
 
 

 
 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA 
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raquel Calza Migon 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABANDONO AFETIVO INVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caxias do Sul, RS 
2021



 
 

 
 

 
 
 
 

RAQUEL CALZA MIGON 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABANDONO AFETIVO INVERSO 
 
 

 
 

Monografia final apresentada à 
Banca Examinadora do Curso de 
Bacharelado em Direito do Centro 
Universitário da Serra Gaúcha 
(FSG), como requisito parcial para 
aprovação no componente 
curricular Monografia Jurídica e 
obtenção do grau de Bacharela em 
Direito. 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Cortez Fernandes 
 
 
 
 
 

Caxias do Sul  
2021



  

   
  
  

Prof. Me. Fábio Scopel Vanin  
Coordenador do CJS/FSG  

RAQUEL MIGON  
  

ABANDONO AFETIVO INVERSO  
  
  

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado no Curso de Direito do Centro 
Universitário da Serra Gaúcha, como 
exigência para obtenção do título de 
Bacharel em Direito.  

  
  
  

  
Trabalho aprovado em 08 de julho de 2021  

   

               

   

               

 



 
 

 
 

RAQUEL CALZA MIGON 
 
 

 
ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 
 

 
Monografia apresentada como pré-requisito para obtenção do título de Bacharela em Direito 

pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG): 

 

A banca examinadora, abaixo assinada, aprova o Trabalho de Conclusão de Curso:  

 

 
Prof. Dr. Alexandre Cortez Fernandes (FSG) 

(Presidente – Orientador) 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Ms. Samuel Aguiar da Cunha (FSG) 

(Membro da Banca) 
 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Ms. Lucas Dagostini Gardelin (FSG) 

(Membro da Banca) 
 

 

 

Caxias do Sul, 08 de julho de 2021. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Primeiramente agradeço à Deus pelo dom da vida e por todas bênçãos 

concedidas.  

Aos meus pais Luciana e Valdecir, e meu irmão Lucas, que nunca mediram 

esforços para que esse sonho se tornasse realidade, juntamente com o amor 

demonstrado em cada obstáculo que surgiu durante essa caminhada. Agradeço por 

tanta dedicação depositada em mim e por todo apoio. 

A equipe Sicredi, por todos os ensinamentos, companheirismo, trabalhos em 

equipe e por toda contribuição de conhecimento essencial à minha formação. 

A todos os mestres que me auxiliaram e não mediram esforços para me ajudar 

a construir todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos, em especial ao meu 

orientador Dr. Alexandre Cortez Fernandes, que me acompanhou, me incentivou e 

deu todo auxílio necessário nesses anos de graduação e para a confecção dessa 

monografia. 

Aos meus amigos, que sempre estiveram comigo nesses anos, minhas colegas 

de faculdade, minhas irmãs de coração Ana Luiza Vanzin, Rafaela Caroline Oliveira 

dos Santos, e em especial à minha xará Raquel Togneri Carvalho que está sempre 

ao meu lado mesmo na distância, meu muito obrigada por dividir tanto comigo. 

Uma salva de palmas a todos vocês que fazem parte da minha vida e moram 

no meu coração! 



 
 

 
 

RESUMO 
 
 

A presente monografia propõe uma análise sobre o abandono afetivo inverso, na qual 
o indivíduo idoso foi desamparado pela família, levando em consideração o abandono 
sofrido por esses responsáveis legais durante sua infância, através do método 
dedutivo e monográfico, com uma pesquisa de forma teórica e qualitativa. O objetivo 
é analisar os conceitos jurídicos a respeito do tema e a possibilidade de 
responsabilidade civil causada pelo abandono, e tendo como uma atenção maior para 
a reparação financeira, pois é um ato preventivo, mas também a possibilidade de 
minimizar os danos que foram causados ao idoso. A monografia discute o papel dos 
idosos na sociedade, a importância do afeto e da solidariedade no âmbito familiar e 
seus indivíduos, e apresenta suas características e premissas da responsabilidade 
civil por meio de documentos legais já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
que apesar de o ordenamento carecer de legislação específica sobre o assunto, os 
idosos podem ser protegidos de forma especial por meio da Constituição Federal, o 
Código Civil e o Estatuto do Idoso. Diante da pesquisa bibliográfica, em legislação, 
artigos e decisões judiciais sobre o assunto, a monografia busca mapear o conceito e 
discute sobre as consequências e possibilidades de aplicação do instituto de 
responsabilidade civil como meio de indenização e prevenção das vítimas, de forma 
a não causar a mesma natureza da prática da perpetuação. 
 
Palavras-chave: Abandono Afetivo. Direito de Família. Idoso. Responsabilidade Civil. 
Solidariedade Familiar. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This monograph proposes an analysis of the inverse affective abandonment, in which 
the elderly individual was abandoned by the family, taking into account the 
abandonment suffered by these legal guardians during their childhood, through the 
deductive and monographic method, with a theoretical and theoretical research. 
qualitative. The objective is to analyze the legal concepts regarding the subject and 
the possibility of civil liability caused by the abandonment, and with greater attention 
to financial compensation, as it is a preventive act, but also the possibility of minimizing 
the damage that was caused to the old man. The monograph discusses the role of the 
elderly in society, the importance of affection and solidarity within the family and its 
individuals, and presents its characteristics and premises of civil liability through legal 
documents that already exist in the Brazilian legal system, which despite the Lacking 
specific legislation on the subject, the elderly can be protected in a special way through 
the Federal Constitution, the Civil Code and the Elderly Statute. In view of the 
bibliographical research, in legislation, articles and judicial decisions on the subject, 
the monograph tries to map the concept and discusses the consequences and 
possibilities of application of the civil liability institute as a means of compensation and 
prevention of victims, in order not to cause the same nature of the practice of 
perpetuation. 
 
Keywords: Affective Abandonment. Family Right. Elderly. Civil Responsability. Family 
Solidarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O principal problema a ser discutido nesta monografia é a análise diante do 

abandono afetivo inverso, levando em conta o dever dos filhos em cuidar dos pais na 

velhice, ainda que quando crianças não tenham sido criados pelos pais. 

O objetivo é discutir e problematizar a responsabilidade dos filhos de cuidar de 

seus pais, conforme previsto na legislação acerca do assunto no instituto de Direito 

da Família, considerando seus desafios de forma explicativa. Para isso, é necessário 

que seja comparado os indivíduos idosos com crianças e adolescentes. Embora estes 

grupos se encontrem em diferentes fases da vida, dependem de cuidados específicos, 

pois são frágeis, e esse fato pode levar ao sofrimento, a dor e ao abalo moral.  

Levando em consideração a situação social atual, a velhice passou a ser um 

problema, dado que os idosos são vulneráveis e se tornam um problema para a 

sociedade. Dessa forma, os idosos tornaram-se vítimas de abandono social e são 

muitas vezes abandonados pela própria família ou deixados em asilos, sem amparo 

algum. Diante disso, o estudo sobre este tema é de extrema relevância, uma vez que 

todos irão passar por esta fase na vida. 

Além disso, é importante analisar a posição legislativa, o método de legislação, 

o rumo à efetivação dos direitos e necessidades de cuidar dos idosos, e os deveres 

dos familiares relacionados com este direito. Embora já tenha alguns regulamentos, 

como o Estatuto do Idoso, dispositivos específicos na Constituição Federal de 1988 e 

algumas legislações esparsas, é necessária uma lei clara para proteger os idosos 

necessitados de cuidados fisiológicos e psicológicos.  

Curiosamente, as questões emocionais de afeto relacionadas ao abandono 

afetivo dos pais com filhos está se tornando cada vez mais comum na sociedade atual, 

mas ainda há muito pouco debate. É necessário realizar um estudo detalhado sobre 

este tema, porque o número de ações judiciais recorrentes de reparação de danos 

morais causados por abandono afetivo está aumentando cada vez mais.  

Desse modo, percebe-se que o afeto familiar tem valor jurídico, inclusive 

econômico, e surge quando o dever de cuidado é violado. Isso pode ser observado 

quando os pais abandonam seus filhos, e esses mesmos filhos acabam abandonando 

os pais quando esses estão vulneráveis e precisam de ajuda tanto economicamente 

quanto psicologicamente em sua fase da velhice. 
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Tendo isso em vista, o objetivo principal desta monografia é analisar o 

ordenamento jurídico que caracteriza o abandono afetivo como um ato desonesto, 

resultando em responsabilidade civil e compensação devido a danos morais.  

A monografia é composta por três capítulos. O primeiro traz uma introdução ao 

Direito de Família e a análise de alguns princípios inerentes ao tema, sendo o princípio 

da dignidade humana, da afetividade familiar e da solidariedade. O objetivo é entender 

o direito da família em um sentido geral, desde o seu surgimento até os dias atuais, 

ressaltando suas particularidades. Diante disso, visa destacar os princípios básicos 

do tema e mostrar como eles são importantes para compreender o dever de cuidar no 

abandono afetivo.  

Paralelamente a isso, o primeiro capítulo tem o objetivo de demonstrar a 

evolução das famílias e como o ordenamento jurídico analisa e se destaca em casos 

específicos de conflitos entre princípios. Princípios estes de extrema importância 

diante do Direito de Família, sendo apresentados também os direitos fundamentais do 

idoso. 

O segundo capítulo tem como objetivo fundamentar a proteção do idoso no 

ordenamento jurídico brasileiro, diante do Estatuto do Idoso, na CF/88 e em leis 

esparsas, trazendo também as dificuldades do idoso em envelhecer no Brasil. 

Por fim, o terceiro capítulo tem enfoque na contextualização do abandono 

afetivo inverso, na relação e consequências do abandono e do afeto na vida dos 

idosos, a responsabilização civil no âmbito familiar, os danos morais, e a indenização 

que ocorre devido aos danos causados pelo abandono afetivo inverso, usando como 

relação as jurisprudências e legislações que abordam sobre o assunto do abandono 

afetivo dos pais com seus filhos, na qual na maioria das vezes é tratado por julgadores 

e doutrinadores. São apresentados também, neste capítulo, os projetos de Lei nº 

4.562 e nº 4.294 que pretendem reparar o abandono afetivo inverso. 

Em um segundo momento, o foco foi na teoria do desamor que, em suma, 

envolve a possibilidade de responsabilidade civil dos pais com seus filhos 

abandonados, independentemente de ter sido dado apoio material, mas foram 

moralmente abandonados. Nesse aspecto, é importante ressaltar a obrigação não 

material de cuidado relacionado ao abandono afetivo.  

A questão central das obrigações de que os filhos devem ter com seus pais 

idosos, mesmo com o fato de que foram abandonados pelos pais em sua infância, 
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aplicando as obrigações existentes no ordenamento jurídico e sua permanência 

mesmo com o abandono sofrido, levando em consideração o princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Os métodos utilizados foram os dedutivos e a escrita monográfica, enquanto o 

desenvolvimento do tema foi registrado indiretamente, a partir de pesquisa 

bibliográfica, por meio de utilização de leis, doutrinas, julgados, e demais materiais 

relacionados e pertinentes aos assuntos descritos. 
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2 DIREITO DE FAMÍLIA E SUAS DIVERSIDADES 

 

No Brasil, novas formas de família começaram a surgir de acordo com as 

transformações oriundas do desenvolvimento tanto da sociedade quanto das relações 

familiares. Para tanto, Lopes (2019) explica que o paradigma existente acerca da 

“família ideal” modificou-se na estrutura social, de modo a romper com os modelos 

tracionais e, consequentemente, passando a constituir novos modelos familiares. 

Neste capítulo serão contextualizados no ambiente básico outros tipos de 

famílias, além das elencadas na CF/88 inseridas pelo casamento, união estável e a 

união monoparental, quais sejam: as homoafetivas, eudemonistas, anaparantal e 

inúmeras outras.  

Lopes (2019) nesse aspecto explica que, é compreensível que a configuração 

moderna da família seja incontável, todavia, em virtude dos principais fatores 

existentes no âmbito social, esse processo de evolução está ocorrendo de forma 

gradativa e contínua. No entanto, a ideia é ampliar a relação entre o indivíduo e a 

efetividade, visando sempre o conhecimento de novas convivências. Afinal, família se 

refere a um grupo de pessoas ligadas por laço de sangue, de formas legais ou por 

afeto.  

 

2.1 EVOLUÇÃO E DIVERGÊNCIA NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

É notório que a sociedade sofre com mudanças o tempo todo e com o conceito 

de família não é diferente. Na verdade, é bastante complexo nos dias atuais limitar e 

definir o que é exatamente uma família e quem as compõe, em razão das 

transformações que ocorrem constantemente com o transcorrer do tempo. Esse 

progresso, segundo Pereira (2015) vem acontecendo desde os primórdios da 

humanidade, mais precisamente desde o Código de Hamurabi, no qual originou-se as 

primeiras normas jurídicas e também as regras para se viver tanto em sociedade 

quanto em família.  

No decorrer do século XX, o direito familiar passou a ser inserido nas 

constituições dos Estados, e ganhou ainda mais força após a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, sobretudo quando a ONU (Organização das Nações Unidas) 

votou, em 1948 (ONU, 1948, n. p.), em uma carta a qual estabelecia que “A família é 
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o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado”. Sobre esse aspecto, Maria Berenice Dias (2016, p. 21) leciona que:  

 

Mesmo sendo a vida aos pares um fato natural, em que os indivíduos se 
unem por uma química biológica, a família é um agrupamento informal, de 
formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do 
direito. No dizer de Giselda Hironaka, não importa a posição que o indivíduo 
ocupa na família, ou qual a espécie de grupamento familiar a que ele pertence 
- o que importa é pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado lugar 
onde é possível integrar sentimentos, esperanças, valores e se sentir, por 
isso, a caminho da realização de seu projeto de felicidade. 
 

Diante do exposto, infere-se que a família é o alicerce da sociedade e quem a 

“estrutura” é o corpo social através de regras culturais, jurídicas e sociais. Nota-se, 

ainda, que as suas transformações fizeram com que houvesse a valorização dos 

sentimentos e a exteriorização deste por meio de trocas de carinho e afeto entre as 

famílias. Algo na qual Paulo Lôbo (2014) explica que em décadas passadas não havia, 

pois o que uniam as famílias eram os laços econômicos, quanto mais filhos homens, 

maior era a produção e, consequentemente, mais dinheiro a família ganhava para se 

sustentar.  

Na contemporaneidade como descreve Paulo Lôbo (2014), esse tipo de função 

econômica já não é presente, assim como não faz sentido, principalmente pelo fato 

de as mulheres começarem a ganhar seu espaço na sociedade. Elas começaram a 

se tornar independentes e ascenderam a finalidade de tão somente gerar um filho e 

com isso a finalidade de procriar já não se tornou uma prioridade. Desde então a 

estrutura familiar vem se modificando com o tempo. Hoje, pode-se dizer que a 

estrutura familiar é basicamente com quem se vive ou mora. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2017, p. 33) destacam essas 

modificações que ocorrem nas famílias no decorrer do tempo e como se estruturam: 

 

No âmbito familiar, vão se suceder os fatos elementares da vida do ser 
humano, desde o nascimento até a morte. No entanto, além de atividades de 
cunho natural, biológico, psicológico, filosófico, também é a família o terreno 
fecundo para fenômenos culturais, tais como as escolhas profissionais e 
afetivas, além da vivência dos problemas e sucessos. Nota-se, assim, que é 
nessa ambientação primária que o homem se distingue dos demais animais, 
pela susceptibilidade de escolha de seus caminhos e orientações, formando 
grupos onde desenvolverá sua personalidade, na busca da felicidade -'aliás, 
não só ·pela fisiologia, como, igualmente, pela psicologia, pode-se afirmar que 
o homem nasce para ser feliz. No mundo contemporâneo (pós-moderno), a 
família abandona· um caráter natural, assumindo nova feição, forjada, agora, 
em fenômenos culturais, motivo pelo qual Rodrigo da Cunha Pereira assevera, 
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com total razão, se tratar de "uma estrutura psíquica e que possibilita ao ser 
humano estabelecer-se como sujeito e desenvolver relações na polis". 

 

O afeto está extremamente presente no convívio e nas relações familiares, e é 

necessário discutir isso na área do Direito de Família. Contudo, não é um conceito 

jurídico e com isso determinados juristas não se adaptam para tratar desse assunto. 

O afeto é demonstrado de várias formas, como em forma de amor, carinho, 

compreensão, companheirismo e respeito. Essas são formas positivas e verdadeiras 

de demonstrar, existe a forma negativa que se tem quando ocorre o abandono, a falta 

de compreensão, a falta de empatia, a falta de companheirismo e a falta de amor ao 

próximo. Lopes (2019) elucida que o afeto é um dos alicerces da relação familiar, 

então todas as divergências, conflitos e questionamento provém da afetividade entre 

as famílias. 

Pereira (2015) esclarece que a afetividade pode estar em relações conjugais, 

relações de amizades e em relações de parentalidade. Ela pode ser também uma das 

causadoras do fim desses laços, muitas vezes por alguns conflitos gerados, e por isso 

essa questão começou a ser tratada com outro olhar, pelo fato de que a família é a 

base da sociedade e tem ligação com o afeto. 

 Frisa-se ser dever do Estado proteger a família, tendo a dignidade da pessoa 

humana como prioridade, conforme previsão do capítulo VII, da Constituição Federal 

do país (BRASIL, 1988). O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 

1º da CF/88, está sendo protegido e respeitado pelo Estado. O princípio da dignidade 

da pessoa humana e da afetividade têm diferenças, tendo em vista que o da 

afetividade não está expressamente descrito no ordenamento jurídico, estando 

esparso, sendo a família protegida juridicamente pelo Estado em decorrência de seu 

vínculo de afeto.  

 Como já apontado, nos dias atuais não há requisitos para se formar uma 

família, e a CF/88 evidencia que o amor é a forma de ter proteção familiar. A forma de 

afeto é descrita em algumas normas na qual é proibido o discernimento em relação 

aos filhos por sua igualdade, origem ou disciplina, e na CF/88 no seu art. 227 

parágrafo 5º é descrito que “A adoção será assistida pelo poder público, na forma da 

lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros”. 

No parágrafo 6º há previsão de proteção que “Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
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quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (BRASIL, 1988). 

 Outra inclusão nos tipos de entidades familiares é a união estável, previsto no 

art. 227, parágrafo 3º, na qual se tem direito e proteção especial, em uma idade 

mínima para o trabalho, garantias de direitos trabalhistas e previdenciários, garantia 

ao acesso à escola por trabalhadores que são jovens e adolescentes, igualdade nas 

relações processuais, obediência aos princípios e entre outras garantias fornecidas 

devido a essa inclusão da entidade familiar (BRASIL, 1988). 

 No caput do art. 227 da CF/88 é apresentado a presença de afeto na relação 

familiar num todo, devendo a família, a sociedade e o Estado assegurar com 

prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, aos jovens, aos adolescentes e as crianças (BRASIL, 1988). 

 Contudo, Lopes (2019) descreve que o afeto está na atual estrutura familiar 

contemporânea e vem se tornando a base da sociedade. O afeto também passou a 

ter um maior reconhecimento no âmbito jurídico, auxiliando em algumas soluções 

jurídicas, e como base de algumas decisões a afetividade. 

 O Direito Civil tem como interesse principal a pessoa humana, e com isso 

abrange também o interesse material e moral. Conforme De Farias e Rosenvald 

(2017) o Direito de Família é dividido em partes. Primeiramente, o direito matrimonial 

das famílias, em segundo o direito convivencial das famílias, em terceiro o direito 

parental das famílias e, em quarto, o direito assistencial das famílias. De acordo com 

o novo Código Civil (BRASIL, 2002), mesmo com algumas mudanças que ocorreram 

durante o tempo, foram preservados alguns interesses patrimoniais em cima dos 

pessoais, deixando de lado a afetividade que está prevista no direito de família. 

 No Direito de Família existem interesses particulares que se unem com o Direito 

Civil, tendo como o principal interesse a pessoa humana, tendo um caráter primordial 

privado, protegendo os interesses materiais e morais. O Direito de Família está 

implantado no Direito Civil, mas sofre algumas barreiras na ordem pública, devido ao 

fato de existir algumas normas de natureza personalíssima e indisponível, gerando de 

forma essencial as relações familiares que ali existem (BRASIL, 2002). 

 Existem algumas características conforme descrito por De Farias e Rosenvald 

(2017), que são principais dentro das normas do Direito de Família, na qual não sofre 

decadência e não aceita condição ou termo, sendo elas a imprescritibilidade, 
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intransmissibilidade, inalienabilidade e a irrenunciabilidade. 

 A vida privada é presente e integra o bem jurídico da personalidade, protegendo 

a intimidade individual e da sociedade em um todo nas relações entre as pessoas, e 

na CF/88 no art. 5º, incisos V, X, XI, XII e LX, pode-se analisar a proteção a vida 

privada sendo garantido direitos a todos, pois todos são iguais perante a lei, e não há 

distinção de qualquer natureza, sendo dado direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. Também é assegurado direitos por danos materiais, 

morais e de imagem (BRASIL, 1988). 

 Dentro do Direito de Família tem-se a responsabilidade civil, algumas de 

natureza positiva e outras negativas, que se inclui dentro do núcleo familiar. Dentro 

desse núcleo familiar são encontrados integrantes que são mais vulneráveis, sendo 

eles as pessoas que compõe uma relação de união estável, as crianças, os 

adolescentes e os idosos. Maria Berenice Dias (2016, p. 57), explica esses pontos 

negativos e positivos: 

 

A partir do momento em que o Estado, em sede constitucional, garante 
direitos sociais, a realização desses direitos não se constitui somente em uma 
obrigação positiva à sua satisfação. Há: também uma obrigação negativa 
de não se abster de atuar de modo a assegurar a sua realização. O legislador 
infraconstitucional precisa ser fiel ao tratamento isonômico assegurado pela 
Constituição, não podendo estabelecer diferenciações ou revelar 
preferências. Do mesmo modo, todo e qualquer tratamento discriminatório 
levado a efeito pelo Judiciário mostra-se flagrantemente inconstitucional. 

 

Para De Farias e Rosenvald (2017) todos os indivíduos que compõe a família 

têm o direito de viver com seus entes queridos e estabelecer relações que envolvem 

afeto todos os dias. O lar e a casa é o espaço privado da família, sendo proibida a 

intrusão, salvo nos casos que estão previstos em lei. 

 

2.2 PRINCÍPIOS INTEGRANTES DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

 Para dar início, é importante destacar a importância dos princípios. Sobre esse 

aspecto Maria Berenice Dias (2016, p. 41), preceitua que: 

 

Os princípios são normas jurídicas que se distinguem das regras, não só 
porque têm alto grau de generalidade, mas também por serem mandatos de 
otimização. Possuem um colorido axiológico mais acentuado do que as 
regras, desvelando mais nitidamente os valores jurídicos e políticos que 
condensam. Devem ter conteúdo de validade universal. Consagram valores 
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generalizantes e servem para balizar todas as regras, as quais não podem 
afrontar as diretrizes contidas nos princípios. 

 

 Diante do exposto por Dias (2016), é possível perceber que os princípios 

constitucionais exibem uma trajetória positiva e evolutiva, dentro das normas 

brasileiras, fazendo com que seja rompido uma ideia de que apenas as doutrinas 

tradicionais são eficientes, e esses princípios só ganharam força devido a intervenção 

do Poder Judiciário.  

 Francisco Ferreira (2014) disserta que dentro do ordenamento jurídico, nos 

princípios constitucionais, existem dois tipos, os implícitos e os expressos. O princípio 

explicito é aquele que não está escrito no texto legal e provem de compreensão do 

sistema constitucional ou a reconsideração de diretrizes constitucionais detalhadas, 

da mesma forma que é caracterizado no princípio da efetividade. Ocorre de existir 

alguns princípios que são aplicados em diversas área dentro do direito, sendo o 

princípio da liberdade, da dignidade, da igualdade e alguns princípios relacionados ao 

âmbito familiar, que cultivam os valores da sociedade. Existem muitos princípios 

dentro do Direito de Família, e serão salientados os mais importantes utilizados no 

tema escolhido. 

 Para Flávio Tartuce (2007), o princípio da dignidade humana concebe, mesmo 

que o Estado impõe um limite, sendo um ponto positivo, pois isso é uma 

responsabilidade do Estado em gerar a dignidade humana por interferência em atos 

que de alguma forma são positivas. Dentro do direito familiar, a família já foi avaliada 

como um único pacote, na qual as pessoas que eram “diferentes”, não tinham o 

mesmo pensamento e o mesmo jeito de agir, eram tratadas de forma desigual. Por 

isso, devido a um padrão que o poder marital a submete, não é aplicado como um 

todo a dignidade da pessoa. 

 Conforme Ana Fahs (2016) a emancipação feminina ocorreu durante o século 

XX, e diante desse fato ocorreram algumas mudanças, principalmente nos direitos 

humanos. Hoje em dia cada membro familiar é individual, reconhecido por seus 

valores coletivos e pessoais, fazendo com que seja preciso resgatar um equilíbrio da 

dignidade familiar, indiferente se algum membro é diferente. 

 Maria Berenice Dias (2016, p. 47) explica de forma clara o que é o princípio da 

dignidade humana e a intervenção do Estado: 

 

O princípio da dignidade humana não representa apenas um limite à atuação 
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do Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado 
não tem apenas o dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a 
dignidade humana, mas também deve promover essa dignidade através de 
condutas ativas, garantindo o mínimo existencial para cada ser humano em 
seu território. 

 

 Com isso, percebe-se que os membros que compõe uma família têm o direito 

de ter dignidade, sendo tratados de forma igualitária e leal, e é isso que o princípio da 

dignidade humana dentro do Direito de Família defende. 

 Maria Berenice Dias (2016, p. 48) conceitua o desenvolvimento e ao mesmo 

tempo a preservação da família: 

 

A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado para 
florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção 
independentemente de sua origem. A multiplicação das entidades familiares 
preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes entre os familiares - o 
afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de 
vida comum -, permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada 
partícipe com base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticos e 
humanistas. 

  

 Portanto, em qualquer caso, a família protegida pela CF/88 não é tutelada para 

si, mas de forma a atingir os seus membros, tendo reconhecimento que o princípio da 

dignidade humana está relacionado ao princípio da solidariedade. 

 Scheleder e Tagliari (2008) descrevem que o princípio da solidariedade já é 

conhecido desde a antiguidade, mas a pessoa era considerada mesmo que com suas 

individualidades, como um todo na sociedade, já nos dias atuais a pessoa é 

considerada o centro de tudo que envolve a jurisdição e seus direitos, mas já é 

possível distinguir o que é individual e o que é coletivo, o privado e o público, tendo a 

necessidade da solidariedade ser o meio central dessa inclusão. 

 No art. 3ª, inciso I, da CF/88, está descrito que o princípio da solidariedade é 

quando a sociedade deve ser solidária, no art. 226 também da CF/88 falado sobre a 

família na entidade familiar, no art. 227 é tratado sobre a criança e ao adolescente, no 

art. 230 é narrado sobre os idosos, sendo mostrado assim o Estado, a família e a 

sociedade (BRASIL, 1988). 

 Paulo Bonavides (1998) explica que o princípio da solidariedade dentro da 

CF/88 é como o oxigênio, fazendo com que seja valorizada dentro da norma 

constitucional.  

 Para Paulo Lôbo (2013) o princípio da solidariedade era avaliado como um 

dever religioso, moral e de caridade, antes de ser apropriado pela ciência social.  Para 
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ele a solidariedade só se fez reconhecido no início do século XX, sendo distinguido 

da fraternidade e caridade. 

 No âmbito familiar, conforme Lôbo (2013) pode-se encontrar a solidariedade 

em momentos de reciprocidade entre companheiros e cônjuges, levando em 

consideração a assistência material e moral. Na relação em descendentes e 

ascendentes a solidariedade vem em forma de cuidado, carinho, afeto desde o 

nascimento até que se atinja a maioridade. 

Rolf Madaleno (2018, p. 140) conceitua de forma breve a solidariedade no 

âmbito familiar:  

 

A solidariedade é princípio e oxigênio de todas as relações familiares e 
afetivas, porque esses vínculos só podem se sustentar e se desenvolver em 
ambiente recíproco de compreensão e cooperação, ajudando-se 
mutuamente sempre que se fizer necessário. Há dever de solidariedade entre 
os cônjuges na sua mútua assistência regulamentada pelo inciso III do artigo 
1.566 do Código Civil, como ocorre no dever de respeito e assistência na 
versão reportada pelo mesmo diploma civil para as uniões estáveis. 

  

Diante do exposto o direito vem de forma significativa, tendo a solidariedade 

como base, proteger os grupos mais vulneráveis, sendo eles, os idosos, as crianças, 

as vítimas de violência, os adolescentes e os que necessitam de alimentos. 

Para Lôbo (2013) é possível concluir que a solidariedade ela deve ser 

considerada um sentimento mútuo diante da vida e das pessoas, tendo por efeito a 

relação de afeto, e como já descrito são valores que precisam ser entendidos nas 

relações diante dos pais e os filhos, pois essa relação é mais necessária do que o 

individualismo que a pessoa humana carrega. 

 Dias (2016) explica que no Direito de Família o princípio da afetividade 

consolida as relações de comunhão da vida e as relações socioafetivas. O afeto 

abrange laços com os integrantes do âmbito familiar e também entre famílias. O 

Estado garante o afeto na sociedade diante dos conflitos entre os indivíduos. 

 Maria Berenice Dias (2016, p. 58) descreve que o afeto é a base para as 

relações familiares: 

 

A afetividade é o princípio que fundamenta o direito das famílias na 
estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia 
em face de considerações de caráter patrimonial ou biológico. 
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Para Paulo Lôbo (2011) na CF/88 existem quatro fundamentos que são 

essenciais diante do princípio da efetividade em relação a evolução da sociedade e 

da família brasileira, são eles: I - a igualdade entre os filhos, independente da origem 

(art. 227, §6); II - a proteção da adoção, como escolha afetiva (art. 227, §5 e 6); III - a 

família formada por qualquer dos pais e seus descendentes, independente de adotivos 

ou não (art. 226, §4); (V - o direito absoluto de convivência familiar às crianças e aos 

adolescentes (art. 227). 

 O princípio da efetividade segundo Lôbo (2011) é um dever, ainda que 

presunçoso diante da falta em uma relação. Nas relações familiares principalmente 

entre os pais e filhos, mesmo contendo momentos de desavenças, a afetividade está 

presente, só deixará de existir se alguma das partes chegar a falecer. 

 Conforme Lôbo (2011) a afetividade entre companheiros ou cônjuges ela é 

estabelecida enquanto possuir o convívio, mas o princípio da afetividade pode ter 

consequências e ser visto como um dever de assistência, como por exemplo o 

respeito diante da vida pessoal e íntima de um ex cônjuge, e também a prestação de 

alimentos. 

 Para Lôbo (2011), existem fatores que não podem ser controlados dentro do 

direito, apenas pelo regulamento moral, fatores esses que são de sentimentos e 

cuidados, e a afetividade tem como finalidade proteger as famílias de forma jurídica. 

 Para Pablo Gagliano e Pamplona Filho (2012), o princípio da afetividade atribui 

valor ao laço de afeto, na qual as diferenças e opiniões dos integrantes que ali 

pertencem sejam respeitadas e isso faz com que o direito de família reprima-se à 

afetividade. 

 Gagliano e Filho (2012) ainda dissertam que a afetividade é de extrema 

importância nas relações, e com isso pode vir a acontecer em alguns casos de ter 

interferência do legislador de forma desnecessária. Diante disso quando houver a 

intervenção ela deve vir de forma positiva, para que seja fortalecida a importância do 

princípio da efetividade. 

 Segundo Paulo Lôbo (2011), a afetividade tem força e habita na fragilidade, 

porque é uma das poucas ligações que mantem o âmbito familiar unido. 

 O IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2013), devido a evolução 

das famílias e do Direito de Família, começou uma nova ordem, na qual teve como 
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consequência a valorização do afeto no mundo jurídico e a Lei 11.340/06 – Lei Maria 

da Penha, descreve as relações de afeto que ocorrem nas famílias (BRASIL, 2006). 

Rolf Madaleno (2018, p. 145) descreve o princípio da afetividade de forma 

explicativa: 

 

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais 
movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo dar sentido e 
dignidade à existência humana. A afetividade deve estar presente nos 
vínculos de filiação e de parentesco, variando tão somente na sua intensidade 
e nas especificidades do caso concreto. Necessariamente os vínculos 
consanguíneos não se sobrepõem aos liames afetivos, podendo até ser 
afirmada, em muitos casos, a prevalência desses sobre aqueles. O afeto 
decorre da liberdade que todo indivíduo deve ter de afeiçoar-se um a 
outro,166 decorre das relações de convivência do casal entre si e destes para 
com seus filhos, entre os parentes, como está presente em outras categorias 
familiares, não sendo o casamento a única entidade familiar. 

 

Rolf Madaleno (2018) descreve ainda que em diversos casos acontecem 

conflitos e existem artifícios hermenêuticos que são conhecidos como critérios da 

hierarquia, especialidade e anterioridade que não são suficientes para solucionar 

conflitos entre os princípios, devido ao grande devaneio e generalidade que cada 

princípio carrega. 

Maria Berenice Dias (2016, p. 42), explica que: 
 

É preciso preservar, tanto quanto possível, as garantias momentaneamente 
antagônicas, sem privar qualquer delas de sua substância elementar. Quando 
dois princípios incidem sobre determinado fato, o conflito é solucionado 
levando-se em consideração o peso relativo de cada um. Há ponderação 
entre os princípios, e não opção por um deles em detrimento do outro. 
Havendo conflito entre princípios de igual importância hierárquica, o fiel da 
balança, a medida de ponderação, o objetivo a ser alcançado já está 
determinado, a priori, em favor do princípio, hoje absoluto, da dignidade da 
pessoa humana. 

  

Diante disso conforme Dias (2016) é inviável escolher apenas um princípio para 

ser aplicado diante dos conflitos, fazendo-se necessário que o jurista empregue outro 

princípio como o da proporcionalidade, para que assim seja distribuído os princípios 

de forma proporcional, tendo assim um resultado positivo. 

 Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias (2017, p. 63) explicam a 

ponderação: 

 

A ponderação dos interesses é uma técnica disponibilizada para a solução 
dos conflitos normativos, devendo ser sopesados para que se descubra qual 
dos valores colidentes respeita, com maior amplitude, a dignidade humana. 
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Em linguagem simbólica, devem ser justapostas em uma balança imaginária 
as normas em conflitos para que o princípio da dignidade da pessoa indique 
qual delas deve, em concreto, preponderar. 

  

Pode-se considerar que cada caso é um caso, mas deve ser levado em 

consideração os conflitos que estão relacionados e os valores que estão sendo 

envolvidos, pois no Direito de Família existem princípios relevantes dentro das 

normas, e precisam de atenção para sua resolução. 

 Deve-se considerar esses conflitos e valores por exemplo, nos casos dos 

idosos, pois os mesmos merecem ter uma maior atenção, tendo no meio familiar mais 

solidariedade e afetividade, para assim os idosos envelhecerem com uma melhor 

qualidade de vida. 

 

2.3 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO 

 

 Segundo Ana de Barros (2018) os idosos necessitam de mais atenção e 

cuidados na velhice, a sociedade e a família são essenciais, mas o Estado também 

tem um papel bem importante pelo meio do Poder Público, devido os direitos e 

garantias descritos na legislação aos cidadãos menos favorecidos e mais vulneráveis, 

exercendo a obrigação de assegurar essas garantias. 

 Barros (2018) explica que com o avanço da medicina, por consequência houve 

um aumento da taxa populacional dos idosos, e isso faz com que o Estado se 

preocupe e tenha um cuidado maior com essa parte da população, apresentando por 

meio de políticas públicas a preparação de novas leis voltadas para os idosos. 

 Existem regras e normas internacionais que asseguram e protegem os direitos 

dos idosos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, na qual foi editada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU, 1948), na qual descreve o 

envelhecimento e a proteção no item 1 art. XXV: 

 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a sai e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

  

A Declaração Universal estabelece essa proteção também no artigo XXII (ONU, 

1948): 



21 
 

 
 

 

Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e 
à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade. 

 

 Com o decorrer do tempo os idosos começaram a ser mais valorizados e ter 

um tratamento mais digno para vida deles antes da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, os idosos eram tratados dentro da Constituição na “Ordem Econômica e 

Social” e da Constituição de 1934 e 1946 que garantia apenas os direitos trabalhistas 

e previdenciários. Em 1988 com a nova Constituição de 1988 foi trazido novos direitos 

que foram bastante significativos, como descreve o inciso III no seu art. 1º, que explica 

um direito fundamental dentro do Direito de Família que é a dignidade da pessoa 

humana, que serve como base para um plano como é conceituado no §7 do artigo 

226 da CF/88 (BRASIL, 1988). 

 No art. 5º da CF/88 é trazido o princípio da isonomia, que todos são iguais 

perante a lei, não havendo distinção de nenhuma natureza, fazendo que seja trazido 

o direito dos idosos, para receberem o mesmo salário exercendo a mesma função e 

que não seja discriminado como descrito no art. 3º inciso IV, em que é objetivo 

fundamental da CF/88 é “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

 No art. 229 da CF/88, se trata da consolidação dos direitos dos idosos, na qual 

deve conter uma responsabilidade parental recíproca na qual “Os pais têm o dever de 

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

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (BRASIL, 1988). 

Diante disso pode-se sobressair que não é apenas os pais que devem amparar 

os filhos, mas os filhos também devem amparar os pais na velhice, fazendo valer o 

princípio da dignidade da pessoa humana, que é essencial a todo indivíduo e sendo 

um princípio fundamental na CF/88, caracterizando-se essencial diante do Estado 

Democrático de Direito (BRASIL, 1988). 

 Na CF/88 em seu art. 230, é posto um amparo especial ao idoso, sendo 

responsável a família, a sociedade e o Estado acudir essa parcela de idosos, 

assegurando também que os mesmos tenham participação na comunidade, 

defendendo a dignidade, a garantia à vida e o bem estar (BRASIL, 1988). 
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 A proteção do idoso começa com a Constituição mesmo em Constituições 

anteriores na qual eram amparados pela previdência e assim foi crescendo com as 

leis específicas criadas com a finalidade de garantir os direitos e dignidade dessa 

pequena parcela da sociedade. 

 Com a nova Constituição em 1988 e os novos direitos para os idosos, surgiram 

novas normas infraconstitucionais para proteção dos mesmos, como a criação do 

Conselho Nacional do Idoso, a Lei Federal nº 8.842 (BRASIL, 1994), o qual é disposto 

sobre a Política Nacional do Idoso, que descreve no art. 1º “assegurar os direitos 

sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade” e no art. 3º inciso 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”. 

 Diante do Código Civil (BRASIL, 2002), o idoso recebe amparo também, na 

qual é tratado do Direito de Família, onde se trata da obrigação e a responsabilidade 

civil entre os pais e filhos. 

 Em 2003 no dia 1º de outubro foi criada a Lei 10.741 (BRASIL, 2003), outra lei 

específica que se descreve como o Estatuto do Idoso, e nesse mesmo dia 1º de 

Outubro é comemorado o “Dia Internacional do Idoso”. O Estatuto traz diretrizes 

processuais e materiais dentro do direito civil, administrativo e penal, na qual são 

tratadas da proteção, garantias e direitos do idoso, e isso se dá em paralelo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). 

 O art. 8º do Estatuto do Idoso descreve que “o envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 

vigente”, como visto o envelhecer é de fato personalíssimo, pois é um direito a vida e 

todo o ser humano é assim relacionado, devido ao fato sobre desde o nascimento, o 

indivíduo ter um processo de envelhecimento até a sua morte (BRASIL, 2003). 

 O indivíduo com mais de sessenta anos de idade no brasil é considerado idoso, 

segundo o Estatuto do Idoso – Lei 10.741 (BRASIL, 2003) e a Política Nacional do 

Idoso – Lei nº 8.842 (BRASIL, 1994), foi definido esse critério de idade onde é 

determinado devido à idade cronológica. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) caracteriza os idosos de outras 

formas, a idade é sim um parâmetro, mas também é levando em conta algumas 
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divergências, como a química, pessoal, física e social. A definição de idoso não é um 

padrão, cada país tem os seus parâmetros, conforme o desenvolvimento, como por 

exemplo nos países que estão em desenvolvimento é acima dos 60 anos, os países 

desenvolvidos é acima dos 65 anos, pois cada ser humano envelhece de maneira 

diferente, levando em consideração os diversos fatores. Nos países 

subdesenvolvidos, é precoce, visto que são países com a expectativa de vida menor 

e são países mais pobres. 
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3 AS GRANDES LINHAS DO DIREITO DO IDOSO  

 

Conforme Machado e Leal (2018) todo indivíduo humano independente de 

origem, cor ou situação econômica passam pelo processo de envelhecimento. É 

nessa etapa da vida que as alterações físicas, psicológicas e sociais vão acontecendo 

e fazem parte da vida do idoso, de suas famílias, dos amigos e de seus cuidadores.  

Chegar nessa fase do envelhecimento com qualidade de vida é uma dádiva, e 

nem todos os indivíduos conseguem alcançar. Segundo Machado e Leal (2018) deve-

se notar que esta qualidade de vida pode ser entendido como, por exemplo, com bons 

hábitos alimentares, direito à convivência com a família e amigos, lazer e convívio 

social saudável. Para os outros de um ponto de vista diferente, é importante observar, 

e nem sempre isso é possível com precisão, que os idosos e a velhice não são 

entendidos e aceitos como as mudanças óbvias e emergentes da vida e da sociedade. 

Para Machado e Leal (2018) o idoso tem um valor com suas experiências que 

os fazem ser incomparáveis para a sociedade, pois podem efetivamente serem os 

agentes e consolidarem a transformação social. No entanto, é preciso que os idosos 

sejam cada vez mais incluídos, já que podem transferir seu tempo livre para realizar 

novos projetos nesta nova fase da sua vida, e constroem assim uma sociedade mais 

justa e amigável. 

Contudo, conforme Machado e Leal (2018) é preciso ressaltar que o 

envelhecimento não significa a perda da sua capacidade, pois o idoso continua sendo 

cidadão e sujeito de direitos fundamentais, só precisa que tenha proteção especial, 

devido à sua maior vulnerabilidade. Todavia há uma modificação significativa na vida 

que requer proteção integral e indispensável para que esta etapa tão importante não 

faça com que os idosos se sintam inúteis e sofram de abandono afetivo, pois 

contribuíram de várias maneiras no decorrer da vida na sociedade, se entregando de 

forma significativa nas relações familiares e a todos que se fizeram presente no 

decorrer de seus dias. 

 

3.1 PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Barros (2018) conceitua que com a aprovação do Estatuto do Idoso foi 

consolidado uma conquista para toda a sociedade, essa Lei concretiza garantias para 
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os idosos dentro do Direito Brasileiro, assim como também são garantidos pela 

Constituição Federal de 1988, o Plano Internacional para o Envelhecimento, a Política 

Nacional do Idoso e a Declaração dos Direitos Humanos, pois não há uma lei 

específica que os protejam. O Estatuto do Idoso não foi o pioneiro em assegurar os 

direitos fundamentais para o idoso, essas garantias tem início no Estado Democrático 

de Direito no Brasil. 

 A Constituição Federal tutela um princípio sendo o mais importante, é o 

princípio da pessoa humana, na qual é descrito no inciso III, art. 1º, e um amparo 

maior no art. 229 na qual os pais devem amparar os filhos menores e que os filhos 

maiores devem amparar os pais quando idosos, e também no art. 230 é descrito que 

o Estado, a família e a sociedade devem amparar os indivíduos na velhice 

independente das circunstâncias (BRASIL, 1988). 

 De Castro (2019) explica que essas normas são aplicadas de imediato e 

volvendo o cumprimento obrigatório, fazendo com que seja alcançada em todas as 

famílias, e o Estado é responsabilizado caso haja omissão. Com a participação do 

idoso na sociedade foi englobado várias esferas, uma delas é a afetiva, além do bem-

estar, a econômica e material, e assim diante dos acontecimentos se consolida de 

forma positiva o Estatuto do Idoso. 

 O Estatuto do Idoso tem como objetivo dar ao idoso direitos que garantem o 

acesso para a saúde, ao lazer, a cultura, a vida, a alimentação, ao trabalho, a 

convivência familiar e ao respeito, fazendo assim com que seja proibido o idoso sofrer 

qualquer tipo de descuido como, a crueldade, a opressão a discriminação, a violência 

ou qualquer atentado que fere os direitos dos idosos (BRASIL, 2003). 

 Em sua parte inicial, o Estatuto do Idoso denomina o indivíduo de direito nas 

normas de composições formadas para o exercício da população idosa, logo em 

seguida garante as suas liberdades públicas e também a participação social, política 

e nas variáveis divisões que se tem na área de ação social. Existe hoje também um 

amparo jurídico para que assim os idosos não venham a sofrer com omissões e ações 

que determina o tratamento desumano e discriminatório, em razão da sua idade. 

Devido a isso entre os direitos e garantias individuais fundamentais aparecem as 

preocupações, pois aponta impedir qualquer tipo de omissão e ação que possa causar 

violência (BRASIL, 2003). 
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 Freitas Junior (2008) descreve em sua visão a importância do Estatuto do 

Idoso: “O Estatuto do Idoso é bastante amplo, impondo, como forma de respeito ao 

idoso, a inviolabilidade igualmente de sua imagem, identidade, autonomia, ideias, 

crenças, espaços e objetos pessoais”. 

 O Estatuto do Idoso estabelece alguns direitos que são individuais, pois há 

diferença com a pessoa que está em condição de envelhecimento. Barros (2018) 

descreve que o Brasil envolve essa parcela da população com a idade igual de 60 

anos ou mais, mas nem todos os direitos, benefícios, descontos e gratuidades, são 

permitidos a partir dos 60 anos. Após os 60 anos, a pessoa é considerada idosa, mas 

não é considerado um indivíduo inabilitado para qualquer tipo de convivência, devido 

a isso são colocados alguns direitos individuais para que assim possa ser 

complementado uma melhor condição humana para o envelhecimento. No Brasil esse 

grupo de pessoas idosas é a que mais cresce. 

 No Estatuto do Idoso (2003) estão previstos alguns direitos fundamentais que 

são eles: o direito à vida na qual o envelhecimento é um direito personalíssimo e o 

Estado tem o dever de proteger a pessoa idosa, o direito à dignidade, o direito à 

liberdade, ao respeito, onde o Estado deve garantir o direito de ir e vir do idoso dentro 

da sociedade, aos alimentos que se os indivíduos próximos aos idosos não tiverem 

condições de ajudar com a necessidade, o Poder Público deve intervir e suprir as 

necessidades dentro do âmbito da assistência social e à saúde na qual estabelece 

que é assegurada em atenção integral feito por um cadastro via Sistema Único de 

Saúde. 

  É direito fundamental igualmente, conforme o Estatuto do Idoso (2003) à 

educação, à cultura, esporte e lazer onde o idoso tem direito a diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade, a 

profissionalização, ao trabalho na qual o idoso tem direito ao exercício de atividade 

profissional, respeitando suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, à assistência 

social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e 

diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do 

Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes, à previdência social 

serão analisados os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da 

Previdência Social sendo revisado por contribuições e cálculos.  
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Ainda como direitos fundamentais, descrito pelo Estatuto do Idoso (2003), 

direito ao transporte onde é assegurado aos idosos maiores de sessenta e cinco anos 

a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos 

serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 

regulares, e à habitação na qual o idoso tem direito à moradia digna, no seio da família 

natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 

desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. 

 Os idosos são assegurados com benefícios econômicos como prioridade na 

compra e venda de imóveis para sua própria moradia, que está previsto no art. 38, e 

também a gratuidade no transporte público, conforme descrito no art. 39 do Estatuto 

do Idoso. Há também a obrigação dos familiares garantir os direitos dos idosos, dando 

assistência e prioridade para os mesmos defenderem e representarem esses 

indivíduos (BRASIL, 2003). 

 É efetivado pelo Estatuto do Idoso pessoas para dar assistência para 

concretizar desse direito, como a comunidade, a família, o Poder Público e a 

sociedade. O objetivo do Estatuto é oferecer que o idoso tenha acesso ao Poder 

Judiciário, na qual conforme o art. 70 descreve a possibilidade de criar varas 

exclusivas para essas pessoas idosas, fazendo também que sejam priorizados os 

procedimentos e os processos judiciais que a eles envolvem (BRASIL, 2003).  

Pelo Estatuto do Idoso são tutelados diversos direitos e benefícios, fazendo 

com que esses sejam reconhecidos, devido a necessidade dos idosos e cominando 

os deveres aos indivíduos responsáveis e o Estado (BRASIL, 2003). 

Barros (2018) disserta que juntamente com o Estatuto do Idoso a Constituição 

Federal de 1988 também fundamenta a proteção aos idosos no Brasil, mas 

infelizmente a legislação brasileira não consegue acompanhar a evolução da 

sociedade e por consequência aparecem espaços, e para que isso seja solucionado 

é aplicado outros dispositivos jurídicos, tendo como objetivo solucionar os conflitos 

com justiça.  

 Maria Berenice Dias (2016, p. 19) descreve sobre a questão de a legislação 

não conseguir acompanhar a sociedade: 

 

Em tese, o Direito deve abarcar todas as situações fáticas em seu âmbito de 
regulamentação. Daí a instituição de modelos preestabelecidos de relações 
juridicamente relevantes, a sustentar o mito da completude do ordenamento 
legal. Mas há um descompasso. A realidade sempre antecede o direito. Atos 
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e fatos tornam-se jurídicos a partir do agir das pessoas de modo reiterado. 
Ainda que a lei tente prever todas as situações dignas de tutela, as relações 
sociais são muito mais ricas e amplas do que é possível conter uma 
legislação. A realidade é dinâmica e a moldura dos valores juridicamente 
relevantes torna-se demasiado estreita para a riqueza dos fatos concretos. A 
existência de lacunas no direito é decorrência lógica do sistema e surge no 
momento da aplicação do direito a um caso sub judice não previsto pela 
ordem jurídica. 

 

Ao lado do Estatuto do Idoso, a Constituição Federal de 1988, ainda existe a 

Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). A 

Lei Orgânica da Assistência Social constitui para os idosos a partir de 65 anos o direito 

ao salário-mínimo quando comprovado a dificuldade para se manter ou se algum 

familiar não consegue suprir com os gastos, o benefício é concedido pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social e chamado de Benefício de Prestação Continuada. 

 A Política Nacional do Idoso foi criada para consolidar as garantias e os direitos 

sociais dos idosos, a integração, a autonomia e sua participação na sociedade. Em 

seu art 3º é tratado sobre os princípios da Política Nacional do Idoso na qual descreve 

a importância da família, a sociedade e do Estado em dar ao Idoso seu devido valor, 

fazendo com que seja assegurado os direitos dos idosos na comunidade e tendo o 

direito à vida. Tem como objetivo também fazer com que o idoso não sofra com 

discriminação de qualquer natureza, trazendo conhecimento e informações aos 

mesmos (BRASIL, 1994). 

 O Decreto nº 7.037/2009 constitui um programa para a valorização dos idosos 

e incluindo a participação na sociedade, promovendo a inserção, a qualidade de vida 

e a prevenção de agravos aos idosos, por meio de programas que fortaleçam o 

convívio familiar e comunitário, apoiando a criação de centros de convivência, 

incluindo programas de voluntariado de pessoas idosas, visando valorizar e 

reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade, 

possibilitando o desenvolvimento de ações que contribuam para o protagonismo da 

pessoa idosa na escola, potencializando ações com ênfase no diálogo para a divisão 

de conhecimento e experiências, desenvolvendo ações intersetoriais e a política de 

humanização do atendimento ao idoso, elaborando programas para capacitar os 

operadores dos direitos naquilo que envolvem as pessoas idosas, elaborando 

relatórios que ajudam no acompanhamento das pessoas idosas que tenham 

informações sobre os Centros Integrados de Atenção a Prevenção à Violência 

conforme descrito no item “i” do decreto (BRASIL, 2009).  
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Diante do exposto sobre as legislações que acolhem os idosos, é possível 

perceber o quão é importante e necessário a estruturação dos mecanismos que 

ajustam um processo de envelhecimento com qualidade, tendo garantia de melhores 

condições na velhice, e é indispensável que sejam criadas e executadas as Políticas 

Públicas tendo como objetivo as pessoas idosas, visando sempre com a efetivação 

de direitos que já estão descritos na lei. 

 

3.2 DIFICULDADES DO IDOSO EM ENVELHCER NO BRASIL 

 

  Dilma Maria de Carvalho (2019) disserta que nos dias atuais os idosos 

enfrentam muitos desafios na velhice, e uma das principais dificuldades quem sofre 

são os indivíduos que tem um poder aquisitivo baixo, pois na maioria das vezes não 

tem a possibilidade de suprir as necessidades básicas que surgem nessa fase. Devido 

a isso, pode-se perceber que o País não tem uma preparação para essa realidade 

dos idosos na sociedade, pois é trabalhado com uma política pública que não supre 

com as demandas dessa parcela da população. 

 Conforme Carvalho (2019), na Ásia os idosos são tratados com muito respeito 

e atenção e isso é sinônimo de muita sabedoria e experiência. Já no Brasil a velhice 

é vista como uma incapacidade e uma certa decadência, muitas vezes esses idosos 

sofrem com desrespeitos e preconceitos. 

 Carvalho (2019) também descreve que a população no Brasil tem envelhecido 

de forma bastante acelerada, e com isso os custos aumentam, pois o Estado não tem 

o preparo necessário para este crescimento e nem políticas públicas para essa 

parcela da população. Pode-se perceber o quão difícil é envelhecer no Brasil, já que 

o país não tem planejamento e organização para suportar as várias situações que 

acontecem com os idosos, devido a expectativa de vida no Brasil nos últimos tempos. 

 Para Carvalho (2019) a medida em que a população idosa vai crescendo, por 

consequência o país deveria ter mais valorização com esse grupo que se encontra na 

velhice, fazendo com que seja garantido determinadas políticas, pois assim a 

sociedade em um todo pode envelhecer de forma justa, bastante ativa e com 

qualidade. Para que isso seja de fato efetivado, vários fatores são necessários, como 

o corpo, a mente e que as pessoas continuem suas atividades dentro das relações 

sociais. 
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 Carvalho (2019) disserta que alguns institutos de pesquisa analisam 

periodicamente o crescimento dessa parcela da população, conforme a Organização 

Mundial da Saúde em 2019, no Brasil 13% da população é idosa, e esse número tende 

a dobrar na próxima década, e com isso deve ser exigido um investimento de 

qualidade para os idosos, pois na velhice não se pode negar que é um desafio para 

políticas públicas, nas áreas sociais, na área da saúde e cultural, sejam elas privadas 

ou públicas. 

 Segundo Carvalho (2019), conforme os anos vão passando é natural que 

ocorram algumas mudanças no geral, sendo elas, psicológicas, fisiológicas, físicas e 

sociais, que podem causar alterações na maneira de o idoso se relacionar com outras 

pessoas, com o ambiente em que vive, com a sociedade e até consigo mesmo. 

 Carvalho (2019) descreve que na velhice as dificuldades aumentam, as 

incapacidades vão surgindo, as doenças aparecendo e isso faz com que na maioria 

das vezes, a independência do idoso vira dependência. Devido ao crescimento da 

população idosa, as doenças crônico-degenerativas tem aumentado, fazendo com 

que as condições da saúde do brasileiro mudem também. 

 Da mesma forma que as pessoas tem vivido mais comparando as décadas 

passadas, é importante que seja oferecido melhores condições de longevidade para 

a população idosa, trazendo qualidade de vida e bem-estar. Carvalho (2019) disserta 

a necessidade do Estado em ver com outros olhos as pessoas com mais de 60 anos, 

dando uma assistência maior, garantindo uma saúde digna, uma velhice respeitada, 

garantindo também o bem-estar social e psicológico, segurança, independência e 

maior participação em diversos setores da sociedade. 

 Carvalho (2019), informa que em uma pesquisa feita em 2008 pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica e Aplicada, é estimado que em 2050 a população idosa 

representará ¼ da população, e a população mundial alcançará 2 bilhões de 

habitantes. No Brasil é mais evidente o número de idosos crescendo devido a 

longevidade dos indivíduos com 80 anos ou mais. Existem no mundo cerca de 30 mil 

habitantes que estão na casa dos 100 anos, mas precisam de uma atenção redobrada 

quando se trata da saúde e as necessidades sociais, por isso em alguns casos os 

mesmos são acompanhados por profissionais que reconhecem, e se mostram 

interessados com a dificuldade do envelhecimento. 
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 Conforme Carvalho (2019) é muito importante que os idosos sejam acolhidos, 

na maioria das vezes eles moram sozinhos, mas quando moram com algum familiar, 

na maior parte do tempo ficam sozinhos, e os que não tem condições de fazerem as 

atividades sozinhos sofrem com os cuidados que são básicos. 

 Aos poucos estão sendo implantados nas cidades, centros de acolhimentos 

para os indivíduos com 60 anos ou mais, mas é evidente a falta de infraestrutura para 

a recepção e bom atendimento a esses idosos. Carvalho (2019) narra que os centros 

de acolhimentos mais conhecidos são: Núcleo de Convivência ao Idoso, Instituição de 

Longa Permanência para Idosos e Programa Acompanhante de Idoso. Os serviços 

dentro desses centros ainda são em quantidade mínima comparando a grande 

demanda de indivíduos, faltando infraestrutura para se obter um trabalho de 

qualidade. É necessário que sejam criados mais centros de acolhimento para os 

idosos, tendo profissionais que valorizem o ser humano nas situações da velhice, 

independentemente de qualquer situação que fora passada durante a vida fazendo 

com que essa parcela da população não se sinta em momento algum desamparada. 

 As políticas públicas que são garantidas pelo Estatuto do Idoso e pela 

Constituição Federal de 1988, não são desenvolvidas de forma adequada, Carvalho 

(2019) conta que os atendimentos são precários, as políticas são fragmentadas e 

focalizadas, e isso faz com que os idosos em diversos momentos se sintam 

“abandonados” e não incluídos nos programas, que por sua vez deveria ser universal. 

 O questionamento que surge para Carvalho (2019), é como o Estado vai se 

desenvolver diante da nova realidade em relação a velhice, como serão criadas novas 

políticas sociais que sejam eficientes para os idosos e que supram todas a 

necessidades que os mesmo precisam que sejam resolvidas. 

 Segundo Carvalho (2019) com a longevidade dos idosos é importante que as 

políticas públicas deem importância e urgência para esses indivíduos em situação de 

velhice, é um assunto que deve ser priorizado, pois a realidade atual apresenta o 

aumento do número dos idosos e o quanto existe muita dificuldade, para se passar 

por essa etapa da vida. 

 Carvalho (2019) narra que a família, a sociedade e o setor público, devem 

considerar, respeitar e reconhecer os direitos garantidos dos idosos, pois em diversas 

ocasiões e nesse momento de fragilidade, os mesmos são considerados invisíveis, 

negligenciados e abandonados diante da família, dos órgãos públicos e da sociedade. 
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 Diante do exposto, pode-se perceber que os idosos não são um problema para 

a sociedade, nem para as famílias e muito menos para o poder público, o que deve 

ser resolvido é a melhora na infraestrutura nos centros de atendimentos, a melhor 

valorização das famílias, o respeito e a dignidade da sociedade. Carvalho (2019) 

descreve que o Brasil precisa se adaptar com o crescimento do número das pessoas 

idosas e a longevidade das mesmas, e procurar corrigir os erros urgente, para que 

assim todos tenham uma velhice digna. 
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ABANDONO AFETIVO INVERSO COM 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Barros (2018) explica que dentro das relações, sejam elas de amizade, entre 

cônjuges, entre famílias e até mesmo com um animal de estimação, existem a 

afetividade, e é ela quem une os laços entre os indivíduos, seja dentro do convívio 

familiar ou até mesmo fora dele. O afeto e a solidariedade têm uma ligação, pois os 

indivíduos entre si, possuem responsabilidades e interesses de querer proteger e 

cuidar um do outro, dentro do âmbito familiar não é diferente, é preciso que os mesmos 

tenham afeto entre si para a relação familiar se manter sempre afetuosa e solidária.  

Maria Berenice Dias (2016, p. 15) descreve a importância da afetividade dentro 

das relações familiares:  

O afeto foi reconhecido como o ponto de identificação da família. É o 
envolvimento emocional que subtrai um relacionamento do âmbito do direito 
obrigacional - cujo núcleo é a vontade - e o conduz para o direito das famílias, 
cujo elemento estruturante é o sentimento de amor, o elo afetivo que funde 
almas e confunde patrimônios, fazendo gerar responsabilidades e 
comprometimentos mútuos. 

 

Para Lomeu (2009) o afeto é um sentimento de amor e carinho, um conjunto 

de sentimentos e emoções, mas pode se expressar de forma positiva ou negativa. Na 

negativa se mostra com a tristeza, o desagrado, a insatisfação e isso caracteriza o 

abandono afetivo dentro do âmbito familiar, a falta de carinho, atenção, amor, 

companheirismo instiga o abandono afetivo. O abandono se dá muitas vezes devido 

ao descuido que os pais tiveram com a criação de seus filhos, pois se de alguma 

maneira foram moralmente abandonados, não sendo dada a devida atenção, o devido 

carinho, o devido afeto e a devida solidariedade, a criança cresce entendendo que 

esses pontos não são importantes. É responsabilidade dos pais com os filhos dar um 

amparo não só econômico, mas também quando o filho se sente vulnerável, precisa 

de ajuda e atenção nos momentos difíceis. 

Para Paulo Lôbo (2014) deve-se lembrar que em tempos mais antigos as 

famílias eram estabelecidas por determinadas funções econômicas, as famílias 

acabavam tendo mais filhos devido a uma situação econômica, pela mão de obra e 

as vezes apenas para os filhos levarem os nomes e os patrimônios, só era 

considerado da família quem levasse algum legado, tanto o nome quanto os 
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patrimônios. Podia se perceber que os cuidados dentro das famílias eram limitados, 

não era pensado no bem estar da criança, apenas estabelecido seus deveres, suas 

funções e qual parte do bem que iria herdar. 

 Para Garcia (2018), com o passar dos anos as relações familiares foram 

sofrendo mudanças, não tendo mais como objetivo apenas a mão de obra, os 

patrimônios e o sobrenome que era herdado diante da sociedade. As famílias nos dias 

atuais tem como objetivos outras questões, como o bem estar de todos do convívio 

familiar, tanto no pessoal quanto no profissional, tendo base no afeto e na 

solidariedade, e sendo prioridade as boas relações entre os que convivem entre si. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana, conforme descrito na Constituição 

Federal de 1988, disserta sobre a proteção dos direitos individuais, elencando com o 

princípio da afetividade e seus atos normativos, conforme estabelece o art. 226, § 8º, 

na qual é descrito que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. O direito familiar é determinado e autuado diante do afeto e fazendo com 

que a família seja base da sociedade, a afetividade tem como objetivo ampliar a 

solidariedade, mostrando não apenas só para a família, mas ampliando também para 

a sociedade (BRASIL, 1988). 

 Da mesma forma que o afeto tem proteção constitucional, se ele não estiver 

presente na formação e desenvolvimento das crianças e adolescentes, é considerado 

um problema, devido à importância para as relações familiares serem mais saudáveis, 

é importante reconhecer que o afeto é um dos vínculos fortíssimos que está presente 

nas relações humanas. Essas mudanças na legislação ocorreram com a Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e o Estatuto 

do Idoso (BRASIL, 2003), buscando proteger as crianças diante das relações 

familiares de todas as formas e momentos. 

 Conforme descrito por Ortega (2017) existe uma expressão chamada “A teoria 

do Desamor”, uma expressão criada pela Dr. ª Giselda Maria Fernandes Moraes 

Hironaka (2017), essa teoria possibilita a discussão das reparações civis nas relações 

parentais, na qual se discute que as obrigações financeiras não são o único ponto 

importante, pois as relações afetivas são muito mais importantes nessas relações do 

que as financeiras. Um exemplo são os pais que pagam a devida pensão, mas privam 

os filhos de terem sua companhia, nesses casos os filhos abandonados por seus 
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genitores reclamam da falta convívio, de afeto, de atenção de carinho, de amor, e isso 

prejudica a infância e a juventude do filho deixado. Existe uma reparação desses 

danos psíquicos, assim que provado pelo abandonado. 

 Rolf Madaleno (2018, p. 489) disserta sobre esses casos de abandonos: 

 

Também têm sido fonte de demandas judiciais casos de abandono afetivo 
dos pais em relação a seus filhos. Dentre os inescusáveis deveres paternos 
figura o de assistência moral, psíquica e afetiva, e quando os pais ou apenas 
um deles deixa de exercitar o verdadeiro e mais sublime de todos os sentidos 
da paternidade, respeitante à interação do convívio e entrosamento entre pai 
e filho, principalmente quando os pais são separados, ou nas hipóteses de 
famílias monoparentais, em que um dos ascendentes não assume a relação 
fática de genitor, preferindo deixar o filho no mais completo abandono, sem 
exercer o dever de cuidado que tem em relação à sua prole. 

 

Paulo Lôbo (2014, p. 281) descreve que acontece em alguns casos a reparação 

dos pais com os filhos pois “a educação abrange não somente a escolaridade, mas 

também a convivência familiar, o afeto, amor, carinho, ir ao parque, jogar futebol, 

brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a criança 

se autoafirme”. 

 

4.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 

Além do abandono dos pais com os filhos, há também o abandono afetivo inverso, 

na qual se estabelece a falta de cuidados dos filhos com seus pais. Os mesmos 

valores jurídicos que devem ser atribuídos dos pais com os filhos, devem ser 

atribuídos dos filhos com os pais, na qual é descrito no art. 229 da Constituição 

Federal de 1988, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 

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

enfermidade” (BRASIL, 1988). 

 Além do afeto, conforme Dias (2016) a solidariedade também tem um papel 

importante dentro das relações familiares, ela tem o dever em cuidar das pessoas, 

principalmente os mais vulneráveis como os idosos, os adolescentes e as crianças. 

Os abandonos ocorrem devido uma instabilidade dentro do âmbito familiar, 

consequentemente afetando a família em um todo. 

 Segundo a Assessoria de Comunicação do IBDFAM (Instituto Brasileiro de 

Direito de Família) (2013), e a Organização das Nações Unidas (ONU, 2013), o Dia 



36 
 

 
 

Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, em que ocorre no dia 15 de 

junho, mostra que os abandonos afetivos inversos se mostram uma das violências 

mais graves. As famílias que efetivam o abandono, fazem com que os idosos não 

tenham uma vida com qualidade, o pior além da violência psicológica, física ou 

financeira, é a falta de vontade de viver de alguns idosos. 

 A Organização Mundial de Saúde (2010) descreve que a violência contra o 

idoso inclui um ou mais atos ou omissões que prejudicam a integridade física e mental 

dos idosos e os impedem de desempenhar um papel social. 

Segundo a ONU (1948), a violência ela é manifestada de vária formas, sendo 

elas abandono, financeira, autoagressão, violência psicológica, física, sexual, 

patrimonial e autonegligência. 

 Joyce Lima (2015) expõe que a violência psicológica no abandono afetivo 

inverso acontece de várias formas, uma delas é a discriminação, o preconceito, o 

menosprezo, agressões verbais, na quais se incluem as omissões de familiares por 

não terem dado os cuidados básicos a seus pais, no momento de desenvolvimento 

social, emocional e físico, fazendo com que isso se resulte em depressão, muita 

tristeza e um isolamento constante. 

 Para Viegas e Barros (2016) dado o fato de as famílias terem diminuído o 

número de filhos, o abandono afetivo inverso vem aumentando nos últimos anos, 

acaba que os idosos quando alcançada a velhice, não tem pessoas que estão 

dispostas a cuidar de suas enfermidades. 

 A maioria dos casos de abandono conforme Viegas e Barros (2016) descreve, 

ocorrem dentro das famílias, e embora não falte assistência moral e material ao idoso 

em determinados cuidados, não é impossível o abandono afetivo diante da companhia 

da família, tendo pouca visibilidade e percepção, em relação a sociedade para saber 

de fato o que ocorreu. 

 Elizangela Rodrigues (2019) descreve que os idosos devem ser considerados 

indivíduos em situações especiais tendo em vista as necessidades, toda a sua 

vulnerabilidade e os cuidados que condizem com a realidade, considerando todas as 

situações diversas, fazendo com que contravenções dos direitos dos idosos sejam 

solucionadas com mais rigidez, levando em consideração os indivíduos que não 

fazem parte da parcela da população vulnerável. 

 Para uma melhor qualidade de vida ao idoso, Rodrigues (2019) descreve que 
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não deve ser restrito ao mesmo o convívio familiar, pois o vínculo afetivo nas relações 

familiares são muito importantes para a qualidade de vida na velhice, tendo em vista 

a dependência emocional e a fragilidade nessa fase, e é de extrema importância uma 

boa qualidade afetiva dos familiares com os idosos. 

 Conforme já descrito por Rodrigues (2019) o afeto dentro do âmbito familiar é 

muito importante e deve ser valorizado, pois quando se trata de estabilidade 

emocional, os idosos precisam desse amparo nesse momento vulnerável. A saúde 

emocional e psicológica desses idosos influência na sua vida de uma contexto geral, 

fazendo com que se sintam mais vivos, tendo um bom relacionamento com as 

pessoas de dentro e fora do âmbito familiar, aumentando sua autoestima, sua 

longevidade e o apresso pela vida. É preciso que esses idosos não sofram de 

estresse, para assim não correrem o risco de desenvolver determinadas doenças e 

terem uma vida mais longa. 

 De Castro (2019) narra que quando não respeitado e não tratado esses idosos 

de forma adequada e digna, fazendo com que esse momento da vida não tenha afeto 

e solidariedade, algumas responsabilidades civis são aplicadas para que esses 

indivíduos não fiquem desamparados. 

 

4.2 RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO FAMILIAR 

 

  A responsabilidade segundo Claudia Borges (2019) é um dos métodos de 

pesquisa mais importantes, porque, seja uma ação consciente ou inconsciente, toda 

expressão humana suscitará a questão da intenção e suas correspondentes 

consequências no campo jurídico. Este tipo de responsabilidade civil está relacionado 

com a obrigação de reparar o dano causado por uma pessoa a outra, seja espiritual 

ou hereditário. 

Borges (2019) explica que do ponto de vista histórico, nos estágios iniciais da 

humanidade, era uma fase de vingança pessoal. Pessoas que sofreram danos 

tentaram compensar os danos sofridos na mesma medida ou até maiores para 

restaurar sua honra. A famosa lei “Olho por olho, dente por dente”, entre eles, a 

reciprocidade é usada para compensar os danos sofridos. 

É claro que esse método de consertar um mal com outro tende a resultar 

problemas. Não só para as partes envolvidas, mas também para a sociedade. A 
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maneira mais adequada de resolver o dano causado é determinar a causa do dano, 

sendo pago uma compensação para reparar seu comportamento, mesmo que seja 

algo simbólico. Com a evolução da sociedade e a separação entre público e privado, 

não há mais espaço para a vingança individual, o estado tem a responsabilidade da 

punição. Rui Stoco (2007, p. 114) descreve a importância da responsabilidade: 

 

A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, 
que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a 
necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. 
Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos 
integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por 
seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social 
estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza humana. 

 

 Rolf Madaleno (2018, p. 1283) também descreve que a responsabilidade 

jurídica tem uma grande importância para determinadas atitudes: 

 

O instituto da responsabilidade civil não é uma ciência jurídica estanque e 
nem poderia ser, pois sua função é a de restabelecer o equilíbrio jurídico-
econômico anteriormente existente entre o agente e a vítima. A 
responsabilidade tem diferentes origens, podendo ser contratual ou 
extracontratual. Será subjetiva quando for necessária a prova da culpa ou do 
dolo e objetiva quando dispensada a prova do elemento culpa. Até pode 
existir a culpa, mas ela será irrelevante para configurar o dever de indenizar 
na responsabilidade civil objetiva. 

  

O Direito de Família nos dias atuais tem como foco principal as relações 

familiares e pessoais, principalmente após a constitucionalização das relações 

privadas, na qual se tem as aplicações de regras constitucionais nas relações 

pessoais para respeitar a dignidade humana. Neste caso, a responsabilidade civil 

também se aplica no âmbito familiar tendo em vista que compensação por danos 

morais é um direito básico, e esses direitos estão descritos no art. 5º caput, inciso V, 

da Constituição Federal de 1988, na qual disserta que todos somos iguais perante a 

lei, tendo liberdade, direito a vida e há indenização por dano moral ou material 

(BRASIL, 1988). 

No entanto, conforme De Castro (2019) a adoção de tais medidas de 

responsabilidade civil nas relações é um grande desafio tanto individual quanto 

familiar, pois foram usados verbalmente ou em alguns assuntos jurídicos financeiros. 

A relação entre o instituto e o direito da família é relativamente novo, esse 

relacionamento fraco acaba resultando na incapacidade de proteger os 
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desfavorecidos nas relações. Embora os legisladores trabalhem duro, em situações 

reais, eles muitas vezes não tem assistência na situação de abandono do idoso. 

O art. 186 do Código Civil de 2002 disserta sobre a responsabilidade civil e 

seus pressupostos: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

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

comete ato ilícito” (BRASIL, 2002). 

De Castro (2019) ainda sugere que alguns pressupostos gerais são 

necessários para se caracterizar a possibilidade de indenizar e o dano ocasionado, 

dentro da responsabilidade civil, sendo eles: a conduta humana, dano e prejuízo que 

foi causado, a ação e a omissão e o nexo de causalidade.  

De Souza e Goulart (2015) descrevem que o comportamento humano é 

determinado por sua vontade, e pode ser voluntário por qualquer indivíduo diante da 

ação ou omissão. A ação pode ser caracterizada por alguma atitude positiva, 

diferentemente aqui do fato que é quando não há determinação pela vontade humana. 

A omissão é entendida como um comportamento humano negativo, algo que não se 

deve fazer. As condutas de ação e omissão, de fazer ou não fazer, tem sempre uma 

vontade como objetivo, seja correto ou não. 

Indiferente se a conduta for culposa ou dolosa, se houver a comprovação de 

que o agente agiu por sua vontade, independente se foi por ação ou omissão, o poder 

de indenizar é o mesmo, caso o resultado final resulte em alguma lesão. O único 

porém será a forma que será definido a aplicação da indenização, pois haverá a 

consideração se existiu a vontade ou não do resultado final, e diante do art. 994, 

parágrafo único do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”, e 

por isso dependendo o tamanho da culpa, será o tamanho da indenização (BRASIL, 

2002). 

As condutas que causam danos não precisam em regras serem ilícitas, não é 

um dos pressupostos da responsabilidade civil, apenas um de seus tipos. Os arts. 

188, inciso I; 929 e 930 do Código Civil determinam o dever de indenizar, mas o código 

em si, destaca que não são ilícitos os atos que forem praticados em casos que houver 

a necessidade. Diante do que foi tratado, havendo uma conduta culposa, o art. 186 

do CC, irá caracterizar como ilícita, seja na ação ou na omissão (BRASIL, 2002). 

A aplicação da responsabilidade civil no abandono afetivo inverso conforme 

Calixto (2018), se dá quando o filho pratica uma conduta negativa com o seu genitor 
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e omite, não cuidando de forma adequada, não dando amparo, afeto, solidariedade e 

atenção necessária. Mesmo que o filho não tenha a intenção de abandonar o idoso, o 

mesmo poderá exigir uma indenização ao filho, devido a conduta omissiva, por não 

ter sido dado o amparo e a atenção necessária ao seu ascendente. Sendo clara a 

conduta omissiva, é importante que ocorra a responsabilização de forma correta, pois 

muitas vezes esse idoso abandonado sofreu tanto fisicamente quando 

psicologicamente. 

 De Souza e Goulart (2015) explicam que a reponsabilidade civil tem o dano 

como um dos seus pressupostos, e o mesmo se finaliza nos casos ilícitos, e não pode 

haver a discussão caso ocorra vínculo de indenização sem o dano ou lesão. Desde o 

momento que ocorre o prejuízo, seja ele material ou moral, tende a necessidade de 

reparar o tal dano, pois se não há dano, não há responsabilidade civil.  

Os danos indenizáveis são causados por atos ilícitos ou, em alguns casos, 

violações voluntárias, violação de regras ou violações de obrigações devido a atos 

jurídicos. Vale ressaltar que o dano não decorre necessariamente da violação de bens 

da vítima, pois mesmo que o dano esteja diretamente relacionado à violação do direito 

da personalidade (arts. 11 a 21 do CC), também acarretará o direito de reclamar a 

uma reclamação ou indenização civil, apesar de os direitos da personalidade não ter 

um significado económico, têm o valor fundamental da dignidade humana e são 

dignos da tutela do Estado (BRASIL, 2002). 

Machado e Leal (2018) explicam que existem duas espécies de dano, o moral 

e material, esses dois tipos são os mais corriqueiros, mas existe também o dano 

estético, no qual está ligado aos casos estéticos, que se dizem respeito a imagem do 

indivíduo. O dano moral é aplicado quando se trata de danos no direito da 

personalidade, e os bens que a integram, já o dano material é aplicado quando se 

trata dos bens patrimoniais. 

No direito da família baseado na relação pai-filho, Machado e Leal (2018) 

disserta que o dano moral existe mais na própria relação, pois não há dano à 

propriedade material, mas sim violação da dignidade humana, que é o princípio da 

proteção da dignidade humana, conforme mencionado anteriormente protegido pela 

Constituição Federal de 1988. A lesão por dignidade ocorre quando um indivíduo se 

sente magoado, envergonhado, humilhado ou ofendido, isso é o que caracteriza o 
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abandono afetivo. No abandono emocional, não é necessário tomar ações positivas 

para compensar o dano, porque o abandono é uma característica óbvia de omissão. 

Nesse caso conforme Machado e Leal (2018), a lesão causada ao idoso é difícil 

de determinar, pois, por exemplo, as pessoas nem sempre a veem como uma 

agressão física, mas mesmo que não haja agressão, é possível atentar para os 

notórios danos causados de abandono causado pelos familiares do idoso. Idosos que 

não têm um bom relacionamento afetivo com seus familiares apresentam maior 

vulnerabilidade emocional, o que acaba levando à depressão, perda de apetite, baixa 

autoestima, desinteresse pela vida, falta de apoio físico e emocional, todos causados 

pelo abandono. 

Sérgio Pontes (2019) descreve que o terceiro pressuposto de responsabilidade 

civil é a causalidade, mais conhecido como nexo causal. A teoria da responsabilidade 

civil avalia apenas a existência de comportamentos e danos, e devido a isso é 

necessário um nexo causal para ser estabelecido, ou seja, um elo entre os dois deve 

ser estabelecido pelos pressupostos anteriores, portanto, o comportamento deve estar 

ligado ao dano causado pelo comportamento, a fim de ser responsabilizado. 

Diante do abandono afetivo inverso, Souza e Goulart (2015) conta que é 

importante analisar o caso em específico, pois nem todos os vínculos preenchem os 

requisitos do nexo de causalidade, conforme descrito por Pontes (2019). Os idosos 

precisam de mais cuidados, necessitam de mais atenção e acompanhamento dos 

membros da família, porque são pessoas com mais idade, mais frágeis, e a falta de 

cuidados necessários pode carecer para um envelhecimento saudável, portanto os 

mesmos não podem ser privados desses direitos. Se forem negados esses direitos, 

se dá a omissão de cuidados emocionais causados pelo abandono. Portanto, o nexo 

causal é encontrado na conduta omissiva representada pelo abandono afetivo inverso, 

sendo os danos psicológicos, morais ou físicos causados por esse comportamento. 

Pontes (2019) descreve que para que ocorra a obrigação da indenização na 

responsabilidade civil objetiva, é necessário que haja dano e o nexo causal, mesmo 

sendo ou não caracterizada culpa por parte do agente que praticou a conduta, ao 

contrário da responsabilidade subjetiva que é necessário que tenha a comprovação 

de culpa ou dolo do agente. Essa culpa será avaliada em três diferentes formas, pela 

imprudência que é quando o agente não realiza a ação com a perfeição que exige, 

pela negligência que é quando o agente não age da maneira que queria ou havia 
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planejado, e pela imperícia que é quando o agente sabe dos riscos que podem levar 

ao dano e mesmo assim não toma os cuidados que são necessários.  

Eduardo Calixto (2018) narra que o conceito de culpa ligado a responsabilidade 

civil em regra, nenhum indivíduo deverá ser punido em alguma reparação de dano se 

não tenha praticado nenhuma conduta, sendo a culpa o pressuposto da 

responsabilidade civil subjetiva em uma teoria clássica. 

O dano muitas vezes pode vir por ofensa mais objetivamente a dignidade da 

pessoa humana, causando um prejuízo de ordem moral, e com isso a Constituição 

Federal tem como punição para o agente que causou esse dano a indenização por 

dano moral no direito fundamental, conforme descrito no art. 5º, no inciso V “é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem” e inciso X “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). 

Conforme já descrito por Pereira (2015) no âmbito do Direito de Família a 

evolução é constante e vai se adaptando conforme as necessidades que surgem 

dentro do núcleo familiar, e devido a essas situações surge a responsabilidade civil 

como uma solução para proteger os deveres e interesses das famílias, que sofrem 

desrespeito, valores esses que são protegidos pela Constituição Federal, sendo eles 

a autonomia de vontade, a personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Portanto, a partir da composição da responsabilidade civil subjetiva, é possível 

reivindicar uma indenização pecuniária pelos prejuízos sofridos. No entanto, segundo 

Rodrigo Jorge Moraes (2019) como as relações familiares são estabelecidas por 

vínculos afetivos e envolvem sentimentos pessoais entre seus membros, não se trata 

de uma relação jurídica de natureza econômica, portanto, o direito de pleitear 

indenização por danos morais pertence ao direito da família.  

Para Moraes (2019) no que se refere ao abandono afetivo inverso, pelo fato de 

os familiares responsáveis pelo cuidado do idoso não agirem como deveriam, 

resultando nas consequências desse abandono, utiliza-se a responsabilidade civil 

subjetiva, que é um aspecto da negligência. 

Sandra Mara Likes (2017) descreve que no Direito da Família a 

responsabilidade civil é uma questão amplamente discutida, já antes levada em 
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questão a compensação monetária nas relações familiares, e o maior desafio é a 

valorização do afeto nesses vínculos. 

Normalmente não há outra solução além da indenização pelos danos causados 

conforme Likes (2017), mas essa reparação monetária das relações de afeto, deve 

ser tratada com extrema cautela. Esse desafio de cominar valor às obrigações 

emocionais não é a única questão de compensação que é provocado pelas relações 

familiares, também pode inspirar uma sensação de que com o pagamento se extingue 

a obrigação e as consequências causadas pela violação dos deveres familiares.  

Likes (2017) descreve ainda que é difícil encontrar uma recepção sentimental 

que não tenha sido recebida durante o processo de reparação, já que o afeto não 

pode ser substituído, mas o prejuízo causado pelo dever de cuidar pode ser ao menos 

reparado e feito de forma educativa, na forma de punição e prevenção. 

Garrot e Keitel (2015) descrevem que ao contrário de outros tipos de 

relacionamentos, com o pagamento de indenizações não se encerra a relação entre 

as pessoas em relação ao abandono afetivo. A relação entre o autor e o réu mesmo 

que o pagamento monetário seja feito, ele ainda continua existindo, então o Judiciário 

também entende que as medidas necessárias são tomadas para promover a 

indenização pelos danos sofridos para reconstruir as relações familiares, porque não 

só essa relação continua a existir, mas também o dano não continue sendo persistido. 

Embora o conflito tenha terminado no âmbito jurídico com o devido pagamento da 

indenização, a situação geralmente caracterizada por comportamento nocivo, se trata 

de dano que infelizmente pode continuar ao longo da vida da vítima. 

Segundo Likes (2017) foi criado o instituto da responsabilidade civil para 

eliminar conflitos decorrentes de processos sendo alguns pontuais na relação social 

entre o réu e a vítima, dando por encerrado o incidente pagando uma determinada 

quantia. Todavia, este recurso é usado para resolver conflitos familiares e precisa de 

alguns ajustes para que não seja a solução errada. Um dos ajustes necessários da 

definição da responsabilidade civil no direito da família é que o pagamento da 

indenização não é a única forma de reparo, pois, as pessoas devem procurar 

reconciliar interesses privados e reconciliar o relacionamento, tendo como principal 

objetivo as questões mais humanitárias. 

Likes (2017) disserta que no abandono afetivo inverso a responsabilidade civil 

deve levar em consideração a aplicação dos princípios do Direito da Família, e esses 
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princípios também estão intimamente relacionados a aspectos como dignidade 

humana, personalidade, experiência pessoal de sofrimento na família, relações 

familiares, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, 

adolescentes, idosos, e os membros da família.  

Likes (2017) também descreve que uma vez apurada a responsabilidade civil, 

é necessário fazer uma indenização justa de acordo com a lei para proteger os grupos 

mais vulneráveis que lidam com o abandono afetivo, sendo as crianças, os 

adolescentes e os idosos. Embora este não seja a única solução necessária tendo em 

vista a omissão feita, pagar uma compensação monetária é uma tentativa de ensino 

para reparar as responsabilidades parentais falhadas, porque, apesar do amor, 

alimentar sentimentos é algo que você pode permitir, mas não é algo que os outros o 

tenham, cuidar é uma responsabilidade e deve ser corrigido quando ao não 

cumprimento. 

Likes (2017) concorda ainda que é melhor adicionar a obrigação de pagar uma 

indenização e condenação ao mesmo tempo, dependendo da situação para impedir 

que os deveres fossem outra vez infringidos. 

Nos casos de abandono segundo Lima (2015), os parentes que praticaram a 

omissão de cuidar deveriam ser obrigados a visitar regularmente o idoso abandonado 

afetivamente, pois o que a vítima de abandono emocional gostaria, ou pelo menos 

deveria querer é que haja responsabilidades de cuidado e laços afetivos nas relações 

familiares. Para as crianças, os pais também devem participar das reuniões e 

celebrações da escola, e para os idosos abandonados em casas de repouso, seus 

filhos se possível deveriam levar os mesmos para morar com eles, ou pelo menos 

tentar realizar visitar mais frequentes.  

Embora essas suposições específicas de tutela sejam ideais para que a vítima 

tenha a reparação ideal, conforme Lima (2015) alguns doutrinadores mais tradicionais 

ainda relutam em dizer para se seguir nesse caminho mais afetuoso, porque no campo 

da obrigação, os casos em sua maioria são resolvidos de forma monetária. 

Na citada lei chinesa por Carvalho (2019), estipula-se que “os familiares 

distantes dos pais devem visitá-los ou, pelo menos, manter contato com frequência”. 

Embora contenha uma ordem normativa, esta não é uma lei aplicada pelas 

autoridades, a uma lei é vaga, e não há razão para o descumprimento. A lei estipula 

penas para as crianças e não indica pelo menos a regularidade das visitas. O principal 



45 
 

 
 

objetivo da lei é conscientizar os chineses sobre a questão do abandono e enfatizar a 

importância do apoio emocional aos idosos, fortalecendo a tradição chinesa de que 

os filhos devem cuidar dos pais quando crescerem. 

No Brasil a legislação prevê o abandono material, e conforme descrito por Lima 

(2015) os idosos têm direito cobrar pensão alimentícia quando eles estiverem 

desamparados e não tiverem o suficiente para se alimentar. Este direito de 

manutenção é devido ao princípio da solidariedade familiar, que é essencial para a 

sobrevivência individual. Desta forma, pode ser considerado um direito básico à 

dignidade, saúde e a vida.  

No entanto, como foi visto, as responsabilidades existentes entre pais e filhos 

foram além das obrigações financeiras, os idosos também são amparados por 

assistência afetiva conforme art. 3º do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003): 

 

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. 

 

Neste artigo, é compreensível que o idoso goze do direito à convivência 

familiar, mas segundo Lima (2015) muitos filhos abandonam os pais em lares de 

idosos sem nem mesmo voltar para fazerem uma visita, asseguram voltar para se ter 

um contato digno, e nunca mais retornam. Negar essa assistência afetiva, de apoio 

moral e psicológico, além de já infringir seus direitos, também produziu, originou 

inúmeras perdas aos idosos e causou graves consequências muitas vezes 

irreparáveis.  

Likes (2017) descreve que o abandono emocional dos filhos em relação aos 

pais é responsabilizado pela reparação do dano, e este conforme já visto, não é um 

meio para substituir sentimentos rejeitados, mas apenas punição para os filhos que 

deixam de cumprir suas obrigações de assistência jurídica com seus pais idosos 

abandonados, essas reparações são atos punitivos e pedagógicos.  

Deste modo conforme Viegas e Barros (2016) os filhos têm a responsabilidade 

de dar aos seus pais todo um amparo para que a velhice seja acolhedora, mesmo os 

idosos tendo condições financeiras para se sustentar, mas o objetivo do filho é dar 

assistência na parte afetiva, moral e psicológica.  
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Para De Castro (2019) alguns tribunais nacionais e tribunais superiores 

aprovaram o pedido responsabilidade civil nas relações familiares. Alguns julgados 

acolheram as reivindicações dos filhos contra seus pais, relatando que elas foram 

abandonadas por eles. No entanto, sejam crianças ou idosos, ainda não há uma 

posição clara sobre isso.  

Conforme descrito por Nagel e Magnus de Marco (2013) a reparação de danos 

morais nos tribunais se faz bastante presente, mas é encontrada uma dificuldade de 

atribuir civil na relação das famílias, pois amor, carinho, afeto e solidariedade são 

coisas que não dá para comprar. Segundo Likes (2017) o que mais tem dado 

preocupação é a comercialização dessa atenção, caracterização em grau de 

abandono, o ambiente de moradia dos idosos e os prejuízos causados pela falta de 

convivência familiar de seus filhos. 

Em situações semelhantes, segundo De Castro (2019) o abandono afetivo 

inverso pode usar precedente à jurisprudência criada pelo Judiciário brasileiro contra 

o abandono emocional, também abrange e consolida os direitos já consagrados na 

Constituição, no Código Civil e no Estatuto do Idoso, essa analogia é aplicada na lei, 

estabelecendo-se a possibilidade de aplicação entre idosos e crianças, pois o 

abandono afetivo exerce grande influência.  

Os magistrados podem usar essa analogia de acordo com a lei, essa sendo a 

Introdução às normas jurídicas brasileiras, Lei nº 4.657/42, e das quais o art. 4º trata 

que “Quando a lei for obscurecida, o juiz usará analogias, costumes e Princípios 

jurídicos gerais” (BRASIL, 1942). 

O Superior Tribunal de Justiça fez progressos a respeito desse assunto e 

condenou um pai para pagamento de indenização a sua filha, por abandono afetivo, 

e na explicação da Ministra e Relatora do Recurso Especial nº 1.159.242-SP, Fátima 

Nancy Andrighi, é possível que seja reivindicado a reparação por danos morais 

causados pelo abandono emocional de seus pais. A relatora ainda destacou em sua 

decisão que “amar é faculdade, cuidar é dever”, sendo por verdade esse trecho, pois 

todas os indivíduos vulneráveis precisam de cuidados (STJ-SP, 2009). 

A ministra ainda relatou em sua decisão que pode haver dano moral nas 

situações subjetivas, como emoção, no afeto, na mágoa ou no amor, embora seja 

difícil identificar os dados que constituem dano moral que pode ser indenizável, além 
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das mínimas obrigações legais, a relação pai-filho traz também a obrigação básica de 

dar apoio psicológico aos filhos (STJ-SP, 2009). 

O Ministro Sidnei Beneti e Ministro Paulo de Tarso Sanseverino adotaram a 

mesma linha de pensamento da Ministra Fátima Nancy Andrich, e o Ministro Beneti 

descreve em seu voto (2011, PAUTA: 07⁄06⁄2011): 

 

Assim, em princípio, é possível a indenização por dano moral, decorrente do 
abandono de filho, agravado por tratamento discriminatório em comparação 
com outros filhos, não importando seja, o filho lesado, havido em virtude de 
relacionamento genésico fora do casamento, antes ou depois deste, nem 
importando seja o reconhecimento voluntário ou judicial, porque a lei não 
admite a distinção, pelos genitores, entre as espécies de filhos – naturais ou 
reconhecidos. 

 

Existem certos obstáculos para a aplicação do instituto e quaisquer medidas 

tomadas que causem o dano moral, mas o que é óbvio é o sentimento envolvido neste 

caso de abandono, dominado pelo amor e carinho, mas há uma dificuldade enquanto 

ao valor da indenização. Outro problema relacionado é que ninguém pode ser forçado 

a amar. Conforme descreve o desembargador Mazoni Ferreira, Relator do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina (NAGEL DE MARCO; MAGNUS DE MARCO, 

2013, p. 37): 

 

O abandono afetivo do pai em relação ao filho não dá direito à indenização 
por dano moral, eis que não há no ordenamento jurídico obrigação legal de 
amar ou de dedicar amor, até porque, o laço sentimental é algo profundo que 
vai se desenvolvendo com o passar do tempo, e não será uma decisão judicial 
que irá mudar uma situação ou sanar eventuais deficiências. Esse argumento 
não deve servir de respaldo para que o responsável se exonere pelo 
abandono afetivo cometido, pois vai de encontro aos direitos básicos da 
criança, adolescentes e dos idosos, os quais merecem uma atenção especial 
por parte da família, da sociedade e do Estado. 

 

Seguindo este princípio que não se pode forçar ninguém a amar conforme 

Nagel e Magnus de Marco (2013), a tendência oposta em relação à compensação por 

abandono afetivo, mesmo com cada vez mais ações nesse sentido, o assunto tem 

sido bastante consolidado.  

A atual contradição com a indenização é baseada no fato de que ninguém é 

obrigado a amar qualquer pessoa, esse sentimento é voluntário e coexistem, não são 

obrigatórios por lei, portanto, não devem ser indenizados devido ao abandono afetivo.  

Essas são algumas decisões dos Tribunais brasileiros (TJ-MG, 2013): 
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APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. 
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O 
abandono afetivo do pai em relação aos filhos, ainda que moralmente 
reprovável, não gera dever de indenizar, por não caracterizar conduta 
antijurídica e ilícita.  

  

Conforme exposto pode-se perceber que ainda há muito que se evoluir diante 

do ordenamento jurídico quando o assunto é abandono afetivo, pois ainda existem 

decisões que descrevem que não há caracterização de indenização por danos morais, 

perante a um caso de abandono afetivo, na qual está descrito na própria CF/88 em 

seu art. 227 que todos devem ser amparados e ter direito ao acesso na sociedade. 

Outra apelação diz que (TJ-RS, 2014):   

 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. DOUTRINA 
E JURISPRUDÊNCIA. A reparação de danos que tem por fundamento a 
omissão afetiva, no âmbito do direito de família, é sabidamente de 
interpretação restritiva, pois que, visando a traduzir o afeto humano em valor 
monetário, é marcada por enorme subjetividade, e não se configura pelo 
simples fato de os pais não terem reconhecido, de pronto, o filho. 

 

 Pode-se perceber que diante dessas decisões existem realidades diferentes, 

pois uma criança que não teve todo o amparo em relação sua educação, em seus 

alimentos, não teve carinho, atenção e principalmente afetividade nas relações 

familiares, precisa ser indenizada monetariamente devido ao fato de não ter tido suas 

necessidades supridas, diferentemente da criança que sempre teve atenção, carinho 

amor, afeto e principalmente comida em sua mesa, sem ter passado por nenhuma 

necessidade. Conforme TJ-RS (2013): 

 

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE 
ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DO PENSIONAMENTO. CABIMENTO. A 
necessidade alimentar dos filhos menores é presumida, incumbindo, aos 
genitores, o dever de sustento. Em ação que envolve pedido de alimentos, 
pertence ao alimentante o ônus da prova acerca de sua impossibilidade de 
prestar o valor pleiteado, consoante dispõe o art. 333, inciso I, CPC. A 
pretensão de indenização pelos danos sofridos em razão da ausência do pai 
não procede, haja vista que para a configuração do dano moral faz-se 
necessário prática de ato ilícito. Agravo interno desprovido. 

 

Portanto, segundo Likes (2017) é claro que o tribunal tem um grande receio de 

usar esta instituição, pois o conflito com a avaliação do afeto e a configuração dos 

pressupostos necessários para se adaptar à responsabilidade civil do agente, dado 
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que é difícil definir tais feitos, cada caso específico deve ser revisto e o direito da vítima 

à indenização não deve ser privado.  

 Deve-se ressaltar que existem alguns projetos de lei sobre o assunto abandono 

afetivo inverso. Esse Projeto de Lei nº 4.294 (BEZERRA, 2008) foi promulgada pelo 

Deputado Carlos Bezerra do Mato Grosso (PMDB), e tem como pretensão incluir um 

parágrafo no artigo 1.632 do Código Civil (Lei nº 10.406 / 2002) e no artigo 3º do 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 / 2003) que estabelece a compensação moral pela 

desistência de cuidados, afeto e solidariedade ao idoso. O projeto que foi apresentado 

em 12 de novembro de 2008 já está concluído para ser pautada na Comissão de 

Constituição de Justiça e Cidadania (CCJC).  

Ao comprovar a racionalidade do projeto, Bezerra (2008) destacou que a 

participação da família também deve abranger questões éticas e deve abranger 

questões no âmbito das obrigações existentes entre pais e filhos, pois não há apenas 

assistência material, o que é mostrado é “a necessidade de auxílio moral, consistente 

na prestação de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado 

desenvolvimento da personalidade dos filhos ou adequado respeito às pessoas de 

maior idade”.  

O projeto de lei nº 4.562 (FLORIANO, 2016) redigido pelo Deputado Francisco 

Floriano (PR / RJ) também está sendo analisado, cujo escopo é alterar o Estatuto do 

Idoso (BRASIL, 2003), e sua finalidade é dispor em relação ao abandono afetivo dos 

familiares dos idosos, sugerindo assim a responsabilidade civil.  

Ele apontou em sua argumentação para o projeto que “embora o dever de 

cuidado das famílias para com os idosos seja regulamentado juridicamente no art. 98 

da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), há um dever determinado pelo respeito e pelo 

afeto dos laços familiares que independem de jurisdição”. De fato, o sentimento que é 

negado aos idosos, causam dor psicológica e acaba agravando suas limitações 

físicas. O projeto visa melhorar o Estatuto do Idoso sobre o sucesso das pessoas 

idosas, fazendo com que seja possível o idoso receber uma reparação por danos 

morais. 

No entanto, mesmo de uma forma razoável e não consolidada, segundo 

Rodrigues (2019) no ordenamento jurídico brasileiro é fornecido disposições legais 

suficientes para ajudar sob tais circunstâncias, e também um sistema de 

responsabilização é implementado. Seria mais adequado se houvesse uma legislação 
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mais objetiva e mais específica onde os direitos relevantes são designados, até 

mesmo para a responsabilização dos agentes do abandono, não restando dúvida 

assim, na hora de aplicar o direito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o aumento da expectativa de vida e do planejamento familiar, observa-se 

também um crescimento no número da população idosa na sociedade. De acordo com 

pesquisa do IBGE, a população idosa do Brasil é de 23,5 milhões de pessoas, e 

segundo as estatísticas das Organizações das Nações Unidas, os idosos representam 

12,3% da população mundial.  

Com o aumento da população idosa, infelizmente por consequência o número 

de casos de abandono afetivo inverso também aumentam, e segundo a previsão da 

Organização Mundial da Saúde a população idosa tende a triplicar até 2050, portanto 

o debate sobre o abandono emocional e afetivo é muito eficaz, tendo em vista o 

aumento da população dessa parcela da população.  

Conforme o que foi visto, a responsabilidade civil pela indenização surge pela 

violação de um direito, e sobre o assunto, é compreensível que os filhos sejam 

responsabilizados civilmente nas situações em que eles tenham causado danos 

devido seu comportamento diante dos pais idosos, seja por ordem afetiva, moral ou 

material. 

 Ainda existem disputas mesmo em doutrinas e tribunais mais tradicionais em 

relação ao abandono afetivo, é fato que são incluídas decisões positivas, inclusive no 

Superior Tribunal de Justiça no reconhecimento do abandono emocional, e é 

considerada relevante, pois esse dano é digno de reparação. Além disso é visto que 

mesmo não havendo uma legislação específica, já se possui ferramentas normativas 

suficientes para auxiliar no período de maior vulnerabilidade, ou seja, a 

responsabilidade dos filhos com os pais, na velhice. Diante disso, esse é um obstáculo 

para a aplicar e formular regras para o caso considerando que, ao contrário dos países 

asiáticos, as famílias prosperam em um ambiente social e não são educadas para 

entender que seus filhos também são responsáveis pelos próprios pais. 

Na verdade, como prevê os Projetos de Lei nº 4.294 e 4.562, existem regras 

mais específicas, que representam o instituto para obter mais avanços apropriados 

para eliminar qualquer confusão ou incerteza. Mas o que as pessoas se preocupam 

são os requisitos procedimentais irrestritos e infundados para o uso do instituto, que 

desencadeia a “empresa do dano moral” no Direito da Família.  
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Portanto, há mais motivos para que o instituto tenha a devida aplicação. Em 

todos os casos, deve ser tratado com cautela, e a compensação pela perda afetiva 

não se deve apenas a forma de compensação monetária, considerando que o afeto é 

um sentimento pessoal e não tem o valor de compra, e pode ser o protagonista dessas 

relações. Deste modo, deve ser incentivado a coexistência entre o réu e a vítima, pois 

a compensação não deve durar para sempre, mas a relação entre os familiares deve 

ser algo duradouro e leve enquanto viverem. 

A lei chinesa que exige que os filhos visitem seus pais regularmente foi 

promulgada e consolidou um antigo costume da China de respeitar os idosos, e esse 

país tem uma rica tradição de fortalecer a importância dos idosos para a sociedade e 

na lei, embora a lei tenha mais características morais por não haver punição, esta é a 

consideração que deveria se ter com o idoso, imagine como seria difícil para o Brasil 

sem esse entendimento como obedecer a tais especificações. Assim que a lei chinesa 

passou a existir ganhou mais consciência da importância do abandono afetivo inverso 

e suporte emocional no Direito de família, essa mesma escala vai suscitar maior 

discussão no meio social brasileiro em relação às emoções no ambiente familiar. 

Contudo, este trabalho mostra e comprova a pesquisa e o debate sobre direitos 

humanos, tendo em vista a importância dos aspectos que desencadeiam a 

possibilidade de os filhos assumirem responsabilidade civil em relação aos pais, 

pretendendo uma melhora nas suas relações pessoais, emoções e seus valores no 

ambiente familiar, dos idosos para seus filhos. Também foi mostrado que a demanda 

social por essa medida é outra forma de tentar coibir o abandono emocional das 

pessoas mais vulneráveis, sejam elas crianças ou adolescentes, mas especialmente 

os idosos, para assim evitar de envelhecer sem qualidade de vida, cheio de traumas 

e danos emocionais, e muitas vezes a lesão física causada pela instabilidade 

emocional do idoso é enfraquecida pelo abandono. 
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