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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma análise do afeto no âmbito familiar e quais as consequências 

que o abandono afetivo traz nas relações familiares, tendo como foco o abandono afetivo 

inverso, caracterizada pelo abandono familiar às avessas, onde os idosos são desamparados 

pelos seus descendentes. Tem-se como objetivo analisar a concepção jurídica acerca do tema e 

a possibilidade da responsabilização civil do abandono afetivo, chamando a atenção para ações 

de indenização pecuniária como uma forma de agir preventivamente, bem como para uma 

possível minimização dos danos causados aos idosos fragilizados pelo abandono familiar. Esta 

monografia aborda o papel do idoso na sociedade, a importância do afeto no seio familiar e 

entre os seus indivíduos, bem como apresenta a caracterização e os pressupostos da 

responsabilidade civil por meio dos instrumentos jurídicos já existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro que, embora carente de uma legislação específica sobre a temática, confere 

ao idoso proteção especial através da Constituição Federal, Código Civil e Estatuto do Idoso. 

Por meio de pesquisa bibliográfica, legislação, artigos e decisões jurídicas acerca do assunto 

abordado, o trabalho em questão buscar realizar um mapeamento dos conceitos, discutir as 

consequências e as possibilidades de aplicação do instituto da responsabilidade civil como meio 

de compensação ao ofendido e prevenção para que a prática de mesma natureza não se perpetue.  

 

Palavras-chave: Família. Direito dos Idosos. Princípio da Afetividade. Responsabilidade Civil. 

Abandono Afetivo Inverso. Dano Moral. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O presente trabalho tem como objetivo a análise do abandono afetivo nas relações 

familiares, onde será abordado o abandono que os idosos sofrem por suas famílias, na qual será 

destacada, sobretudo, a importância do afeto e a consequência dessa ausência, em especial a 

responsabilização e a consequente reparação civil conforme o entendimento dos Tribunais. 

  O abandono afetivo se dá quando os familiares responsáveis por outrem, ascendentes 

ou descendentes, não lhes dão os devidos cuidados e atenção, caracterizado pela falta de 

proximidade e afeto. Trata-se de fenômeno bastante corriqueiro, infelizmente, do qual ouve-se 

muito dizer do abandono dos pais em relação aos filhos onde, por exemplo, quando os pais se 

divorciam e há um distanciamento físico e afetivo de um dos pais com a criança, destacando-

se sobremaneira o abandono paterno. Mas também é comum o abandono dos pais pelos filhos 

maiores de idade, quando os filhos abandonam seus genitores em sua velhice. 

  A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 229 que “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”. Observa-se que os filhos têm o dever de ajudar e 

amparar os pais, não se falando em afeto. Então, quando um filho coloca os pais idosos em um 

asilo, garantindo-lhes todos os cuidados necessários de enfermaria, alimentação, higiene e 

segurança, estaria tal conduta dentro dos ditames legais? Essa é uma das discussões a ser 

abordada no presente trabalho. 

  A responsabilidade dos filhos em prestar assistência material já é consolidado e sabido 

por obrigação constitucional. Além do comando da Carta Maior, o idoso também está amparado 

pelo Estatuto do Idoso. Porém, não existe, no ordenamento jurídico pátrio, diploma legal que 

regule a obrigação da assistência imaterial, o afeto tanto valorizado no vínculo familiar, cuja 

ausência gera diversas consequências. De igual forma, carente o ordenamento também de 

comandos normativos que rejam a responsabilidade civil em indenizar os pais em danos morais 

por abandono afetivo.  

  Em 2013, entrou vigor na China uma lei que obriga os filhos a visitarem os pais 

regulamente. Na cultura daquele local, o costume dos filhos cuidarem dos pais já era algo muito 

forte, era uma verdadeira obrigação moral de toda pessoa da família cuidar dos pais idosos, ou 

seja, era um costume antigo antes mesmo de virar lei. 

  Já no Brasil, embora não exista nenhuma lei que regulamente a matéria tal como na 

China, há discussão acerca do assunto - embora estagnada, visto que desde 2008 há projetos de 
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lei para alterar o Código Civil e o Estatuto do Idoso, onde prevê estabelecer a indenização por 

dano moral em razão do abandono afetivo. 

  O objetivo desse trabalho é demonstrar que também é possível ser atribuído o direito 

ao pagamento de indenização por abandono afetivo a favor dos idosos, tendo em vista que os 

idosos também se enquadram no quadro de vulnerabilidade, tal qual as crianças, devido à sua 

maior fragilidade em relação aos adultos mais jovens. 

  Por fim, serão apresentadas ainda as consequências geradas pelo abandono afetivo 

inverso, bem como atual conjuntura da justiça brasileira quanto à matéria diante da inexistência 

de lei específica, analisando, portanto, decisões dos Tribunais.  
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CAPÍTULO 1 – FAMÍLIA E AFETO 

1.1 A família e o afeto numa análise histórico-jurídica 

 

 No decorrer da história humana, o instituto família sofreu diversas mudanças diante 

da evolução dos costumes. Tentar defini-la é complexo, já que essa é a forma mais básica e 

rudimentar de um agrupamento social desde os primórdios da humanidade. E o histórico do 

agrupamento organizado do homem se funde à história do Direito. 

 Desde o Código de Hamurabi, cerca de 1.700 anos antes de Cristo, onde surgiram as 

primeiras regras jurídicas, também foram retratados regras para as relações familiares da 

sociedade patriarcal da época, onde o marido detinha poderes sobre a esposa, bem como na Lei 

das XII Tábuas do antigo Direito Romano e as Institutas do Imperador Justiniano (563 d.C.), 

que também traziam regras acerca do poder pátrio e demais regulamentos familiares.1 

 O Direito de Família não é algo recente: conforme a sociedade foi sofrendo mudanças, 

foi formando e reformulando a perspectiva da família atual, o termo família pode ser atribuído 

vários significados, cujo estudo é sobretudo mais voltado à Sociologia e à Antropologia do que 

ao Direito.  

 Hoje o direito familiar tem uma proteção constitucional especial do Estado, o que veio 

a ser comum nas Constituições a partir da segunda metade do século XX, após a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, votada pela Organização das Nações Unidas em 1948, carta 

que estabelece que “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à 

proteção da sociedade e do Estado”. 

 Para Paulo Nader, “família é uma instituição social, composta por mais de uma pessoa 

física, que se irmanam no propósito de desenvolver, entre si, a solidariedade nos planos 

assistencial e da convivência ou simplesmente descendem uma da outra ou de um tronco 

comum”2 

 É um problema conceituar o termo família, como já dito, pois corre-se o risco de 

limitar-se a padrões convencionados pela maioria e acabar excluindo fenômenos sociais que 

não estão positivados no Direito. Contudo, o que se tem ao certo é que, a família atual tem a 

afetividade como um princípio das relações de família. 

                                                             
1 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (organizador). Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: Instituto 

Brasileiro de Direito de Família, 2015. p. 29 
2 NADER, Paulo. Curso de direito civil, vol. 5, direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 3 
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  A família é a base da sociedade, visto que é de onde saem os primeiros laços entre as 

pessoas, e a afeição aqui é o elo entre elas de forma pública e duradoura. Portanto, a família, 

por meio de regras sociais, culturais e jurídicas, é estruturada pela sociedade. 

  Com a evolução e a transformação dos moldes familiares, as relações ligadas aos 

sentimentos de afeto e amor familiar passaram a ser mais valorizadas. Onde antes tinham-se os 

laços econômicos na base familiar(quanto maior número de filhos, maior a tida comunidade 

produtiva, ou que na qual o patriarca era o responsável pelo ganha-pão de toda a família), agora 

essa função econômica perdeu o sentido, a família moderna perdeu seu papel de “comunidade 

de produção”, visto que com a inclusão, mesmo que tardia, da mulher no mercado de trabalho 

e as mudanças ocorridas dentro da família, as demais funções da família passaram a ter um 

papel secundário, como a finalidade de procriar, passando a ser o afeto o protagonista. 

  Para Maria Berenice Dias3, “os laços de afeto e de solidariedade derivam da 

convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse do estado de filho nada mais é do que o 

reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito 

a ser alcançado. O afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma família”. 

Basicamente, a família, na era atual, busca a realização pessoal através de um ambiente de 

solidariedade e afetividade.4  

  O fato do afeto ser um conceito não jurídico faz com que os juristas tenham uma certa 

dificuldade para tratar do assunto, em especial os familiaristas. Independente disto, o afeto está 

presente nas relações familiares e, querendo ou não, se faz necessário discutir este conceito no 

campo específico do direito de família. 

  A afetividade pode ser manifestada de forma positiva, como o amor e carinho, que é a 

maneira mais verdadeira de se demonstrar o afeto, ou de maneira negativa, quando há aversão, 

abandono. Essa polaridade do afeto é o que há de comum nas relações familiares, em que faz 

com que seja o paradigma ético no direito de família. Os conflitos de família e as divergências 

entre os familiares tem a marca do afeto em sua base, diferentemente de outras relações no 

mundo jurídico. 

  O afeto pode estar tanto na concepção, como na interrupção de uma relação, e é este 

que está na base da construção das relações familiares, seja numa relação de conjugalidade ou 

de parentalidade, sendo o afeto o fato gerador ou a causa do fim desses relacionamentos. 

  Neste sentido, os legisladores passaram a ter outro olhar na figura do afeto, já que a 

família é a base da sociedade e está intimamente ligada aos laços de afetividade. A Constituição 

                                                             
3 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva. 3. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2006, p. 61 
4 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. Saraiva: São Paulo, 2014. p. 16,17 
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Federal prevê, em seu capítulo VII, que o Estado tem o dever de proteger a família de forma 

especial, tendo como primado a dignidade da pessoa humana, princípio base defensor da 

integridade física ou moral do ser humano previsto no art. 1º da CF/88, devendo ser respeitado 

e protegido pelo Estado. Já o princípio da afetividade, diferente do princípio da dignidade da 

pessoa humana, não está disciplinado de forma explícita no ordenamento jurídico, mas sim de 

forma implícita, uma vez que a família protegida juridicamente pelo Estado é ancorada no 

vínculo afetivo. 

  Assim, a Constituição Federal de 1988 deixa evidente que é o amor que forma a 

entidade familiar juridicamente protegida, vez que não há requisitos na formação de uma 

família. A afetividade pode ser encontrada na descrição de algumas normas constitucionais, 

onde proíbe a discriminação de filhos independente de sua origem e disciplina a igualdade entre 

eles (art. 227, § 5º e 6°); há a inclusão de outros tipos de entidades familiares, como a união 

estável (art. 227, § 3º), bem como a família monoparental (art. 227, § 4º). No caput do art. 227 

podemos ver que a presença do afeto no núcleo familiar: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 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, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.  

    

  Dessarte, Rodrigo da Cunha Pereira entende que se não há afeto, não se pode dizer que 

há família, ou que quando falta o afeto, a família fica desordenada e se desestrutura, 

consequentemente. Por esse motivo, o afeto ganhou uma valorização jurídica, e foi elevado a 

princípio como resultado do quanto a afetividade representa na construção familiar, eis que é o 

verdadeiro alicerce e a sustentação duradoura do laço familiar. 

  Diante disso, tendo o afeto como da estrutura da família contemporânea, e essa sendo 

a base da sociedade, o afeto passou a adquirir um reconhecimento no sistema jurídico, servindo 

como uma fonte autônoma para soluções jurídicas. E a afetividade, por sua vez, servindo como 

base de algumas decisões. 
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1.2 O idoso e a relação familiar 

 

  O conceito de idoso deve levar em conta a sociedade em que ele vive, e a terceira idade 

pode ser iniciada em idades diferentes, embora seja caracterizada pelo envelhecimento, 

diferenciando os jovens adultos e os mais velhos, o idoso é determinado a partir de determinada 

idade biológica ou cronológica.  

  A terceira idade é caracterizada como sendo a fase de envelhecimento do indivíduo, 

onde passou-se a infância e vida adulta mais jovem, ocorrendo mudanças físicas em que o 

organismo altera os comportamentos e funções, o qual traz a necessidade de um zelo maior 

nessa fase. Também há alterações dos papeis sociais, visto que é a fase onde se tem mais 

experiência de vida e se inicia a aposentadoria. 

  Em algumas das sociedades antigas, o ancião, que é aquele que tem idade avançada, 

ocupava uma posição de destaque na sociedade, sendo como uma inspiração para os demais, 

tendo em muitas civilizações antigas os “conselhos dos anciãos”. Na China antiga, o filósofo 

Confúcio (551-479 a.C.) dizia que as famílias tinham que não apenas respeitar, mas também 

obedecer aos idosos. Na Roma antiga, o senado era uma assembleia política aristocrática de 

notáveis anciãos: o termo senado deriva de uma expressão latina que significa "homem velho".  

  A tradição ainda é forte em países asiáticos, onde a cultura valoriza muito os idosos, 

tendo neles as pessoas mais importantes. Países como China, Japão e Coreia do Sul são exemplo 

de países que tem os idosos como pessoas muito importantes no seio familiar, visto que a 

velhice nesses países é sinônimo de sabedoria e respeito.  

  No Japão, há um feriado nacional dedicado aos idosos, o Dia do Respeito ao Idoso. Na 

China além da obrigação moral dos familiares para com os idosos, é determinado por lei que 

os filhos cuidem dos pais na velhice. Na Coréia do Sul, por exemplo, não se pode falar com 

alguém mais velho sem ser formalmente, mesmo que a pessoa seja apenas um ano mais velho, 

há uma obrigação moral utilizar-se de prefixos para cada se comunicar com cada tipo de pessoa, 

uma mulher ou um homem mais velho, por exemplo, cada um deles tem uma forma de 

tratamento que deve ser seguido. Nesses países, o idoso tem uma grande importância na família, 

é ele a quem alguém recorre quando precisa decidir algo e busca-se nas pessoas mais 

experientes os conselhos. 

  O envelhecimento deve ser considerado como uma conquista de um certo grau de 

desenvolvimento humano, e o ambiente familiar é importantíssimo para se ter um bom 

envelhecimento, representando muito na vida do idoso conviver com a família nessa fase, pois 

é na família que se encontram fundados os vínculos afetivos. Idosos que moram com seus 
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familiares e que tem uma ótima ou boa relação afetiva com a família, tem uma menor 

dependência emocional conforme pesquisas realizadas.5  Já idosos que não tem uma boa 

qualidade afetiva com os familiares tem  uma maior dependência emocional, fazendo com que 

esses idosos se fragilizem, mostrando assim o quão importante é a afetividade da família para 

com o idoso para ter uma boa estabilidade emocional. 

  Hoje em dia as famílias têm menos filhos, uma vez que as mulheres têm uma 

participação maior no mercado de trabalho, reduzindo seu tempo em casa e também com a 

família. Esse modelo de família atual em que se vive num ritmo mais frenético, faz com que o 

idoso muitas vezes seja isolado e passe despercebido, diante de tantas atividades do cotidiano. 

  Com o desenvolvimento e a industrialização, a sociedade não se preparou devidamente 

para o aumento da expectativa de vida. Não só no seio familiar, mas o aumento de idosos vem 

dando dores de cabeças a governantes, as políticas públicas vêm tentando achar uma boa 

solução para equilibrar para a alta demanda de pagamentos de aposentadorias devido ao 

aumento de idosos sobre a quantidade de pessoas ativas no mercado. 

  Já no seio familiar, há que se achar um equilíbrio da vida corrida das famílias com a 

inserção dos idosos no planejamento das atividades familiares, na qual muitas vezes a vontade 

do idoso é desconsiderada, pois as famílias não se preocupam em procurar uma atividade 

compatível com a idade e interesses dos seus mais velhos. 

  É importante entender que não basta ter uma qualidade afetiva com os familiares, mas 

ampliar as relações sociais além da família, o que traz uma maior satisfação na velhice, pois o 

idoso que ainda pode contribuir com o meio em que vive se sente mais valorizado. 

  Para a formação e o desenvolvimento físico e psíquico, o ser humano tem que ter o 

indispensável, que é o convívio e o relacionamento com outras pessoas e isso em vários âmbitos 

da vida, seja familiar ou na sociedade em geral. Então, faz-se mister que, para se ter um 

envelhecimento sadio, o convívio com a família e a comunidade seja essencial e garantido na 

vida do idoso 

 

1.3 O idoso no Direito Brasileiro 

 

  A velhice é uma fase da vida do ser humano que requer mais cuidados e atenção, o 

idoso necessita acompanhamento não apenas da família e sociedade, mas também do Estado, 

                                                             
5 (Mendes, et al, 2005) https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/o-idoso-e-familia-nos-dias-de-hoje/ 
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através do Poder Público, quanto às garantias e direitos impostos na legislação aos mais 

vulneráveis e desfavorecidos, tendo aquele o dever de prestar segurança a essas garantias. 

  O aumento da taxa populacional dos idosos devido aos avanços da medicina e o 

aumento na longevidade, fazem com o Estado venha a se preocupar mais com essa parcela da 

população, trazendo através de políticas públicas a elaboração de leis voltadas a essas pessoas 

de idade mais avançada. 

  É interessante ressaltar previamente que as normas e regras internacionais que visam 

proteger e assegurar os direitos dos idosos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

editada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1948, determinam direta proteção 

ao envelhecimento em seu artigo XXV, item 1:  

 

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.  

 

  De forma indireta o artigo XXII também dessa Declaração Universal, estabelece que: 

 

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.  

 

  De forma expressa, situação do idoso no Brasil no âmbito constitucional era 

anteriormente tratado dentro da “Ordem Econômica e Social”, como na Constituição de 1934 

e 1946, que garantia direitos trabalhistas e previdenciários. Contudo, após o Pacto de São José 

da Costa Rica em 1969, como é popularmente conhecida a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, em que trouxe dispositivos de garantias fundamentais da pessoa humana, os idosos 

vieram a ter um tratamento mais humanizado dentro da Constituição. 

  Essa convenção trouxe grande impacto da Constituição Federal de 1988, que ficou 

conhecida como “Constituição Cidadã”, a nova constituição trouxe direitos e garantias 

fundamentais significativos, em seu artigo 1º, inciso III, estabelece um direito fundamental no 

Direito de Família, a dignidade da pessoa humana, que vai servir como base para o 

planejamento familiar como vem preceituado no artigo 226, §7º da Carta Magna. 
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  A Constituição traz o princípio da isonomia, que assegura em seu artigo 5º que todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, trazendo, assim, o direito aos idosos 

de receber o mesmo salário pelo exercício da mesma função e também não ser discriminado 

também conforme o inciso IV do artigo 3º que tem como objetivo fundamentais da República 

Federativa do Brasil “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

  Com a consolidação dos direitos dos idosos, pode-se observar no artigo 229 da 

Constituição Federal de 1988, a responsabilidade parental mútua, a saber:  “Art. 229. Os pais 

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

ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” 

 Nesse contexto da Constituição, podemos destacar que o dever amparo e de acolhimento não é 

algo apenas de pai para com os filhos, mas também dos filhos para com os pais, tendo por base 

o princípio da dignidade humana, que é inerente a todo ser humano e é um dos princípios 

elencados como direito fundamental na Carta Magna, sendo esta uma das características 

essenciais ao Estado democrático de Direito. 

  No artigo 230 da Constituição Federal é estabelecido que o idoso tem uma proteção 

especial, responsabilizando, assim, não apenas a família, mas também a sociedade e o Estado, 

o dever de amparar as pessoas idosas, como assegurar sua participação na comunidade, como 

também defender sua dignidade, bem-estar e a garantia do direito à vida. 

  Como visto, a proteção ao idoso pelo ordenamento jurídico brasileiro vem desde a 

Constituição, em que o idoso já tinha um amparo legal no âmbito da previdência em 

Constituições anteriores, e vai até a leis específicas criadas com o intuito dar uma maior garantia 

aos direitos e dignidade a essa parcela da população.  

  Após 1988, quando o novo diploma maior trouxe significativos direitos aos idosos, 

normas infraconstitucionais surgiram para dar ainda mais ênfase à proteção dos direitos da 

pessoa idosa. Assim, houve a criação do Conselho Nacional do Idoso em 1994, pioneira nesse 

âmbito de assegurar os direitos dos idosos, a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, na 

qual dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, estabelece em seu artigo 1º que tem como 

objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”. Estabelece também que “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” (art.3º, I). 
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  O idoso também tem amparo no Código Civil de 2002, de onde vem o princípio 

norteador de toda a doutrina da responsabilidade civil, bem a obrigação estabelecida entre pais 

e filhos e as diretrizes do Direito de Família. 

  Depois disso, outra lei específica para os idosos foi sancionada em 2003, a Lei 10.741 

de 1º de Outubro, que dispõe sobre o Estatuto de Idoso, que por sinal é a data que comemora o 

“Dia Internacional do Idoso”. O Estatuto do Idoso trata de diretrizes materiais e processuais nas 

áreas cível, penal e administrativa no que diz respeito aos direitos, garantias e proteção dos 

idosos, fazendo assim, um microssistema legislativo paralelo ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

  Merece notoriedade o artigo 8º do Estatuto do Idoso, que dispõe “o envelhecimento é 

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

legislação vigente”. De fato, envelhecer é algo personalíssimo, um direito natural a qualquer 

ser humano que está diretamente relacionado com o direito à vida, pois a partir do nascimento 

com vida, a pessoa começa seu processo de envelhecimento de forma natural dia após dia. 

  É importante destacar que no ordenamento jurídico vigente brasileiro, o idoso é 

alguém que tem ao menos 60 (sessenta) anos de idade, conforme o Estatuto do Idoso (Lei No 

10.741, de 1º de outubro de 2003) e a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº8. 842, de 4 de 

janeiro de 1994, que definem idoso pessoas com no mínimo 60 (sessenta) anos de idade - ou 

seja, é determinada pela idade cronológica.  

  Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2002) determina os idosos conforme 

outros parâmetros além da idade, que venham a qualificar o idoso conforme as divergências 

subjetivas como pessoal, social, física ou química. Assim é que a definição de idoso muda de 

país para país: nos desenvolvidos, idoso é aquela pessoa com 65 anos ou mais, nos países em 

desenvolvimento é com 60 anos ou mais, pois cada indivíduo tem uma maneira de envelhecer, 

visto que há vários fatores que levam ao envelhecimento acelerado ou retardado, diferenciando 

a idade biológica da cronológica.  Em países subdesenvolvidos, por exemplo, a velhice é algo 

precoce, tendo em vista a expectativa de vida nos países mais pobres. 
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CAPÍTULO 2 – DO ABANDONO AFETIVO 

2.1 Breves considerações 

 

  A afetividade está presente nos laços entre as pessoas, como na construção de amizade, 

de uma paixão, até mesmo na relação de uma pessoa com o seu animal de estimação -e esse por 

sua vez também pode sentir afeto entre ele e os outros animais, bem como para com as pessoas.  

  As instituições de família dependem, tanto na pratica como na teoria, da capacidade 

de dar e receber amor, conforme afirma João Baptista Villela6. O afeto está intimamente ligado 

à solidariedade, que é esse sentimento de ligação que as pessoas têm entre si com o mesmo 

interesse e divisão de responsabilidades, o querer de cuidar uns dos outros: isso numa relação 

familiar é necessário para que os indivíduos se impulsionem a serem afetuosos um para com o 

outro. 

  O afeto é um sentimento de carinho e amor, é um conjunto de emoções, de sentimentos, 

mas que pode se apresentar de duas formas, positiva ou negativa, Flávio Tartuce afirma que: 

 

Afeto quer dizer interação ou ligação entre pessoas, podendo ter carga 

positiva ou negativa. O afeto positivo, por excelência, é o amor; o 

negativo é o ódio. Obviamente, ambas as cargas estão presentes nas 

relações familiares. 7 

 

  Essa polaridade afetiva em que o afeto pode se manifestar em forma negativa, como a 

insatisfação, o desagrado, a tristeza, é que caracteriza o abandono afetivo presente nas relações 

de família. É essa falta de amor, essa negativa de carinho é que constitui o abandono afetivo. 

Assim, o abandono afetivo se dá pela negligência dos pais na criação dos filhos, quando há um 

abandono moral para com eles, remetendo, pois, ao tema da solidariedade familiar e a dignidade 

humana. Não se pode deixar de mensurar a responsabilidade de um dos pais para com os filhos 

em todos os aspectos e não apenas o econômico: é preciso também se observar a vulnerabilidade 

dos filhos menores, que são rigorosamente protegidos pelo ordenamento jurídico. 

  Em uma breve retrospectiva, deve-se lembrar que anteriormente as relações familiares 

eram estabelecidas com funções econômicas, famílias tinham filhos mais com a função de 

produção de mão de obra ou simplesmente para que os filhos perpetuassem os nomes dos pais 

e seus patrimônios, a parentalidade era estabelecida em função do patrimônio familiar. No 

                                                             
6 e 7. TARTUCE, Flávio. O princípio da Afetividade no Direito de Família. Disponível em: 

<http://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822540/o-principio-da-afetividade-no-direito-de-familia>. 

Acesso em: 19/04/2018. 
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Código Civil de 1916, era possível ver como os cuidados parentais eram deveras limitados, 

eram questões meramente objetivas, na qual era estabelecido que os cuidados parentais tinham 

funções apenas em relação aos bens dos próprios filhos. 

  Como já foi visto, junto com a modernidade vieram as mudanças subjetivas na família, 

não sendo mais limitada a arranjos objetivos em função do patrimônio ou da sociedade; a 

família atual tem as suas relações firmadas com base no afeto, na solidariedade familiar, 

priorizando, assim, as relações entre si. 

  A Constituição de 1988 traz o princípio da dignidade da pessoa humana, critério que 

sistematiza e proporciona a proteção dos direitos individuais, trazendo, portanto, o princípio da 

afetividade atrelado de forma implícita na Constituição em muitos de seus atos normativos, 

como no artigo 226, § 8º, em que estabelece 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”. É dado que o direito familiar é definido e operado em função do afeto e tendo 

a família como base da sociedade brasileira, o afeto desencadeia uma solidariedade cada mais 

ampla, desde a unidade familiar até a sociedade. 

  Assim, como o afeto tem tutela constitucional, a falta dele é algo grave para o 

desenvolvimento e formação da criança e do adolescente, visto que, é algo imprescindível numa 

relação familiar saudável, haja vista não haver vínculo mais forte presente nas relações humanas 

que o afeto. Tendo em vista as mudanças ocorridas, a legislação, partir da Constituição de 1988 

e do Estatuto da Criança e do Adolescente, busca proteger a criança no âmbito familiar de todas 

as formas. 

  A teoria do desamor, expressão criada pela Dr. ª Giselda Maria Fernandes Moraes 

Hironaka8, discute a possibilidade da reparação civil na relação parental, que mesmo que 

cumprindo as obrigações financeiras, não cumpriu também as obrigações afetivas. Seria o caso 

de filhos que foram abandonados pelos pais, mas que mesmo eles pagando as obrigações de 

pensão alimentícia, privou o filho de sua companhia. Os filhos abandonados pelos pais se 

queixam da falta de afeto e convívio e o quanto isso pode afetar a infância a juventude de quem 

foi deixado. É perfeitamente possível a reparação, uma vez provado o dano à integridade 

psíquica do abandonado. 

  Há casos que foram levados à justiça que tem sido acolhido o que se foi pretendido 

pelos filhos. Em um destes casos, o juiz ao condenar o pai a danos morais decidiu que “a 

                                                             
8 ORTEGA, Flávia Teixeira. Teoria do desamor - É possível indenização pelo abandono socioafetivo?. 2017. 

Disponível em: <https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/478925224/teoria-do-desamor-e-possivel-

indenizacao-pelo-abandono-socioafetivo>. Acesso em: 06/04/2017. 
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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”9. 

 

2.2 Abandono Afetivo Inverso 

 

 O abandono afetivo inverso se caracteriza pela falta de cuidado dos filhos para com os seus 

genitores, paralelamente ao abandono afetivo. Este traz a expressão “afeto” às avessas na 

relação de parentalidade, em que os valores jurídicos atribuídos aos deveres da responsabilidade 

dos pais para com os filhos são igualmente atribuídos dos filhos para com os pais. Preceito este 

retirado da Constituição de 1988 do artigo 229, que assim estabelece: 

 

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

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 

na velhice, carência ou enfermidade.  

 

  Assim como o afeto, a solidariedade — sentimento que impõe às pessoas o dever de 

cuidar umas das outras — se faz presente nas questões relacionadas às relações familiares em 

face dos mais vulneráveis da sociedade (as crianças, adolescentes, idosos, etc.). Então, o 

abandono significa um desvio da estabilidade familiar, afetando sensivelmente o perfil da 

família e sobretudo, a unidade familiar. 

  Dados revelados pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Dia Mundial de 

Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, 15 de junho de 201210, mostram que o abandono 

afetivo inverso representa a violência mais grave. A negligência dos familiares no abandono 

que é imposto ao idoso resulta numa diminuição no ensejo de viver com qualidade, mais ainda 

do que a violência física ou a financeira, trazendo ao idoso uma negação de vida. 

  Para a Organização Mundial de Saúde: “a violência contra a pessoa idosa consiste em 

ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e 

emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. ” 

                                                             
9 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. Saraiva: São Paulo, 2014. p. 281. 
10 Abandono afetivo inverso pode gerar indenização. IBDFAM. 2013. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5086/+Abandono+afetivo+inverso+pode+gerar+indeniza%C3%A7%C3%A

3o>. 
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  Conforme a ONU, esta violência se manifesta de diversas formas: física, 

negligência/abandono, sexual, econômico-financeira e patrimonial, autoagressão, 

autonegligência e a violência psicológica.  

  O abandono afetivo se vê inserido tanto na violência psicológica, onde se manifesta na 

forma de menosprezo, preconceito e discriminação, incluindo agressões verbais, na forma de 

negligência/abandono, que é quando há omissão dos familiares pelos cuidados básicos para o 

desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa idosa, podendo resultar em tristeza, 

isolamento e depressão. 

  O índice de abandono inverso vem aumentando cada vez mais, dado que as famílias 

atuais têm uma menor prole e consequentemente, alcançada a velhice, os idosos têm menos 

pessoas de quem possam depender e ainda dispostas a cuidar. 

  Este abandono pode ocorrer dentro da família. Mesmo que não falte ao idoso a 

assistência material e moral nos cuidados devidos, nada impede que ocorra o abandono afetivo 

na companhia de sua família, tendo, assim, difícil visibilidade e uma menor percepção pela 

sociedade sobre o que ocorre.  

  A pessoa idosa tem que ser considerada com uma pessoa em uma situação especial a 

dada a sua vulnerabilidade, necessitando, pois, de cuidados compatíveis com a sua realidade, 

levando em consideração as situações diversas e devendo as infrações dos direitos dos idosos 

serem combatidas de maneira mais dura em relação às pessoas que não se enquadram no quadro 

de vulneráveis. 

  O convívio familiar não se deve ser negado ao idoso. Já foi comprovado que o convívio 

e o vínculo afetivo familiar são imprescindíveis para uma melhor qualidade de vida, tendo os 

idosos uma maior fragilidade e dependência emocional quando não se tem uma boa qualidade 

afetiva com os seus familiares.  

  A afetividade é importante para todos dentro de uma família, refletindo na estabilidade 

emocional dos indivíduos da família como um todo, sobretudo, nos mais vulneráveis como os 

idosos. Ter uma boa saúde psíquica tem uma influência na vida do idoso de uma maneira geral, 

proporcionando mais vontade de viver, de se relacionar com outras pessoas fora do âmbito 

familiar, aumenta a autoestima, aumenta inclusive a expectativa de vida. Não é segredo que 

pessoas com menos estresses, mais realizados emocionalmente tendem a ter menor índice de 

doenças cardiovasculares, por exemplo, portanto, tendem a viverem mais.  
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CAPÍTULO 3 – RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO DE FAMÍLIA 

3.1 Pressupostos Da Responsabilidade Civil 

 

  A responsabilidade é um dos instrumentos de estudo mais importantes dos juristas, 

visto que toda manifestação humana, seja ela um ato consciente ou não, traz consigo o problema 

da intenção e da sua respectiva consequência na esfera jurídica. E esta responsabilidade civil 

está relacionada com a obrigação de reparar um dano que uma pessoa causou à outra, seja de 

natureza moral ou patrimonial. 

  Historicamente, nos primórdios da humanidade, houve uma fase de vingança pessoal, 

a pessoa que era vítima do dano buscava a reposição do dano no mesmo grau ou até mesmo em 

grau maior pelo dano sofrido para recompor a sua honra, a famosa lei “olho por olho, dente por 

dente”, na qual aplicava a reciprocidade para ser reparado o dano sofrido. 

  Obviamente que esse método de reparar um mal com outro mal surgiria problemas, 

não apenas para as partes envolvidas, mas também para a sociedade. Dessa forma, surgiu uma 

forma mais adequada para se resolver o dano causado, determinou-se que o causador do dano 

realizasse o pagamento de uma indenização para reparar seus atos, mesmo que fosse algo 

simbólico. Com o avanço da sociedade e a separação do público do privado, não mais cabendo 

a vingança pessoal, o Estado assumiu a responsabilidade de punir. A conceituação do termo 

nas palavras do jurista e do Desembargador aposentado Rui Stoco: 

 

“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” (STOCO, 2007, p.114). 

 

 E também segundo Carlos Alberto Bittar: 

 

“O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia 
acarreta ao agente a necessidade de reparação dos danos provocados. É 

a responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, que compele o 

causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, 

ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de 

fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado” (BITTAR, 1994, p. 

561). 
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  O Direito de Família contemporâneo vem se tornando cada vez focado nas relações 

pessoais familiares, sobretudo após a constitucionalização das relações privadas, em que há a 

aplicação de normas constitucionais nas relações privadas no intuito de respeitar a dignidade 

da pessoa humana. Nesse cenário, a responsabilidade civil também é aplicada nas relações de 

família, tendo em vista que a indenização por dano moral é um direito fundamental pela 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

 

  Contudo, é grande o desafio aplicar essa medida de responsabilidade civil nas relações 

pessoais e de família, uma vez que anteriormente eram aplicados em contratos verbais ou de 

algum negócio jurídico financeiro. A relação desse instituto com o direito de família é 

relativamente novo, e essa tímida relação acaba por desproteger os sujeitos vulneráveis das 

relações, embora tenha um esforço por parte dos legisladores, em casos práticos é frequente a 

ausência de uma assistência em casos de abandono de idosos. 

  É comum encontrar na doutrina a definição da responsabilidade civil com base nos 

seus pressupostos, o artigo 186 do Código Civil de 2002 estabelece que: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

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

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

  

  Para que seja caracterizado dano e a possibilidade de se indenizar é necessário seguir 

alguns pressupostos e os principais aspectos da responsabilidade civil são a conduta humana, 

seja ela ação ou omissão; o dano ou o prejuízo causado; e por fim, o nexo de causalidade. Esses 

são os pressupostos gerais para que haja a caracterização da responsabilidade civil. 

  A conduta é determinada pela vontade humana, é todo comportamento voluntário 

praticado por alguém através da ação ou omissão. A ação se entende como uma atitude positiva, 

diferenciando aqui do fato, que é algo que não é determinado pela vontade humana. Já a 

omissão se entende como a conduta humana negativa, o não fazer. Essas condutas de fazer ou 
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não fazer há sempre uma vontade direcionada, mesmo que o resultado final seja querido ou 

não. 

  Assim, independentemente de a conduta ser dolosa ou culposa, se comprovado que o 

agente agiu voluntariamente, seja essa uma ação ou omissão, gera o mesmo poder de indenizar 

caso configure uma lesão no resultado final. A única diferença será definir como a indenização 

será aplicada, que será considerado se houve vontade ou não de ter o resultado final, pois 

conforme artigo 994, parágrafo único do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão 

do dano”, desta maneira, a indenização poderá ser menor quanto menor a culpa. 

  Essa conduta causadora do dano não precisa ser necessariamente ilícita, isso não é um 

pressuposto da responsabilidade civil, embora seja um de seus tipos. O Código Civil destaca 

não serem ilícitos atos que sejam praticados em estado de necessidade, contudo, determina o 

dever de indenizar (arts. 188, I; 929 e 930 do CC/02). Contudo, a conduta culposa, seja ela ação 

ou omissão, sempre será caracterizada como ilícita na forma do art. 186 CC/02. 

  Fazendo um elo ao tema, no Abandono Afetivo Inverso poderá caber a aplicação da 

responsabilidade civil, uma vez que fica caracterizada conduta omissiva do filho com seu 

progenitor em relação à prestação dos devidos cuidados legais, o amparo, a atenção e o afeto. 

E mesmo que não haja uma vontade intencionada em abandonar o idoso, esse poderá cobrar 

uma indenização ao seu descendente com base na conduta omissiva clara e evidente, plasmada 

na figura do abandono. Sendo vítima de uma clara conduta omissiva, é adequado que haja a 

responsabilização pelo idoso abandonado, muitas vezes maltratado e passando até por 

necessidades. 

  O dano, um dos pressupostos da responsabilidade civil, põe fim ao acontecimento 

ilícito, uma vez que não como ser discutido o vínculo de indenização com a conduta sem que 

haja dano ou lesão. A partir do momento que há o prejuízo, seja moral ou material, surge a 

necessidade de reparação de tal dano; se não há o dano, não o que se falar em responsabilidade 

civil. 

  O dano indenizável surge a partir da infração voluntária ou não a uma norma ou do 

descumprimento de uma obrigação, decorrente de uma conduta ilícita e em alguns casos, 

excepcionalmente, de uma conduta lícita. Vale destacar que o dano não necessita ser 

proveniente de uma ofensa ao patrimônio da vítima, pois mesmo que esse dano seja diretamente 

relacionado a uma infração aos direitos da personalidade (arts. 11 a 21 do CC/02), gera o direito 

de pleitear uma reparação ou indenização civil, embora os direitos da personalidade não tenham 

um teor econômico, possuem um valor fundamental da dignidade humana que merecem tutela 

do Estado. 
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  Na doutrina tem-se duas espécies principais de dano: o dano moral e o dano material 

ou patrimonial. Estes dois tipos são os recorrentes, mas há ainda o dano estético hoje aceito e 

aplicado em casos concretos ligados a imagem-retrato da pessoa. O dano moral se caracteriza 

quando há lesão aos direitos de personalidade, os bens que compõem a personalidade se 

distinguem completamente dos bens que compõem os bens patrimoniais, cuja agressão 

convenciona-se chamar dano moral.  

  No Direito de Família, com base nas relações paterno-filiais, o dano moral está mais 

presente no relacionamento em si, uma vez que não há prejuízo de bens materiais e sim uma 

violação ao direito da dignidade da pessoa humana, princípio resguardado pelo Constituição 

Federal de 1988 conforme já citado. As lesões à dignidade ocorrem quando um indivíduo se 

sente magoado, constrangido, humilhado ou ofendido. É assim que ocorre no abandono afetivo, 

onde não há necessariamente uma ação positiva para se configurar o dano, já que o abandono 

caracteriza uma evidente omissão. 

  O dano ao idoso nesse caso é difícil de ser determinado, pois nem sempre ele se mostra 

perceptível como uma agressão física por exemplo, mas ainda assim, mesmo que não aconteça 

a agressão, é possível se atentar aos danos notórios causados pelo abandono do idoso pelos 

familiares. Os idosos que não tem uma boa relação afetiva com seus familiares tem uma maior 

fragilidade emocional, o que acaba culminando na depressão, falta de apetite, baixa autoestima, 

desinteresse pela vida, tudo consequência do abandono, maus tratos e a falta de amparo físico 

e emocional familiar. 

  O terceiro pressuposto da responsabilidade civil é o nexo causal: não é suficiente para 

a Teoria da Responsabilidade Civil avaliar apenas a presença de uma conduta e de um dano. É 

necessário que se figure o nexo de causalidade, ou seja, o elo que faz a conexão entre os dois 

pressupostos anteriores, sendo indispensável ligar a conduta ao dano decorrente dele para dar 

sentido à responsabilização. 

  Em relação ao abandono afetivo inverso, é fundamental analisar o caso concreto, haja 

vista que não é qualquer vínculo que cumpre o pressuposto do nexo de causalidade. Os idosos 

são pessoais que requer de cuidados mais especiais, precisam de mais atenção e 

acompanhamento pelos familiares, pois são pessoas com idade mais avançada e de maior 

fragilidade que carecem de cuidados necessários para um envelhecimento saudável, não se pode 

lhe serem negados tais de direitos. Negando tais direitos, estaria sendo ligado essa omissão de 

cuidados com o dano emocional causado pelo abandono. Logo, o nexo causal se encontra 

presente entre a conduta omissiva representada pelo abandono afetivo inverso e os possíveis 

danos causados na esfera psicológica, moral ou física decorrentes dessa conduta. 
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3.2 Responsabilidade Civil Subjetiva e o Dano Moral 

 

  Na responsabilidade civil objetiva basta apenas que exista o dano e o nexo de 

causalidade para que haja a obrigação de indenizar, não tendo importância se o agente causador 

praticou conduta culposa ou não. Já na responsabilidade civil subjetiva será necessária a 

comprovação de dolo ou culpa do agente, onde a culpa será analisada em três aspectos: 

negligência, imprudência e imperícia. A negligência é a hipótese de quando o agente deixa de 

agir como deveria e não agiu; imprudência é quando o agente não está apto a realizar o ato com 

perfeição; e imperícia se caracteriza quando o agente mesmo sabendo do risco de causar um 

dano, age sem tomar os cuidados necessários. 

  Para José Acir Lessa Giordani11, a culpa se configura como um dos pressupostos da 

responsabilidade civil subjetiva, assim, para que sua configuração é imprescindível que a culpa 

seja esclarecida através de provas ou por meio de presunção. 

  A ideia de culpa está intrinsicamente ligada à responsabilidade: em regra ninguém será 

punido em prol da reparação de um dano sem que tenha feito ou deixado de fazer algo, sendo 

a culpa, conforme a teoria clássica, o pressuposto principal da responsabilidade civil subjetiva. 

  Quando o dano causado for uma ofensa à dignidade da pessoa humana, um prejuízo 

de ordem moral, a Constituição Federal de 1988 trouxe como punição ao agente causador a 

indenização por dano moral, esse sendo um direito fundamental conforme o artigo 5º, incisos 

V e X da carta constitucional.: 

 

 (...) 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

(...) 

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; 

 

  Conforme já visto, o Direito de Família vem se renovando e se adaptando às novas 

questões que vão surgindo e, devido às diversas situações ocorridas no núcleo familiar, surge a 

responsabilidade civil como um remédio para tutelar os interesses e os deveres de família que 

                                                             
11 LUZ, Larissa de Souza Philippi. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva no 

direito do trabalho. Disponível em: <http://www.oab-sc.org.br/artigos/responsabilidade-civil-subjetiva-e-

objetiva-no-direito-do-trabalho/445>. Acesso: 25/04/2018. 
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são desrespeitados conforme os valores constitucionalmente protegidos como a personalidade, 

dignidade da pessoa humana e a autonomia de vontade. 

  Desse modo, a partir da configuração da responsabilidade civil subjetiva, surge a 

possibilidade de pleitear os danos sofridos através da indenização pecuniária. Contudo, como 

as relações familiares são construídas por laços de afetividade, envolvendo sentimentos 

pessoais entre os seus membros, não sendo, portanto, uma relação jurídica de cunho econômico, 

o direito de pleitear a indenização por dano moral cabe no direito familiar. 

  No que cerne ao abandono afetivo inverso, é utilizada a responsabilidade civil 

subjetiva, uma vez que o ente familiar encarregado de amparar o idoso não agiu conforme 

deveria, causando-lhe danos causados por esse abandono, fazendo presente aqui o aspecto da 

negligência. 

 

3.3 Da Responsabilidade Pelo Abandono Afetivo 

 

  A responsabilidade civil no Direito de Família é uma questão bastante discutida ante 

o problema de reparação pecuniária nas relações familiares, o grande desafio é a valoração do 

afeto, quanto é o valor do sentimento? 

  Muitas vezes não há outro remédio além o dinheiro para a reparação de um dano, mas 

essa “monetarização” das relações afetivas deve ser vista com extrema cautela, e esse desafio 

para atribuir valores às obrigações de cunho sentimental não é o único problema que a reparação 

pecuniária nas relações de família traz, também pode provocar uma sensação de que com o 

pagamento se encerra a obrigação e os efeitos causados pelas violações dos deveres familiares. 

  É difícil o acolhimento sentimental que não foi recebido ser encontrado na reparação 

financeira, pois o afeto não pode ser substituído, mas a lesão causada pelo dever de cuidar pode 

ser no mínimo reparada em caráter pedagógico, como uma forma punitiva e preventiva.  

  Diferente do que ocorre em outras espécies de relação, o pagamento de indenização 

não se encerra a relação entre os indivíduos no abandono afetivo. A relação entre o autor e réu 

continua por existir mesmo que seja efetivada o pagamento pecuniário, tendo, portanto, o Poder 

Judiciário também que estimular a reparação do dano sofrido através das necessárias medidas 

para a reestruturação da relação familiar, pois, não só a relação que continua, é frequente que o 

próprio dano causado já “reparado” persista. Apesar de o conflito ser encerrado na esfera 

jurídica com o pagamento da indenização, a situação que caracterizou o ato lesivo muitas vezes 

continua, trata-se de danos que se prolongam possivelmente por toda a vida da vítima do 

abandono. 
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  O instituto da responsabilidade civil surgiu para eliminar conflitos gerados em casos 

pontuais na relação social entre réu e vítima: com o pagamento de um valor monetário encerra-

se o episódio. No entanto, esse recurso utilizado para solucionar conflitos de cunho familiar 

exige adaptações para que não se configure como uma falsa solução, um dos ajustes necessário 

da responsabilidade civil no direito familiar é de que o pagamento de uma indenização não seja 

a única forma de reparação. Assim, deve-se buscar conciliar os interesses particulares e 

reequilibrar as relações, tirando do centro obrigacional a questão apenas patrimonial para dar 

mais importância às questões mais humanas. 

  A responsabilidade civil no abandono afetivo tem que se levar em consideração os 

princípios que regem o Direito de Família e que também são ligados intimamente a questões 

como o direito da dignidade da pessoa humana, a personalidade, as experiências traumáticas do 

indivíduo no âmbito familiar, as relações familiares, principalmente entre os indivíduos 

vulneráveis, como as crianças e os idosos, e os entes familiares. 

  Configurada a responsabilidade civil, surge a necessidade de uma reparação justa, 

fundamentada em lei, para proteger os mais vulneráveis que sofrem com o abandono afetivo, 

as crianças, bem como os idosos. Embora não seja a única reparação necessária ante a omissão 

no descumprimento dos deveres de amparo e cuidado, o pagamento de indenização pecuniária 

é uma tentativa pedagógica de se reparar o descumprimento dos deveres paterno-filiais, pois 

apesar de amar, nutrir sentimentos ser algo que não se pode obrigar outra pessoa a ter, cuidar é 

um dever e isso deve ser reparado quando descumprido. 

  Seria melhor que junto à obrigação de pagar uma indenização, houvesse a condenação 

de medidas específicas, a depender do caso, para evitar que tais deveres fossem novamente 

violados.   

  Em casos de abandono, o parente omisso poderia ser condenado a visitar regularmente 

a vítima de abandono, pois o que a vítima do abandono afetivo quer, ou pelo menos deveria 

querer, é que os deveres de cuidado e os laços afetivos fossem presentes nessa relação familiar. 

No caso de crianças os pais teriam também que participar de reuniões e festividades escolares, 

e no caso dos idosos que se encontram abandonados em asilos, os seus descendentes teriam que 

dentro da possibilidade, levá-lo para morar consigo, ou ter que no mínimo realizar visitas 

frequentes. 

  Apesar dessas hipóteses de tutela específicas serem ideais para que a vítima tenha uma 

melhor reparação, os doutrinadores mais tradicionais ainda hesitam em aconselhar esse 

caminho, já que no campo das obrigações, há predominância em se resolver tudo de forma 

pecuniária.  
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   Na lei chinesa anteriormente mencionada, é determinado que os “membros da família 

que vivem longe de seus pais devem visitá-los ou pelo menos manter contatos com frequência". 

Em que pese o comando normativo ali contido, esta não é uma lei para ser aplicada pelas 

autoridades: a lei é vaga, não define penas para os filhos que a descumprirem e nem indica 

minimamente a regularidade das visitas. A principal finalidade da lei é provocar uma 

conscientização dos chineses sobre essa questão do abandono e ressaltar a importância do 

suporte emocional para com os idosos, reforçando a tradição chinesa que os filhos tem que 

cuidar dos pais quando envelhecerem. 

  No Brasil, o abandono material já é previsto na legislação, os pais idosos têm o direito 

de cobrar pensão alimentícia dos filhos quando não tiverem meios para se manterem sozinhos 

ou que não sejam o suficiente para o próprio sustento. Esse direito de alimentos é decorrente 

do princípio da solidariedade familiar, essencial para a sobrevivência do indivíduo, dessa 

forma, pode ser considerado um direito fundamental para a vida, saúde e dignidade. 

  Mas como já visto, a responsabilidade existente entre os pais e filhos vai além de 

obrigações de natureza pecuniária, os idosos estão amparados também pela assistência afetiva 

no art. 3º do Estatuto do Idoso: 

 

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

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária. 

 

  Neste artigo, tem-se que é direito do idoso ter uma convivência familiar, contudo, há 

numerosos casos de filhos que abandonam seus progenitores em asilos e que sequer voltam 

para uma visita, prometem voltar e nunca voltam. Essa negação da assistência afetiva, do 

amparo moral e psíquico, além de ser uma afronta aos seus direitos, como já visto, geram 

numerosos danos à pessoa do idoso, trazendo deveras sequelas, muitas vezes irreparáveis. 

  O abandono afetivo dos filhos para com os seus pais gera o dever de indenizar, e essa 

indenização, como já analisado, não é um meio de substituir o afeto que lhe é negado, é apenas 

uma punição ao filho que deixa de desempenhar o seu dever legal de assistência ao seu 

progenitor abandonado, é de mero caráter punitivo e pedagógico. 

  Os filhos, portanto, têm o dever de acolher os seus pais na velhice, seja de forma 

material, seja imaterial. E mesmo que os pais tenham condições financeiras de sustento, 

permanece o dever dos filhos de prestar assistência moral, afetiva e psíquica para com eles. 
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 CAPÍTULO 4 – RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO NO ABANDONO 

AFETIVO INVERSO 

4.1 Análises jurídicas atuais e análogas acerca do tema 

 

  Alguns Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já reconhecem a aplicação 

da responsabilidade civil nas relações familiares. Alguns julgados têm acolhido as pretensões 

nas ações movidas pelos filhos contra os pais, relatando terem sidos abandonados por eles. 

Entretanto, ainda não há uma posição definitiva quanto a isso, seja ela nos casos de crianças ou 

de idosos.   

  A indenização por danos morais está cada vez mais presente nos julgados, porém a 

dificuldade encontrada nos tribunais é de imputar uma responsabilidade civil nas relações 

familiares, uma vez que, amor, afeto, carinho são coisas que não se compram, o que mais se 

preocupa é essa comercialização do afeto. A discussão aqui vai ser caracterizada no grau do 

abandono, as circunstancias na qual a o idoso vive e nos danos decorrentes da falta de convívio 

familiar com os seus descendentes. 

  Em situação análoga, o abandono afetivo inverso pode valer-se dos precedentes 

jurisprudenciais criados pelo judiciário brasileiro sobre o abandono afetivo, abrangendo os 

idosos e consolidando os direitos já estabelecidos na Constituição, Código Civil e Estatuto do 

Idoso, com a aplicação da analogia no direito, estabelece, assim, a possibilidade de aplicação 

do abandono afetivo em ambos os casos, idosos e crianças. 

  Essa analogia é permitida a sua aplicação pelos Magistrados conforme a Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei 4.657/42), na qual versa em seu artigo 4º: 

“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito. ” 

  Demonstrando avanço sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça condenou um pai 

a pagar uma indenização para sua filha por abandono afetivo, na interpretação da Ministra 

Fátima Nancy Andrighi, Relatora do Recurso Especial nº 1.159.242 – SP, é sim possível a 

reivindicar a indenização por dano moral resultante de um abandono afetivo pelos pais, ela 

afirmou na decisão que “amar é faculdade, cuidar é dever”.  

  A ministra ressaltou em sua relatoria que o dano moral pode estar presente em questões 

subjetivas como a afetividade, mágoa ou amor e que embora seja difícil a identificação dos 

elementos que constituem o dano moral indenizável, a paternidade traz, além das obrigações 

mínimas previstas legalmente, uma obrigação imprescindível de dar amparo psicológico aos 
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filhos. Os Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino seguiram a Relatora. Trecho 

do voto do Ministro Beneti: 

 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. 

 

 Há uma certa barreira na aplicação desse instituto, assim como em qualquer ação que 

configure o dano moral, mas aqui o que se evidencia é o sentimento que envolve nesse evento 

do abandono, tendo o amor e o afeto como protagonista, a dificuldade de valorar uma 

indenização se acentua. Outro assunto pertinente é de que não se pode obrigar ninguém a amar, 

conforme afirma o Relator Desembargador Mazoni Ferreira do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina: 

 

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. (NAGEL e MARCUS, 2013, 

p.37) 

 

  Seguindo essa linha de raciocínio de que não se pode obrigar ninguém a amar, há 

correntes contrárias acerca da indenização no abandono afetivo, ante a não consolidação sobre 

o tema mesmo com o crescente número de ações a respeito disso.  

  A corrente contrária ao dever de indenizar se embasa no argumento de que ninguém é 

obrigado a amar ninguém e que os sentimentos são obtidos de forma voluntária com a 

convivência e não por uma imposição legal, não devendo, portanto, haver uma reparação de 

cunho pecuniário por causa do abandono afetivo. Algumas decisões dos Tribunais pátrios: 

 

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. 

INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O abandono afetivo do pai em 
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relação aos filhos, ainda que moralmente reprovável, não gera dever de 

indenizar, por não caracterizar conduta antijurídica e ilícita.12 

 

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.13 

 

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.14 

 

  Dessa forma, fica evidente que o grande receio dos tribunais de utilizar esse instituto 

esbarra na valoração do afeto e também na configuração dos pressupostos necessários que se 

adaptem com a responsabilidade civil do agente. Diante da dificuldade de se definir tais 

aspectos, há de ser examinado cada caso concreto, não podendo ser negado à vítima o direito 

de pleitear pela reparação. 

 

4.2 Projetos de lei relacionados ao tema 

 

  Cumpre destacar que há projetos de lei acerca da temática do abandono afetivo inverso 

em tramitação. O Projeto de Lei nº 4.294 de autoria do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT) 

tem como objetivo incluir ao artigo 1.632 do Código Civil (Lei nº 10.406/ 2002) e ao artigo 3º 

do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) um parágrafo que estabeleça a indenização moral 

                                                             
12 TJ-MG - AC: 10194090997850001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis 
Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2013. 
13 TJ-RS - AC: 70060154150 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 02/07/2014, 
Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/07/2014. 
14 TJ-RS - AGV: 70056927221 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 18/12/2013, Sétima 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014. 
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pelo abandono afetivo. O projeto apresentado em 12 de novembro de 2008 se encontra pronto 

para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  

  Na justificação do projeto, o deputado afirma que o envolvimento familiar também 

deve abranger questões éticas e que dentro das obrigações existentes entre pais e filhos não 

existe apenas a prestação de auxílio material, mostrando que há “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”. 

  Há também em trâmite o Projeto de Lei 4.562 de autoria do Deputado Francisco 

Floriano (PR/RJ), que tem como escopo a alteração do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), 

onde visa dispor sobre o abandono afetivo do idoso por seus familiares, implicando, assim, a 

responsabilidade civil. 

  Na sua argumentação do projeto, ele afirma que “embora o dever de cuidado das 

famílias para com os idosos seja regulamentado juridicamente em seu artigo 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”. É certo que a negação do afeto pelo abandono traz 

dor psicológica ao idoso, o que acaba contribuindo para agravar as suas limitações físicas, ele 

visa com esse projeto o aperfeiçoamento do bem-sucedido Estatuto do Idoso no que cerne a 

possibilidade do idoso de obter indenização por danos morais. 

  Apesar disso, mesmo de maneira razoável e ainda não consolidada, o ordenamento 

jurídico pátrio já oferece dispositivos jurídicos adequados para auxiliar a teoria da 

responsabilização em casos como esses, seria mais conveniente uma legislação mais objetiva 

onde se especifique o direito em questão, bem como os responsáveis pelo abandono, 

eliminando, assim, quaisquer dúvidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Com a expectativa de vida cada vez maior e o planejamento familiar, temos cada vez 

mais idosos na sociedade. Segundo pesquisa do IBGE, a população idosa no Brasil é de 23,5 

milhões de pessoas e de acordo a ONU, os idosos representam 12,3% da população global. 

  Esse aumento de idosos, consequentemente aumenta o número casos de abandono 

familiar e há previsão de que a população idosa triplique até 2050 conforme a Organização 

Mundial de Saúde, logo, o debate sobre o abandono afetivo é algo bastante válido, visto o 

aumento de idosos na população. 

  Como já visto, a responsabilidade civil surge através de uma ofensa a um direito, na 

seara do tema abordado, compreende-se que o filho será responsabilizado civilmente quando 

sua conduta para com seus progenitores envelhecidos tenha gerado danos, seja de ordem 

material, moral ou afetiva. 

  Mesmo que ainda existam controvérsias na doutrina mais tradicional e nos tribunais 

sobre o abandono afetivo, o fato de existirem decisões positivas, inclusive no Superior Tribunal 

de Justiça, acerca do reconhecimento do abandono afetivo, compreende-se ser pertinente que 

esse tipo de dano seja digno de indenização. Ademais, já foi verificado que, mesmo não tendo 

legislação específica, já existem instrumentos normativos suficientes para subsidiar a teoria da 

responsabilização dos filhos perante os pais no momento de mais vulnerabilidade, o da velhice. 

À vista disso, a barreira para a aplicação desse instituto e enquadramento das normas ao caso 

concreto brota no meio social, tendo em vista que, diferentemente de países asiáticos, a família 

brasileira não foi educada para compreender que os filhos também têm responsabilidade perante 

os seus progenitores.  

  De fato, a presença de uma norma mais específica, tal como prevê os Projetos de Lei 

nº 4.294 e 4.562, representaria um avanço para que esse instituto seja aplicado de forma mais 

adequada, extinguindo qualquer confusão ou incerteza. Contudo, o que se teme é que haja uma 

demanda processual desenfreada e sem fundamentação para a utilização desse instituto, 

desencadeando uma “indústria do dano moral” no Direito de Família.  

  Por isso, tem-se mais uma razão para que o instituto seja aplicado com o devido 

cuidado em cada caso singular e que a reparação dos danos morais não seja unicamente por 

meio de indenização pecuniária, considerando-se que o afeto, sentimento pessoal que não se 

pode atribuir um valor de compra, é o protagonista dessas relações, tendo, portanto, que ser 

estimulado o convívio entre os entes réu e vítima para que esse dano, mesmo após a dita cuja 

reparação por indenização, não se perpetue.  
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  A lei chinesa que determina que os filhos visitem os pais regularmente veio para 

consolidar um costume de tradição milenar de respeito aos anciãos na China, e se esse país que 

tinha uma rica tradição sobre o quão importante é o idoso para a sociedade precisou reforçar 

em lei, embora essa lei tenha mais um cunho moral por não ter penalidades, essa consideração 

que se deve ter com os idosos, imagine o quão seria dificultoso para o Brasil que não tem essa 

mesma compreensão, se adequar a tal norma. Mas assim como a lei chinesa surgiu para trazer 

mais conscientização acerca do abandono afetivo e a importância do suporte emocional 

familiar, uma lei dessa mesma dimensão traria uma discussão maior no meio social brasileiro 

acerca da afetividade no âmbito familiar. 

  Dessa forma, procurou-se com esse trabalho demonstrar os estudos e debates sobre a 

possibilidade da responsabilidade civil dos filhos em relação aos pais ante a importância da 

afetividade no meio familiar e o seu valor diante as nas relações entre os seus indivíduos, 

sobretudo, dos idosos para com os seus descendentes. Também buscou-se mostrar a 

necessidade social dessa medida como mais uma forma de tentar coibir o abandono afetivo das 

pessoas mais vulneráveis, seja crianças, mas sobretudo de idosos, para evitar, assim, um 

envelhecimento sem qualidade de vida, repleto de traumas e danos emocionais e muitas vezes 

danos físicos desencadeados pela instabilidade emocional do idoso fragilizado pelo abandono. 
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