optou-se pelo critério biológico e cronológico, único a 

oferecer a segurança jurídica necessária. Assim, inicialmente a Lei 8.842/94, 

dispunha, em seu artigo 2º, que “Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a 

pessoa maior de sessenta anos de idade”. Ampliando-o um pouco mais, a Lei 

10.741/03, que contempla o Estatuto do Idoso, considerou como pessoa idosa 

aquela com idade igual ou superior a sessenta anos (artigo 1º), aí residindo o critério 

definitivo para a caracterização da pessoa idosa para fins da tutela jurídica do 

Estatuto do Idoso6. 
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É importante colocar em evidência que no Estatuto do Idoso tem-se a 

proteção integral, que abrange todos os idosos e tudo que se refere à vida em 

sociedade. A proteção econômica não é a única, embora a mais evidente: a 

manutenção da dignidade passa, de regra, pelo resgate da inclusão social e essa se 

faz pela geração de recursos econômicos necessários para o acesso a bens 

indispensáveis à vida humana, mas também a solidariedade, o afeto, a 

consideração, independente da condição do idoso são assegurados. 

Interessante observar que, conforme a Organização Mundial de Saúde – 

OMS, interpreta-se que a parcela da população idosa abrange todo aquele indivíduo 

que conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais e que reside em países 

desenvolvidos. Já naqueles países classificados como países em desenvolvimento, 

como por exemplo o Brasil, considera-se idoso aquele com 60 (sessenta) anos, ou 

mais7. 

De forma geral, os idosos são amplamente amparados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. A proteção aos idosos se dá por meio de diversas medidas 

normativas independentes, porém complementares. A seguir, será visto que a 

pessoa idosa é respaldada e resguardada pela Constituição Federal Brasileira de 

1988, pela Política Nacional do Idoso, pelo Estatuto do Idoso e pela Lei Orgânica da 

Assistência Social.  

 

1.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DOS IDOSOS 

Para iniciarmos os estudos sobre os princípios constitucionais da família, é 

importante conceituar sobre o que vem a ser princípios. Nesse capítulo discorrer-se-

á acerca dos princípios constitucionais inerentes a pessoa idosa. Para isso temos na 

visão de Bastos que os princípios são: 

Os princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores 

fundamentais da ordem jurídica. Isto só é possível na medida em que estes 

não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua 

força sobre todo o mundo jurídico. Alcançam os princípios esta meta à 

proporção que perdem o seu caráter de precisão de conteúdo, isto é, 

conforme vão perdendo densidade semântica, eles ascendem a uma 

posição que lhes permitem sobressair, pairando sobre uma área muito mais 

ampla do que uma norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o 
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princípio perde em carga normativa ganha como força valorativa a espraiar-

se por cima de um sem-número de outras normas
8
. 

Portanto, os princípios constitucionais não são normas fixas, mas sim o 

caminho para a criação de normas futuras, eles representam um avanço no direito 

brasileiro, e podem ser entendidas como normas programáticas. Para Silva as 

normas programáticas são: 

Aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de 

regular, direita e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a 

traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos 

(legislativo, executivo, jurisdicionais e administrativos), como os programas 

das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.
9
 

No ordenamento jurídico os princípios constitucionais podem ser expressos 

ou implícitos. Entretanto os implícitos não estão escritos nos textos legais, e 

emanam de normas constitucionais especificas. Como ocorre com os princípios da 

efetividade. 

Ademais, existem princípios gerais que são aplicados a todos os ramos 

do direito, como o princípio da dignidade humana, da igualdade, da liberdade e 

princípios especiais específicos, dentre inúmeros princípios existentes no direito da 

família, cabe aqui destacar alguns princípios importantes para o estudo em questão. 

 

1.1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da humana é um dos esteios de sustentação dos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos. Ele está previsto no artigo 1º, inciso III, da 

nossa constituição. Foi esse princípio que trouxe um norte para a sua atuação 

positiva nas situações existenciais, passando a existir tutelas jurídicas do homem, 

decorrente da própria condição humana que torna o credor de igual consideração e 

respeito por parte de seus semelhantes.  

Uma das primeiras doutrinadoras brasileiras, foi Carmem Lúcia Antunes 

Rocha, que destaca em nosso ordenamento a importância do princípio da dignidade 

humana, demonstrando que foi a partir dele que foi criada uma nova forma de 

pensar. Para isso temos sua visão: 

“Dignidade é o pressuposto da ideia de justiça humana, porque ela é que 

dita a condição superior do homem como ser de razão e sentimento. Por 

isso é que a dignidade humana independe de merecimento pessoal ou 
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social. Não é mister ter de fazer por merecê-la, pois ela é inerente a vida e, 

nessa contingência, é um direito pré-estatal”.
10

 

No contexto do direito familiar, deve ser compreendido como princípio que 

rege o respeito a todos os membros integrantes da família. Baseado nesse princípio 

todos devem ter igual dignidade. Tartuce defende que é necessário dar igual 

tratamento a todas as formas de filiação e tipos de entidade familiar11. Como se 

pode perceber, o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana é o ponto 

central da discussão atual do Direito de Família, entrando em cena para resolver 

várias questões práticas envolvendo as relações familiares. Pode-se afirmar, 

portanto, que o princípio da dignidade humana é o ponto de partida do novo Direito 

de Família. 

Dessa forma, após o marco da Constituição Federal de 1988, a família 

passa a desempenhar papel de mecanismo para a proteção da dignidade da pessoa 

humana, de modo que os direitos reguladores do instituto da família devem ter como 

ponto de partida o Direito Constitucional12. 

 

1.1.2 Princípio da Solidariedade Familiar 

O princípio da solidariedade está relacionado com a responsabilidade entre 

pessoas ou um grupo, unidas por interesses comuns, com a finalidade de apoiar-se 

um ao outro. Este é um princípio que tem origem diretamente nos vínculos afetivos e 

se encontra na Constituição Federal, em seu art. 3º, inciso I, como sendo um dos 

objetivos da República “a construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. 

Em acordo com Pedro Buck Avelino, a solidariedade é: 

Atuar humano, de origem no sentimento de semelhança, cuja finalidade 

objetiva é possibilitar a vida em sociedade, mediante respeito aos terceiros, 

tratando-os como se familiares fossem; e cuja finalidade subjetiva é se auto-

realizar, por meio da ajuda ao próximo
13

. 

Do ponto de vista jurídico constitucional, ao analisar os princípios 

fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil 1988, Cleber 

Demétrio afirma que: 

(...) exsurge de forma cristalina, pela simples interpretação literal, que a 

solidariedade compõe um dos objetivos fundamentais de nossa República. 

[...] todas as ações a serem desenvolvidas pelo Estado, e pelos particulares 

numa certa medida, se admitirmos a constitucionalização do direito privado 
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como uma realidade entre nós, deverão atender diretamente ou estar 

relacionadas, de alguma maneira, aos ditos objetivos fundamentais, 

destacando-se que a fundamentalidade de algo, no caso da norma, outra 

coisa não é do que a designação de seu caráter essencial
14. 

Entretanto, não basta dizer que o princípio se encontra estabelecido na 

Constituição Federal. É preciso que, como todas as disposições legais, a 

solidariedade esteja presente no cotidiano e deve ser observada não só no exercício 

do poder público, mas também no comportamento da sociedade. 

No Direito das Famílias o princípio da solidariedade tem grande importância, 

uma vez que nas relações entre seus membros existe o dever de mútua assistência. 

Em especial, no que diz respeito aos filhos, cônjuges, companheiros e alguns 

parentes.  

Conforme Gagliano e Pamplona Filho, este princípio, além de transmitir um 

sentimento de união à família, desempenha papel de responsabilidade, isto é, um 

dever incumbido a cada um dos membros, dever que pode ser tanto moral, quanto 

material15. Dessa forma, Rosenvald destaca que a “entidade familiar se assume 

como solidária não apenas quando pais edificam a autonomia de seus filhos, mas 

simetricamente quando os filhos preservam a autodeterminação dos pais que se 

tornam velhos”.16 

Contudo, a solidariedade familiar é considerada um sentimento recíproco 

exigido entre cônjuges e companheiros, quanto ao dever de assistência moral e 

material. Já a relação entre pais e filhos, é reflexo da solidariedade, presente na 

exigência de cuidado até que a criança atinja a maioridade. 

Desse modo o direito com base no princípio da solidariedade tem buscado 

proteger as pessoas vulneráveis, como as crianças, adolescentes, idosos, vítimas de 

violência doméstica e necessitados de alimentos. 

 

1.1.3   Princípio da Afetividade 

O princípio da afetividade está implícito dentro do princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois se enquadra no rol das relações afetivas e da comunhão da 

vida, no Direito de Família. Esse afeto compreende tanto o laço que envolve os 

integrantes da entidade familiar, como a relação entre as famílias. Sendo assim, o 
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Estado, ao impor as obrigações perante os indivíduos da sociedade, procura 

assegurar o afeto entre eles.  

Maria Berenice Dias se manifesta sobre o princípio da afetividade de forma 

que: “Talvez nada mais seja necessário dizer para evidenciar que o princípio 

norteador do direito das famílias é o princípio da afetividade”.17 

A CF/88 dedicou o artigo 226 para a proteção das entidades familiares, 

estabelecendo princípios como a igualdade entre homem e mulher na chefia familiar, 

a igualdade entre filhos, a afetividade, a solidariedade familiar e a responsabilidade 

parental; que foram responsáveis pela introdução de mudanças legislativas que 

culminaram com a publicação do Código Civil de 2002. 

As mudanças da dinâmica social trouxeram também consigo mudanças nas 

relações familiares. Essas transformações que têm surgindo com o avançar do 

tempo, acrescidas de outras razões de natureza cultural, sociopolítica e ideológica, 

justificam a modificação do elo que une as famílias. Atualmente, a base familiar não 

está mais atrelada aos laços genéticos e biológicos, seu alicerce tem sido baseado 

nas relações de afeto e cuidado.18  

Desse modo, verifica-se que o princípio da afetividade está subentendido em 

meio a outros princípios que regem o direito da família e é assim considerado 

quando da aplicação da legislação em diversos casos, o mesmo ocorrendo quando 

se fala sobre a responsabilidade afetiva entre pais e filhos e vice-versa.  
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2 DOS DIREITOS DOS IDOSOS 
 

Se olharmos para o cenário internacional, observamos que não existe uma 

norma específica sobre a proteção dos direitos dos idosos. Somente em 1982 foi 

convocada a primeira Assembleia Mundial sobre o envelhecimento. Foi nessa 

Assembleia que ocorreu a elaboração do Plano Internacional de Viena Sobre 

Envelhecimento, onde foram abordados os assuntos como direito do consumidor, 

família, saúde, habitação, bem-estar social e outros. 

No entanto com base no presente trabalho, adentramos no mérito dos 

direitos dos idosos.  

 

2.1 O IDOSO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Os princípios constitucionais são normas que definem as diretrizes 

essenciais da Lei Fundamental, influenciando toda a sua interpretação e aplicação. 

Teixeira, ao falar sobre a importância da interpretação e construção da Constituição, 

afirma que: 

“A Constituição, já o sabemos, é a fonte imediata, fundamental, do Direito 
Constitucional, síntese da organização política e jurídica do Estado, 
repositório supremo das normas fundamentais dos ordenamentos jurídicos, 
entre as quais as assecuratórias das liberdades civis e políticas, e as 
determinantes dos fins do Estado e dos limites postos à sua atividade”.
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Dessa forma, impõe-se a necessidade, de se conhecer a Constituição na 

íntegra. Entendê-la equivale reconstituir o pensamento do legislador e assegurar a 

defesa dos direitos fundamentais e a defesa da democracia. 

O Brasil, por meio da Constituição Federal de 1988, deu origem ao princípio 

da dignidade da pessoa humana como fundamento do ordenamento jurídico 

brasileiro, de modo que o idoso não poderá ser excluído da sociedade. O princípio 

fundamental e prioritário da pessoa humana, está elencado no artigo 1º, inciso III, da 

Carta Magna. Além disso, o idoso recebeu amparo específico, nos artigos 229 e 230 

da CF/88: 

 
Art.229. Os pais têm o deve de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
os filhos maiores têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 
carência ou enfermidade.  
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.  
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§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares.  
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos.
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Além dos dispositivos diretos ao idoso, consta também na CF/88 seus 
fundamentos e direitos universais: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
[...] 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
[...] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 
Os dispositivos acima são normas de aplicabilidade imediata, demonstrando 

que o seio familiar é o local ideal para a permanência dos idosos, tornando 

obrigatória o seu cumprimento, sob pena de responsabilização civil por omissão. 

Ademais, os artigos mencionados anteriormente, ao conceder ao idoso a 

participação na sociedade, garante a eles a participação na comunidade, o bem-

estar, a dignidade e o direito à vida. Esses direitos, por sua vez, superam a 

assistência material ou econômica, englobando também as esferas afetivas.       

      

 

2.2 O IDOSO E O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 
2002) 
 

Promulgado pela Lei nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, o Código Civil 

Brasileiro destaca direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, uma vez que todos são 

capazes de administrar sua própria vida, sem sofrer restrições, tendo suas exceções 

previstas no artigo 11: “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 

sofrer limitação voluntária”.21 No entanto, no caso dos idosos, a família mesmo não 
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concordando com as decisões destes, deve apoiá-los, podendo apenas em casos de 

incapacidade comprovada judicialmente, interferir na sua própria vontade. 

O Código Civil não detalha sobre o direito dos idosos e não faz alusão entre 

mais velhos, mais novos ou diferenças de idade. Entretanto, nos artigos 1.696 e 

1.697, dispõe especificamente sobre os encargos alimentares e atribui as 

responsabilidades entre pais e filhos, independentemente da idade daqueles, 

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

grau, uns em falta dos outros: 

Art. 1.696. 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. 
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, 
guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim 
germanos como unilaterais. 

 

Embora o Código Civil não se refira por via direta os direitos dos idosos, sua 

importância se dá pelo conjunto de normas jurídicas vigentes que organizam e 

regulam as relações sociais entre as pessoas, de natureza civil e jurídica.  

Vale ressaltar aqui que há uma pluralidade dos critérios legais que percorre 

os vários ordenamentos jurídicos nos quais a lei faz referência à idade como critério 

distintivo entre as pessoas ou não. Estabelece-se assim a garantia da efetividade 

dos direitos em todos os contextos possíveis.  

 

2.3 O ESTATUTO DO IDOSO (Lei nº 10.741. 1ª de outubro de 2003)  

  

 O Estatuto do Idoso (EI) foi criado com a expectativa de proteger seus 

beneméritos contra qualquer violação e abuso que possam sofrer, garantindo a 

efetivação do acesso à vida, à alimentação, à saúde, ao trabalho, ao respeito, ao 

lazer, à cultura e à convivência familiar. 

Segundo Alcântara (et al), a ideia do Estatuto nasceu da falta da realização 

e da eficácia de medidas de proteção instituídas pela Política Nacional do Idoso, 

promulgada em 1994. O conjunto de garantias previsto pelo Estatuto contribui para a 

efetividade dos direitos do idoso e é composto por uma variedade de instituições e 

órgãos, como os Conselhos do Idoso, Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema 

Único de Assistência Social (Suas), Vigilância em Saúde, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Ministério Público e Polícia Civil.22  
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O Estatuto, composto por 118 artigos, determina a proteção jurídica do 

idoso. Ao resgatar o princípio constitucional e ser aprovado, ele reafirma a 

importância dos direitos dos idosos, convidando-os a participar ativamente da vida 

política e da sociedade, como componente essencial. Isso demonstra a preocupação 

dos poderes públicos com o novo perfil populacional e a preocupação do legislador 

com a dignidade dos idosos. 

Aos idosos são assegurados benefícios de ordem econômica, social e 

cultural. Consta no Estatuto a obrigação da família garantir a efetivação dos direitos 

do idoso, com total prioridade, onde todos os parentes têm legitimidade para 

representar e defender o idoso. Além disso, o Estatuto efetiva pessoas que são 

obrigadas a dar-lhes assistência para a concretização desse direito, sendo elas: a 

família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público.  

O Estatuto, cujo objetivo é oferecer o acesso ao Poder Judiciário, confere ao 

Poder Público a possibilidade de criar varas especializadas e exclusivas para 

pessoas idosas, assim como priorizar o processo e procedimentos judiciais que o 

envolvam23. 

Para esse trabalho, dentre os principais artigos do EI, destacam-se: 

Art. 1.º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.  

Art. 2.º 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.  

Art. 3.º 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.  

[...] 

Art. 4.º 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.  
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§ 1.º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 

idoso.24 

Sendo assim, são tutelados pelo Estatuto inúmeros direitos e prerrogativas, 

reconhecendo as necessidades dos idosos e atribuindo deveres às pessoas 

responsáveis e ao Estado. No mais, tanto o Estatuto do Idoso quanto a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 têm como fundamento proteger a pessoa 

idosa no Brasil. No entanto, a legislação não segue a rápida evolução da sociedade 

e, para se preencher as lacunas que isso gera, aplicam-se analogamente outros 

dispositivos do ordenamento jurídico, garantindo a equidade da justiça. 

 

 

2.4 A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (Lei nº 8.742, 07 de dezembro 

de 1993) 

 A Lei nº 8.742/93 estabelece o direito ao salário-mínimo a todas as pessoas 

com 65 anos ou mais que não tenham, comprovadamente, forma de se manter ou 

de tê-la provida por sua família. Este benefício pecuniário é realizado pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), chamado de benefício de prestação 

continuada (BPC). 

Sua regulamentação vem por meio do artigo 20 nos seguintes termos: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 
a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 
[...] 
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 
(um quarto) do salário-mínimo. 
[...] 
§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não 
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de 
prestação continuada.
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Sendo a assistência social o direito do cidadão e o dever do Estado, a pessoa 

idosa tem nela a garantia de ter o mínimo necessário para sua existência com 

dignidade.  
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2.5 A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO (Lei nº 8.842, 04 de janeiro de 1994) 

 

A Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, criou a Política Nacional do Idoso e foi 

regulamentada pelo Decreto n°1.948, de 3 de julho de 1996. Sua criação visou a 

garantia dos direitos sociais ao idoso, garantindo a sua autonomia, integração e 

participação ativa na sociedade. Além disso, foi criado o Conselho Nacional do 

Idoso. 

Foi considerada idosa a pessoa maior de sessenta anos de idade (art. 2º). 

Reafirmando preceito Constitucional, essa lei elege a família, a sociedade e o 

Estado como responsáveis e provedores pela efetiva participação do idoso na 

comunidade, bem como, defesa de sua dignidade, bem-estar e direito à vida. 

A Política Nacional do Idoso tem sua base em cinco princípios estabelecidos 

no art. 3º, apresentados da seguinte maneira:  

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida; 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos;  
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações 
a serem efetivadas através desta política;  
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 
contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 
observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação 
desta Lei.
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 No mesmo contexto, o Decreto nº 7.037/2009, institui um programa nacional de 

direitos humanos, visando a valorização da pessoa idosa e a promoção de sua 

participação na sociedade, sendo eles:  

a) Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos 
idosos, por meio de programas que fortaleçam o convívio familiar e 
comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade 
física, de acordo com sua capacidade funcional. 
b) Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações de 
valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais.  
c) Fomentar programas de voluntariado de pessoas idosas, visando 
valorizar e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar 
da comunidade. 
 d) Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da pessoa 
idosa na escola, possibilitando sua participação ativa na construção de uma 
nova percepção intergeracional. 
 e) Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, valorizando o 
conhecimento acumulado das pessoas idosas. 
 f)Desenvolver ações intersetoriais para capacitação continuada de 
cuidadores de pessoas idosas. 
g)Desenvolver política de humanização do atendimento ao idoso, 
principalmente em instituições de longa permanência. 
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h) Elaborar programas de capacitação para os operadores dos direitos da 
pessoa idosa.  
i) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para 
pessoas idosas que contenha informações sobre os Centros Integrados de 
Atenção a Prevenção à Violência, tais como: quantidade existente; sua 
participação no financiamento público; sua inclusão nos sistemas de 
atendimento; número de profissionais capacitados; pessoas idosas 
atendidas; proporção dos casos com resoluções; taxa de reincidência; 
pessoas idosas seguradas e aposentadas; famílias providas por pessoas 
idosas; pessoas idosas em abrigos; pessoas idosas em situação de rua.
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Diante da demonstração das legislações referentes ao idoso, percebe-se 

a importância e a necessidade da criação de mecanismos que proporcionem um 

processo de envelhecimento de qualidade, garantindo melhores condições de vida 

durante a velhice. Para que isso seja possível é imprescindível a criação e a 

execução de Políticas Públicas voltadas à população idosa, visando a real 

efetivação dos direitos já expressos em lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Segundo GONÇALVES, a palavra “responsabilidade” origina-se do latim 

respondere, que se refere à ideia de segurança ou garantia da restituição ou 

compensação do bem sacrificado. 

Responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano que uma 

pessoa causa a outra. Assim, o principal objetivo da responsabilidade civil é aplicar 

medidas indenizatórias em situações que envolvam algum tipo de dano patrimonial 

ou moral causado por outrem, oriundo de uma responsabilidade civil objetiva ou 

subjetiva. San Tiago Dantas menciona que: 

A responsabilidade civil está ligada à conduta que provoca danos às outras 
pessoas. Trata-se de um dever de indenizar aquele que sofreu alguma 
espécie de dano. Ela configura um dever sucessivo, resultante da violação 
de um dever originário.  Em suma, é a reparação dos injustos, resultante da 
violação de um dever de cuidado.
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A Responsabilidade civil se divide em duas: Contratual ou negocial e 

extracontratual ou aquiliana. Na responsabilidade contratual o dever de indenizar 

decorre do descumprimento de uma obrigação ou inadimplemento de uma obrigação 

de um contrato pré-estabelecido. Já na responsabilidade extracontratual o dever de 

indenizar decorre do descumprimento de um dever legal. Nessa linha Flávio Tartuce: 

Em resumo, quanto à origem, a responsabilidade civil admite a seguinte 
classificação: a) Responsabilidade civil contratual ou negocial – nos casos 
de inadimplemento de uma obrigação, o que está fundado nos artigos 389, 
390 e 391 do atual Código Civil. Como visto no capítulo anterior desta obra, 
o art. 389 trata do descumprimento da obrigação positiva (dar e fazer). O 
art. 390, do descumprimento da obrigação negativa (não fazer). O art. 391 
do atual Código Privado consagra o princípio da responsabilidade 
patrimonial, prevendo que pelo inadimplemento de uma obrigação 
respondem todos os bens do devedor. Repise-se, mais uma vez, que 
apesar da literalidade do último comando, deve ser feita a ressalva de que 
alguns bens estão protegidos pela impenhorabilidade, caso daqueles 
descritos no art. 833 do CPC/2015. Cite-se o exemplo contemporâneo do 
bem de família, inclusive de pessoa solteira (Súmula 364 do STJ). b) 
Responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana – pelo Código Civil de 
1916 estava fundada no ato ilícito (art. 159). No Código Civil de 2002 está 
baseada no ato ilícito (art. 186) e no abuso de direito (art. 187).
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Sobre o mesmo tema Gonçalves discorre que:  

Uma pessoa pode causar prejuízo a outrem por descumprir uma obrigação 
contratual (dever contratual). Por exemplo: o ator que não comparece para 
dar o espetáculo contratado; o comodatário que não devolve a coisa que lhe 
foi emprestada porque, por sua culpa, ela pereceu. O inadimplemento 
contratual acarreta a responsabilidade de indenizar as perdas e danos, nos 
termos do art. 389 do Código Civil. Quando a responsabilidade não deriva 
de contrato, mas de infração ao dever de conduta (dever legal) imposto 
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genericamente no art. 927 do mesmo diploma, diz-se que ela é 

extracontratual ou aquiliana.30 
 

A doutrina divide a responsabilidade civil em objetiva e subjetiva. A 

responsabilidade subjetiva pressupõe a culpa como fundamento da responsabilidade 

civil, já na responsabilidade objetiva prescinde da culpa, havendo o dano e o nexo 

de casualidade, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado 

reparar. 

Conforme ordenamento jurídico brasileiro, um indivíduo pode ser 

responsabilizado civilmente. Neste sentido, a Lei civil abrange três situações: 

I – Reponsabilidade civil por ato próprio 
Art. 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
II - Responsabilidade civil por ato de terceiro: nesta situação o dever de 
indenizar pelos danos causados a vítima não será do gerador do evento 
danoso, mas sim do responsável por esta, conforme artigo 932 do Código 
Civil: 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 
companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas 
mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 
albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 
moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 

concorrente quantia.
31 

 
O texto que antecede exemplifica as situações que autorizam a 

responsabilização de danos cometidos por terceiros, sendo os casos de pais pelos 

filhos menores, tutor e o curador pelos pupilos e curatelados. 

A Responsabilidade civil pelo fato da coisa refere-se aos danos causados 

pelas coisas ou objetos que estavam sob a guarda ou proteção de alguém. Para 

Rodrigues, a responsabilidade civil consiste na “obrigação que pode incumbir uma 

pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas 

ou coisas que dela dependem”.32 

Neste trabalho aborda-se a responsabilidade civil subjetiva, extracontratual e 

por ato próprio, pois, conforme será demonstrado, em casos de abandono afetivo, o 

dever de indenizar decorre da violação de uma obrigação legal, onde o agente, 

mediante culpa, não cumpre com o dever legal de cuidado.  
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O dano moral causado pelo abandono afetivo advém do descumprimento de 

um dever decorrente do direito da família. Com relação à necessidade de legislação 

para disciplinar o abandono afetivo do idoso, de acordo com Bodin, quando não há 

norma específica, legal ou contratual, há um dever jurídico genérico: “dever geral de 

não lesar ninguém”.33 Deve-se, portanto, independentemente, respeitar as pessoas 

e seus bens materiais ou imateriais. 

O abandono para com o idoso é então faltar com o dever de cuidado 

imposto aos filhos e familiares, no âmbito da solidariedade, da afetividade e por 

várias normas da legislação infraconstitucional, como será visto posteriormente. 

Para Brandão, isso representa o acometimento de um ato ilícito, pressuposto da 

responsabilidade civil.34 

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Tartuce explana em sua 

obra sobre a divergência: 

Não há unanimidade doutrinária em relação a quais são os elementos 
estruturais da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar. 
Assim, será buscado nos entendimentos dos autores brasileiros algo 
próximo de uma unanimidade. Vejamos: Maria Helena Diniz aponta a 
existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, comissiva 
ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato 
ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade 
civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à 
vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato 
gerador da responsabilidade. Sílvio de Salvo Venosa leciona que quatro são 
os elementos do dever de indenizar: a) ação ou omissão voluntária; b) 
relação de causalidade ou nexo causal, c) dano e d) culpa. Carlos Roberto 
Gonçalves leciona que são quatro os pressupostos da responsabilidade 
civil: a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 
causalidade; d) dano. Para Sérgio Cavalieri Filho são três os elementos: a) 

conduta culposa do agente; b) nexo causal; c) dano.
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3.1 AÇÃO OU OMISSÃO 

A ação ou omissão é o ato de uma pessoa que causa um dano ou prejuízo a 

outro indivíduo. O ato pode ser a conduta direta do agente ou de outra pessoa que 

está sob sua responsabilidade, produzindo um resultado danoso, causando a 

obrigação de reparação.36 

Sobre o tema Gonçalves discorre que: 

Refere-se a lei a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, venha a 
causar dano a outrem. A responsabilidade pode derivar de ato próprio (CC, 
arts. 939, 940, 953 etc.), de ato de terceiro que esteja sob a guarda do 
agente (art. 932) e, ainda, de danos causados por coisas (art. 937) e 
animais (art. 936) que lhe pertençam. Nesse último caso, a culpa do dono é 
presumida (responsabilidade objetiva imprópria). 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 
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sua prática, o dano poderia ter sido evitado. O dever jurídico de não se 
omitir pode ser imposto por lei (dever de prestar socorro às vítimas de 
acidentes imposto a todo condutor de veículos) ou resultar de convenção 
(dever de guarda, de vigilância, de custódia) e até da criação de alguma 

situação especial de perigo.37 

A ação consiste em um movimento corpóreo comissivo, um comportamento 

positivo, ou seja, o agente conscientemente pratica um fato que resulta em um dano 

a alguém, já a conduta de omissão é a inatividade diante de uma situação, ou seja, 

quando o agente deveria exteriorizar uma conduta ativa e se abstém. Porém a 

simples abstenção não enseja a culpa do indivíduo, apenas as condutas omissivas 

com relevância jurídica possibilitam a responsabilização do agente.38 

A CF/88 e o Estatuto do Idoso atribuem os deveres à família de amparo 

material, moral e afetivo, aspirando garantir a conservação dos direitos 

personalíssimos do idoso. Com efeito, os filhos têm a obrigação legal e 

constitucional de prestar assistência emocional, e essa assistência envolve afeto, 

cuidado e amor. 

Estar atento às necessidades dos idosos não se trata apenas de uma 

convicção, mas sim um dever que a família, a sociedade e o Estado precisam 

cumprir, sob pena de falta de responsabilidade civil pela omissão. 

A ação ou omissão é um elemento constitutivo da responsabilidade, pois por 

meio da conduta do próprio agente, de terceiro ou ainda de animal ou de coisa de 

sua responsabilidade surge o dano a outrem, gerando assim o dever de indenização 

e reparação da vítima.  

 

3.2 CULPA 

Culpabilidade, agir de maneira culpável, significa que o agente atuou de 

maneira a merecer a reprovação do Direito. “Mas, só merece esse juízo de 

reprovação, repita-se, o agente que, em face das circunstâncias concretas, podia e 

devia ter agido de outro modo”.39 

Verifica-se que na culpa o agente deseja o ato, mas não o resultado. Ou 

seja, os elementos pertinentes à culpabilidade são aqueles relacionados à conduta 

voluntária, que descumpre um dever legal, com resultado involuntário, seja ele 

previsto ou não. 

Sobre o tema Gonçalves discorre que: 

Ao se referir à ação ou omissão voluntária, o art. 186 do Código Civil 
cogitou do dolo. Em seguida, referiu-se à culpa em sentido estrito, ao 
mencionar a “negligência ou imprudência”. Dolo é a violação deliberada, 
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intencional, do dever jurídico. A culpa consiste na falta de diligência que se 
exige do homem médio. Para que a vítima obtenha a reparação do dano, 
exige o referido dispositivo legal que prove dolo ou culpa stricto sensu 
(aquiliana) do agente (imprudência, negligência ou imperícia), 
demonstrando ter sido adotada, entre nós, a teoria subjetiva.
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Importante ressaltar que na doutrina a culpa é diferenciada do dolo. Sobre 

isso, Gonçalves afirma que a culpa strictu sensu é a chamada culpa aquiliana, ou 

seja, é a proveniente da responsabilidade extracontratual. Já a culpa em sentido 

amplo, que pressupõe a violação de um dever jurídico, abrange o dolo e também a 

culpa em sentido estrito, que por sua vez, compreende a imperícia, a negligência e a 

imprudência, como bem ensina Diniz: 

A imperícia é a falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato; a 
negligência é a inobservância de normas que nos ordenam agir com 
atenção, capacidade, solicitude e discernimento; e a imprudência é 
precipitação ou o ato de proceder sem cautela. Não há responsabilidade 
sem culpa, exceto disposição legal expressa, caso em que se terá 
responsabilidade objetiva.
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Acerca do assunto, Savatier apud Pereira afirmam que: 

[...] ao definir a culpa, afirma que é impossível fazê-lo sem partir da ‘noção 
de dever’, que ele analisa em várias hipóteses ou espécies (deveres legais, 
deveres de família, deveres morais, obrigações de observar os 
regulamentos, dever geral de não prejudicar a outrem etc.). Como 
coroamento de todo esse processo analítico, define: A culpa é a inexecução 
de um dever que o agente podia conhecer e observar. Se o conhecia 
efetivamente e o violou deliberadamente, há delito civil ou, em matéria de 
contrato, dolo contratual. Se a violação do dever foi involuntária, podendo 
conhecê-la e evitá-la, há culpa simples; fora destas matérias contratuais, 
denomina-se quase ‘delito’. O que estaria, na base do conceito de culpa, é a 
distinção entre delito e quase delito, ou violação voluntária e involuntária de 
um dever.
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Portanto, pode-se afirmar que a culpa, apesar de ser constituída em algo tão 

subjetivo e abstrato, nada mais é que uma falta de observância, tipificada pela 

imperícia, imprudência ou negligência na prática de um ato, no qual não teve o 

cuidado devido e resultou em um erro de conduta. 

Nesse sentido, a culpa e o dolo são parte integrantes do ato ilícito, que 

deveras é uma condição para a responsabilização civil. Quando a ação ou 

comportamento envolve a negligência ou a imprudência, ocorro a violação de um 

direito alheio ou prejuízo a alguém, gerando assim a responsabilização civil.43 Assim 

ocorre na responsabilidade civil atribuída à prole, quando esta deixa de cumprir com 

suas obrigações e negligencia o cuidado perante aos progenitores. Havendo dano, 

ainda que sem dolo, não deixa de ser um fato culposo. 
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3.3 DOLO 

À luz desses princípios, pode-se dizer que há no dolo conduta intencional, 

dirigida a um resultado ilícito. Dolo, portanto, representa a vontade conscientemente 

dirigida à produção de um resultado ilícito. É a infração consciente do dever 

preexistente, ou o propósito de causar dano a outrem.44 

O dolo pode ser caracterizado pela ação ou omissão do agente que, 

antevendo o dano que sua atividade vai causar, deliberadamente prossegue, com o 

propósito, mesmo, de alcançar o resultado danoso. Já diria Cavaliere: 

Tanto no dolo como na culpa há conduta voluntária do agente, só que no 
primeiro caso a conduta já nasce ilícita, porquanto a vontade se dirige à 
concretização de um resultado antijurídico - o dolo abrange a conduta e o 
efeito lesivo dele resultante -, enquanto que no segundo a conduta nasce 
lícita, tornando-se lícita na medida em que se desvia dos padrões 
socialmente adequados. O juízo de desvalor no dolo incide sobre a conduta, 
ilícita desde a sua origem; na culpa, incide apenas sobre o resultado. Em 
suma, no dolo o agente quer a ação e o resultado, ao passo que na culpa ele 
só quer a ação, vindo a atingir o resultado por desvio acidental de conduta 
decorrente de falta de cuidado.
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Quando o abandono afetivo inverso ocorre de forma deliberada e ofende o 

direito ou ocasiona prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal 

e o direto propósito de o praticar.46 

O dolo está presente no ato de vontade por parte da pessoa que pratica uma 

violação de direito, ou seja, é a violação deliberada, consciente, intencional, do 

dever jurídico. Assim como na culpa, a negligência ou a imprudência também são 

caracterizadas pelo dolo. Se um filho tem a intenção e objetiva negligenciar um pai 

idoso, ele estará diante da prática de uma responsabilidade civil subjetiva decorrente 

do dano causado em função do seu ato doloso. 

Nesse sentido é importante que seja comprovado o nexo de causalidade, 

pois nele consiste a relação direta entre causa e efeito entre a ação ou omissão da 

pessoa no caso concreto. O nexo causal é indispensável quando da análise de 

alguma existência do direito para indenizar, pois através dele é possível identificar 

quando a conduta do agente causa o dano à vítima, gerando o dever de ressarcir de 

acordo com o entendimento dos tribunais.47 

Sem que haja a prova do abandono afetivo, não há de se falar em uma 

penalidade na responsabilidade civil. Pode-se citar tanto o dano material como 

moral. A obrigação de indenizar deriva da existência da violação de um direito e do 

dano, concorrentemente. 
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O prejuízo causado ao idoso, necessariamente, perpassa pela ideia de 

deterioração, diminuição patrimonial ou psicológica. O dano é essencial para que 

exista a obrigação de indenizar, caso não haja comprovadamente o abandono a 

indenização poderia ser considerada causa de enriquecimento ilícito para a suposta 

vítima. 

 

3.4 NEXO CAUSAL 

 

Como falado anteriormente, o nexo causal é um dos pressupostos da 

responsabilidade civil. Para que ocorra o dever de indenizar, é necessário que haja 

um dano e uma ação que cause esse dano. Entre o dano e a ação, aí está o nexo 

de causalidade. O desembargador, Sergio Cavalieri, referência no assunto, define 

nexo causal como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através 

dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano”.48 Ele ainda ressalta que 

o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de 

responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 

responsabilidade sem nexo causal. 

Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um 
nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção 
aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de mera aparência, 
porquanto a noção de causa é uma noção que se reveste de um aspecto 
profundamente filosófico, além das dificuldades de ordem prática, quando 
os elementos causais, os fatores de produção de um prejuízo, se 
multiplicam no tempo e no espaço.

49 

 

Nesse pressuposto, torna-se necessária uma observação comportamental 

em relação ao abandono afetivo inverso, apreço do nexo de causalidade, estando 

presente entre a omissão e possível dano. 

Portanto, para configurar a indenização do ato ilícito praticado, não basta 

apenas o dano causado ao idoso, seja ele um dano de personalidade ou físico, e 

uma conduta imoral. É necessário essa tal conduta tenha causado o dano 

especificado.  
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4 ABANDONO AFETIVO DE IDOSOS E A PLAUSIBILIDADE DE 
RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS 

4.1 AFETO 

Em decorrência do aumento do número de idosos das últimas décadas, o 

envelhecimento tem despertado a atenção do direito para os problemas que a 

terceira idade vem tentando superar.  

As implicações físicas, sociais e econômicas advindas da terceira idade 

precisam ser refletidas à luz dos direitos assegurados aos idosos pela legislação 

brasileira, de forma a perquirir se de fato são observados ou se constituem 

meramente leis desprovidas de eficácia.50 

A família é o lugar onde o ser humano, desde quando nasce, é a primeira 

referência de socialização e é, também, onde se estabelece os primeiros vínculos, 

sendo responsável pelo equilíbrio físico, psíquico e afetivo. É nela que repousa 

esperança das pessoas idosas como forma de manter as relações de afeto e amor, 

e possibilitando evitar o afastamento do convívio familiar. Eles esperam que a família 

seja o seu braço acolhedor e que lhe dê a atenção necessária sempre que precisar. 

Eles acreditam, ainda, que a família será o suporte para se manter protegido até que 

se chegue os últimos dias de sua vida. Os asilos têm a função de abrigar, com 

pessoas que podem até cuidar, mas não amar. 

 

4.2 ABANDONO AFETIVO 

 

Abandono afetivo é assunto controverso na seara da responsabilidade civil. 

A jurisprudência ainda não é unânime alegando que em alguns casos não se pode 

indenizar sentimentos. Em outros momentos, alega-se ausência de legislação 

específica para disciplinar o assunto. Porém, houve decisões do Superior Tribunal 

de Justiça a favor da vítima de abandono afetivo onde a aplicação dos artigos 229 e 

230 correspondem ao idoso que sofre com abandono e a falta de amparo, já que a 

Responsabilidade Civil que decorre do abandono afetivo do idoso não está disposta 

de forma expressa no Estatuto do Idoso.51 

É recorrente os casos de abandono, maus tratos e violência contra os 

idosos. O que choca é que na maioria dos casos são seus próprios filhos ou 

familiares próximos os autores da agressão. O drama da terceira idade ainda é 
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mostrado em notícias jornalísticas e mostram as pessoas mais velhas em situação 

de abandono, muitas vezes em asilos e esquecidos por seus familiares há muitos 

anos. 

Sentindo a família se afastando, o idoso sente-se desvalorizado e excluído 

do seio familiar. Como se não bastassem as dores físicas, que normalmente fazem 

parte da rotina dos mais velhos, há ainda a dor da perda de seus afetos, a dor que 

culmina a alma, a dor que não tem remédio. 

Bertolin e Viecilli constatam que os vínculos, a depender de como são 

estabelecidos ao longo da vida e da força dessas relações, é essencial para receber 

afeto e amor na velhice. No entanto ao fazer uma escuta atenta aos idosos que 

estão a mercê nos asilos, a maior queixa é a ingratidão. Gera o sentimento de ter 

dado a vida aos familiares e em troca não recebem nem sequer um telefonema.52 

É importante dizer que essa conjuntura é vivida por todas as classes sociais. 

Não é só em casas destinada ao idoso que eles se encontram abandonados. Muitos 

são deixados fora do convívio familiar, mesmo em suas próprias casas, quando há 

inexistência ou fragilidade de laços afetivos, quando da falta de amor, de perguntas 

sem respostas, de conversas sem atenção, não há convívio familiar, não há espaço 

para partilhar, dar e receber atenção. O idoso é deixado a mercê pelos filhos, 

familiares e amigos. São esquecidos até nas datas mais importantes, à espera de 

um telefone ou de uma visita que não chega nunca.53 

 

4.3 INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 

Para que se possa pedir uma ação de danos morais por abandono afetivo do 

idoso, é necessário que esteja óbvio o dano causado, mostrando, sem que haja 

dúvidas, a inexistência do afeto. Ou seja, o nexo causal. A responsabilidade civil dos 

filhos pelo abandono afetivo dos pais retratados nas decisões judiciais, ao contrário 

do que se pensa, não condenam a reparação da falta de amor ou de desamor. A 

penalização ocorre em virtude da violação ao dever de cuidado, e não da 

inexistência do sentimento de afeto. 

Dessa forma, considera-se que o abandono afetivo pode ocorrer não apenas 

contra crianças e adolescentes, mas também contra os idosos que podem ser 

vítimas desse infortúnio. Quando se trata de abandono afetivo de pessoa com idade 

acima de 60 anos, pode ser também chamado de abandono afetivo inverso. Embora 
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tenha a mesma base fundamentadora do abandono afetivo de pais para com os 

filhos, no caso das pessoas com idade avançada, por já apresentarem 

personalidade formada e já serem desenvolvidas sob o ponto de vista físico, social e 

psicologicamente, os interesses protegidos seriam diferentes. Nessa situação, é 

descumprido o dever legal de amparo, promoção da dignidade e garantia do direito à 

vida. O dano moral praticado por filhos que não têm o devido cuidado com os pais 

idosos tem como fulcro o artigo 186 do Código Civil de 2008.54
 

A origem do dever de indenizar do abandono afetivo se fundamenta no dano 

desde que ele seja concreto à personalidade do indivíduo e que haja, para isto, nexo 

causal. Este é um pressuposto difícil para se estabelecer. Contudo, a culpa não é 

indispensável à sua configuração.55 

É possível verificar que os critérios que foram adotados nos tribunais de todo 

o país ao que se refere a compensar o dano moral, pode variar bastante. Todavia, 

os critérios mais comuns são as decisões que se utilizam da extensão do prejuízo, o 

critério do grau de culpa e o critério referente à situação econômica, seja do 

causador do dano, seja da própria vítima.56 

Dados apontam o crescimento de 33% do número de idosos instalados em 

abrigos públicos em um período temporal de 5 anos. Conforme o Ministério de 

Desenvolvimento Social, no ano de 2012, havia 45.827 pessoas vivendo em abrigos, 

afastados de suas famílias. Em 2017, esse dado aumentou para 60.939 pessoas. 

Quando são adicionados asilos privados, esse número passa de 100 mil anciões.57 

Numa última análise, o dano moral inegavelmente é uma violação à dignidade 

da pessoa humana, e a um princípio constitucional. É comum que o que fere a 

nossa dignidade é a humilhação, o constrangimento, a ofensa, a mágoa, e quando 

os entendimentos jurisprudenciais optaram por fazer decorrer o dano moral desses 

sentimentos, acarreta acerca de sua real natureza jurídica. 

Os tribunais se preocuparam, assim como os operadores do direito, no que 

poderia se tornar a comercialização do afeto. Há uma preocupação em vedar 

exageros, por isso a indicação de utilizar com cautela da ação de indenização de 

danos morais por abandono afetivo.58 

Para que o abandono afetivo configure um dano moral indenizável é 

necessário averiguar se a relação em exame apresenta os pressupostos da 

responsabilidade civil. Segundo o artigo 186 do Código Civil de 2002, o dano 

causado a outra pessoa pode ser exclusivamente moral e deriva de uma ação ou 
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omissão, negligência ou imprudência. Com isso, constitui-se o ilícito civil que é o 

primeiro pressuposto da responsabilidade civil. Além desse, deve existir o dano em 

si e ser configurado o nexo entre a conduta do autor e o dano.59 

Em que pese os tribunais relutarem um pouco quanto ao dano moral por 

abandono afetivo, fundamentando que não se deve comercializar o afeto; as 

doutrinas, bem como os juristas brasileiros estão enfatizando a importância do afeto 

nas relações familiares e sua possível indenização moral pelo abandono afetivo. 

Assim, as mudanças que vêm ocorrendo na esfera do dano moral e da 

relevância do afeto para o Direito de Família, a indenização pelos danos morais por 

abandono afetivo tem respaldo legal, possibilitando a apreciação dos tribunais 

brasileiros em favor do abandonado, no caso, o idoso, não com o intuito de 

mercantilizar o afeto, mas, utilizar-se do caráter pedagógico e sancionatório que o 

instituto visa, ensinando e punindo aqueles que acham que somente os bens 

materiais é que têm importância. 

 

4.4 CORRENTE CONTRÁRIA A INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO 

INVERSO 

Quanto ao comportamento como objeto de punição, Roxin acredita que para 

um legislador, mesmo que ele esteja legitimado democraticamente, não pode 

penalizar algo simplesmente porque não gosta. A “penalização de um 

comportamento necessita, em todo caso, de uma legitimação diferente da simples 

discricionariedade do legislador”.60 

A ideia que se subentende nessa concepção é que se deve encontrar um 

equilíbrio entre o poder de intervenção estatal e a liberdade civil, garantindo tanto a 

proteção estatal quanto a liberdade individual.  

A falta de leis específicas que tornem o abandono afetivo inverso como 

comportamento punível é suficiente para impossibilitar a punição dos autores que 

causam os danos. Nesse caso, legisladores democráticos não podem punir 

indivíduos simplesmente porque discordam de sua atitude moral. 

Rodrigues entende que: 

No caso de abandono afetivo parental, parece claro que não se pode 
recompensar amor, carinho e afeto com dinheiro, pois são sentimentos que 
devem surgir normalmente e espontaneamente entre os pais e os filhos.
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A complexa relação de receber ou oferecer afeto é íntimo e reservado a 

cada pessoa, necessitando de tempo, convivência e oportunidade para que o 

sentimento se desenvolva. Não cabe ao Poder Judiciário determinar ou criar algo 

assim. A violação quanto ao afeto não pode ser considerada passível de 

indenização por dano moral, já que para ser considerada como tal, é preciso que a 

conduta seja caracterizada como ilícita. Farias e Rosenvald afirmam que: 

[...] reconhecer a indenizabilidade decorrente da negativa do afeto 
produziria uma verdadeira patrimonialização de algo que não possui tal 
característica econômica, subvertendo a evolução natural da ciência 
jurídica, retrocedendo a um período em que o ter valia mais do que o ser. 
No entanto, o mesmo autor pondera que, em que pese a negativa de afeto 
entre pai e filho não dê ensejo a uma indenização por dano moral, devendo-
se utilizar os mecanismos dispostos pelo Direito de Família para a solução 
do caso, é possível que este abandono enseje um dano material, por 
exemplo, quando desta negligência advier traumas que demandam 
tratamento psicológico. Nestes casos o dano é tão somente de ordem 
patrimonial, gerando uma indenização, com base no ressarcimento 
integral.
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Nesse mesmo caminho, Carbone acredita que não se deve existir a 

responsabilização civil no campo do abandono afetivo, mas ela deve existir no 

abandono do âmbito material. 

Na verdade, não existe dano moral nem situação similar que permita uma 
penalidade indenizatória por abandono afetivo. O pai deve cumprir suas 
responsabilidades financeiras. O pagamento regular da pensão alimentícia 
supre outras lacunas, inclusive sentimentais. Para sustentar o filho, os pais 
têm que trabalhar, com o objetivo de manter um bom nível de vida até a 
maioridade ou a formatura na faculdade. Isso já é um ato de afeto e 
respeito.
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Ou seja, ao analisar o abandono afetivo dos idosos, chega-se à conclusão 

de que os filhos necessitam trabalhar demasiadamente para contribuir 

financeiramente com o sustento de seus lares e também para o auxílio de seus pais, 

porém não se pode exigir nem penalizar os filhos que apenas afetivamente se 

tornarem ausentes. 

Os legisladores e doutrinadores que não são a favor da indenização 

acreditam que o dano causado pelo abandono afetivo é apenas psicológico, o que 

faz com que não possa ser considerado como justo ou injusto, impossibilitando 

assim a indenização. As relações familiares são baseadas em condutas naturais, 

não podendo o amor ou afeto, que é algo natural, ser forçado. 
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4.5 PROSPECÇÕES INDENIZATÓRIAS QUANTO A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Nestes termos, a possibilidade de indenização por dano moral diante da 

violação de um dever familiar contra o idoso, dada a relevância da temática do 

abandono, merece notoriedade.  

Conforme explana Chaves e Rosenvald, há de se ressaltar que as regras de 

Responsabilidade Civil no âmbito familiar necessitam da caracterização de um ato 

ilícito para que haja possibilidade de indenização do dano causado.64 

Todavia, é incontestável a importância dos sentimentos e as consequências 

emocionais e psicológicas decorrentes da falta deles. Além disso, embora a falta de 

afeto não seja uma razão suficiente para atos ilegais, a negligência da 

responsabilidade legal mútua na relação pai-filho requer punição normativa para 

impedir o abandono. 

Diante desta situação, é óbvio que, embora a viabilidade de pedir 

indenização não mantenha o status quo da vítima, é importante reconhecê-lo, para 

que quem esteja em vulnerabilidade, receba a necessária proteção regulatória. 

Portanto, em caso de abandono afetivo, em face de atos que violem as obrigações 

legais das relações familiares, os cidadãos serão obrigados a indenizar suas perdas 

mentais a fim de minimizar tais atos ilícitos e responsabilizar o infrator por seus atos. 

Nesse contexto, embora o dever de cuidado na relação entre os idosos e 

seus familiares seja regulamentado juridicamente, há de se entender que os laços 

de afeto e cuidado independem de jurisdição. Assim sendo, possibilita ao idoso a 

obtenção da indenização por danos morais em caso de abandono afetivo pelos 

familiares. Tem-se a tramitação de alguns projetos de lei que visam regulamentar 

juridicamente o ato indenizatório e complementar o amplo ordenamento jurídico. 

O Deputado Vicentinho Júnior, baseado na justificativa que o valor apurado 

de uma indenização não é para substituir os laços afetivos, mas sim para financiar 

os meios que possam diminuir a dor, a angústia, a solidão e o desamparo 

experimentado pela ausência de quem tinha o dever de cuidar, apresentou o projeto 

de lei em 2016 que “dispõe sobre o abandono afetivo de idosos”: 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre o abandono afetivo de idosos por parte de filhos 
ou outros familiares.  
Art. 2º A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso – passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:  
[...] 
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XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a 
situação de abandono moral, afetivo ou material por parte dos filhos ou 
familiares;  
[...] 
“Art. 98-A. Abandonar afetivamente o idoso: Pena – detenção de um mês a 
três meses. Parágrafo único. Poderá ser convertida em indenização a pena 
prevista neste artigo. ”  
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias a contar de sua publicação 
oficial.
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Um projeto de lei mais recente, de autoria do Senador Lasier Martins, prevê 

a responsabilização civil subjetiva dos filhos no caso de descumprimento do dever 

de cuidado, amparo e proteção do idoso pelo dano gerado a ele. Os artigos 

propõem: 

Art. 1º O Título II da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a 

vigorar acrescido do seguinte Capítulo XI: “Capítulo XI Do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária  

Art. 42-A. A pessoa idosa tem direito à manutenção dos vínculos afetivos 

com a família e dos vínculos sociais com a comunidade, em ambientes que 

garantam o envelhecimento saudável.  

Art. 42-B. Aos filhos incumbe o dever de cuidado, amparo e proteção da 

pessoa idosa. Parágrafo único. A violação do dever previsto no caput deste 

artigo constitui ato ilícito e sujeita o infrator à responsabilização civil por 

abandono afetivo, nos termos do art. 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 (Código Civil).”  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Baseados constitucionalmente, as propostas sugerem soluções que 

garantam um envelhecimento saudável para as pessoas idosas, que minimizem 

essas situações de desamparo vivenciadas por pessoas que tantas contribuições 

verteram para as famílias brasileiras e para a economia do país. 

 

4.6 COMENTÁRIOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA 

 

Ainda não é definido entre os legisladores se a indenização pelo abandono 

afetivo é judiciosa ou apropriada.  A responsabilidade civil por abandono afetivo é 

um tema recente no Direito e sua origem se dá como uma das formas da busca pela 

valorização do ser humano, de forma que não existia em períodos anteriores. 

Nesse caminho, é importante destacar que a jurisprudência tem reconhecido 

a importância da afetividade e do amparo no convívio familiar, objetivando a 

proteção do idoso. Porém, assim como na doutrina, a maioria dos julgados são em 

relação ao abandono afetivo direto. No Superior Tribunal da Justiça (STJ), não foram 
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encontradas jurisprudências que abordem o abandono afetivo inverso. Por esse 

motivo, os casos expostos a seguir são julgados restritos aos tribunais estaduais. 

Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por genitora em face da 
filha - Alegação circunscrita ao não cumprimento de pensão alimentícia, 
objeto de outra demanda, no dia estipulado e em valor inferior, bem como 
e-mails respondidos de forma agressiva a honra da mãe, pessoa idosa e 
economicamente dependente. O inadimplemento da obrigação alimentar 
suscita a adoção de outras medidas, não tendo o condão de ensejar a 
indenização pretendida. Mensagens eletrônicas trocadas pela ré e seu 
irmão que simplesmente demonstram a existência de conflitos e 
animosidade recíprocas entre os familiares. No caso concreto, não 
obstante lastimável litígio desta natureza, principalmente envolvendo mãe 
e filha, sua incidência não tem o potencial ofensivo que lhe quer emprestar 
a autora, a ponto de gerar dano moral, ficando sua projeção circunscrita à 
esfera de aborrecimentos e dissabores experimentados no núcleo familiar, 
sem maiores reflexos na esfera da intimidade da apelante - 
Desprovimento da Apelação.
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Segundo exposto nos autos, a genitora moveu ação de alimentos contra a 

sua filha, que anteriormente havia concordado em arcar com um valor a título de 

pensão alimentícia. Porém, o pagamento ocorria com atraso e, por vezes, em valor 

inferior ao acordado. O filho da autora e irmão da ré enviava e-mails mensais 

cobrando o pactuado, mas sempre recebia respostas agressivas quanto à mãe 

idosa. A Câmara julgadora manteve a decisão de improcedência da ação quanto ao 

dano moral na questão material: 

[...] irretocável a ponderação no decisum no sentido de que, em razão dos 
reiterados inadimplementos quanto à obrigação alimentar, a autora deve 
adotar as medidas necessárias para obtenção do cumprimento do 
pensionamento acordado. Indubitavelmente, o não pagamento de pensão 
alimentícia não importa em conduta capaz de ensejar a indenização 
pretendida.  
 

Referente ao âmbito imaterial, ficou registrado na decisão da apelação:  

[...] fazer valer o cumprimento das obrigações em prol dos idosos, é muito 
diferente de concordar com a possibilidade de compensar a dor suportada 
pela indiferença de um ente querido. Aliás, o tema já merece reflexão no 
mundo jurídico. É possível calcular em dinheiro quanto vale o amor? A 
importância de R$ 60.000,00 substituirá, sabe se lá por quanto tempo, a 
presença de um filho na vida dos pais e vice-versa? A condenação ao 
pagamento de uma indenização resgataria os laços afetivos entre mãe e 
filha? Ora, nem seria necessário um pronunciamento judicial neste sentido, 
uma vez que a resposta é óbvia. Por fim, importante salientar que no caso 
concreto, o acolhimento do pedido, com certeza, estimularia a equivocada 
sensação de que quando um descendente ou ascendente chega a um 
determinado ponto naquela que deveria ser uma abençoada relação, só 
teria “sobrado” bens materiais a serem perseguidos.  

 

Essa decisão respaldada no ordenamento jurídico, é vista também no 

Código Civil: 
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
[...] 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo.
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Destaca-se, nesse caso, que a indenização por abandono imaterial (ou 

afetivo) não é referente à falta de amor, mas sim à ausência imaterial, à falta de 

convivência, que configura descumprimento dos deveres de cuidado imputados aos 

descendentes para com seus ascendentes. 
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CONCLUSÃO 

Os direitos fundamentais são decorrentes de uma sociedade que possui 

uma Constituição, onde os direitos estão resguardados e garantidos. A proteção 

jurídica do idoso está presente na Constituição da República Federativa do Brasil, na 

Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842/94), bem como no Estatuto do Idoso (Lei n. 

10.741/03), que estabelecem prioridade no direito dos idosos. Assim, se verifica uma 

amplitude no direito destinado ao idoso. 

A velhice está cada vez mais se tornando um problema social, dado ao 

vertiginoso crescimento da população idosa no âmbito nacional e mundial. Dados 

dos institutos oficiais de pesquisa revelam um ascendente aumento do número de 

idosos, demonstrando, assim, a necessidade urgente de se buscar estratégias para 

melhor atender aos interesses do idoso, buscando sempre sua dignidade como 

direito fundamental. 

A situação de fragilidade e vulnerabilidade faz com que o idoso seja vítima 

de preconceito e discriminação. Na fase em que mais deveria receber atenção e 

afeto, é relegado à margem da sociedade, considerado como um ser improdutivo e 

tratado com desdém. Em razão disso, deve ser assegurado o exercício do direito do 

idoso, uma vez considerado como direito fundamental, qual seja, direitos 

imprescindíveis, vitais para a existência do homem. 

O Estatuto do Idoso é um excelente e importantíssimo instrumento, na 

medida em que reforçou, inovou e estabeleceu os direitos elegendo-os como 

prioritário para uma existência digna. 

Com o exercício efetivo de todos estes direitos, o idoso, pessoa fragilizada, 

estará vivendo com mais dignidade e recebendo tratamento humano adequado e 

pertinente a quem durante anos lutou para construir a sociedade justa. 
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