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ABANDONO AFETIVO INVERSO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

REVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT AND INDEMNITY FOR MORAL 

DAMAGE 

 

Alysson Rafael Souza Santana 1 

 

RESUMO  

 

O trabalho em analise tem como objeto de estudo a existência da 

possibilidade de reparação civil aos idosos que são abandonados por seus filhos na 

velhice, caracterizando dessa forma o abandono afetivo inverso, que consiste na 

falta afeto, e como não existe a possibilidade de tal aspecto ser precificado, nem 

muito menos há a obrigatoriedade de tal pratica, tem-se, portanto como finalidade 

verificar o entendimento dos julgamentos dos supremos tribunais de como será 

possível punir os agentes da pratica ilegal de abandono, onde ao mesmo tempo se 

encontra uma barreira no sentido de que há uma ineficácia de uma legislação 

específica tocante a tal assunto, como também mostrar que é necessário que o 

sistema jurídico brasileiro tenha mais atenção e procure medidas mais eficazes, para 

que assim se consiga diminuir os abandonos causados aos idosos evitando tal 

maneira os traumas e sequelas que o abandono afetivo inverso causa no idoso. Este 

trabalho faz o breve passeio sobre o conceito de família, logo em seguida busca 

mostrar a fundamental importância do idoso no seio familiar, como também os meios 

que garantam a proteção do idoso, onde temos o estatuto do idoso, constituição 

federal e código civil. Dando continuidade aos estudos adentramos na temática do 

afeto e a responsabilização civil pela. A temática central deste trabalho consiste no 

olhar mais atencioso pelos juristas falta do mesmo brasileiros na aplicabilidade do 

instituto da responsabilidade civil como forma de reaver as ofensas sofridos pelos 

idosos e principalmente como forma de preparo para que não se mantenha a pratica 

de tal abandono.  

 
1 Graduando em Direito pela Universidade Tiradentes – UNIT. E-mail: 
alyssonrafaelss@gmail.com 
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Palavras-chave: Idoso na Família. Dignidade Humana. Abandono Afetivo 

Inverso. Responsabilidade Civil. Dano Moral.  

 

ABSTRACT 

 

The work under analysis has as its object of study the existence of the 

possibility of civil reparation for the elderly who are abandoned by their children in old 

age, characterizing in this way the reverse affective abandonment, which consists of 

lack of affection, and as there is no possibility of such an aspect being priced, much 

less there is the obligation of such practice, therefore, the purpose is to verify the 

understanding of the judgments of the supreme courts of how it will be possible to 

punish the agents of the illegal practice of abandonment, where at the same time 

there is a barrier in the sense that there is an ineffectiveness of specific legislation on 

this subject, as well as showing that it is necessary for the Brazilian legal system to 

pay more attention and look for more effective measures, so that it is possible to 

reduce the abandonments caused to the elderly, thus avoiding the traumas and 

sequelae that the emotional abandonment inverse cause in the elderly. This work a 

brief walk on the concept of family, right afterwards it seeks to show the fundamental 

importance of the elderly in the family, as well as the means that guarantee the 

protection of the elderly, where we have the status of the elderly, federal constitution 

and civil code. Continuing the studies, we entered the theme of affection and civil 

responsibility for The central theme of this work consists of a more attentive look by 

lawyers, lack of the same brilliance in the applicability of the civil liability institute as a 

way to recover the offenses suffered by the elderly and mainly as a form of 

preparation so that the practice of such abandonment is not maintained. 

 

Palavras-chave: Importância do Idoso na Família. Dignidade Humana. 

Abandono Afetivo Inverso. Responsabilidade Civil. Dano Moral.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

  A evolução da tecnologia, da medicina, as melhores condições de 

higienização sanitária, o avanço nos estudos de novas pesquisas a busca de 
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recursos para criar novos procedimentos no combate às doenças, 

concomitantemente a essa sequência de fatos tem-se o aumento da expectativa de 

vida do brasileiro, o que vem ocorrendo de forma gradativa e consequentemente o 

aumento no do numero de idosos.    

  O cuidado ao idoso não se trata de uma faculdade e sim de um ato 

obrigatório. Visto que os números de idosos abandonados aumentam 

significativamente e tomando como base essa afirmação, levanta-se a seguinte 

problemática: a indenização por dano moral ao idoso devido ao abandono afetivo 

inverso é possível? Tratando-se de amor, atenção e carinho são difíceis mensurar o 

quanto a falta destes causam, o que acaba gerando uma divergência doutrinaria, 

pois não existe dispositivo legal que trate diretamente do assunto, onde o único meio 

de respaldo para os julgadores são os princípios jurídicos. 

  Com o crescimento da população idosa, tornam-se cada vez mais 

necessárias políticas que visem sua proteção humana, não somente em uma morte 

digna, mas que assegurem sua dignidade moral e psicológica, de maneira que não 

haja negligência principalmente no abandono afetivo, onde o mesmo possui 

respaldo no principio da dignidade humana. 

  A garantia da proteção aos idosos é previsto na Constituição Federal da 

República do Brasil em seus os artigos 229 e 230 respectivamente “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” e “a família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-

lhes o direito à vida”. 

  Com isso este estudo fará uma breve explicação histórica do conceito de 

família e sua fundamental importância no cuidado dos idosos, em seguida 

discutiremos sobre o principio da dignidade humana trazendo à tona a figura do 

idoso. Dando continuidade será abordada a responsabilização civil por danos morais 

aos integrantes das famílias e se será possível a punição, como também será 

analisada as jurisprudências acerca do tema e os posicionamentos do STJ com 

relação a essa temática. 

  Este trabalho visa analisar as possíveis reparações civis que se pode atribuir 

a todos os integrantes da família no não cumprimento das obrigações previstas no 
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estatuto do idoso. Como também verificar a lei nº 10.741/03 e demonstrar os 

posicionamentos dos superiores tribunais de justiça. Utilizou-se o método dedutível 

através da coleta de referencias bibliográfica e documental. 

   O tema consiste na situação de que a falta de afeto, amor e carinho dos 

filhos com seus pais provocam outras consequências mais agravantes para a saúde 

do idoso, portanto partindo dessa premissa torna-se extremamente necessário a 

eficácia do ordenamento jurídico no sentindo de criar medidas mais eficazes para 

que haja de fato o ressarcimento ao idoso, devido ao abandono a ele causado.  

   

2. PREMISSA HISTÓRICA DO CONCEITO DE FAMÍLIA. 

 

  O direito canônico teve forte influência na evolução histórica da família. As 

cerimônias religiosas davam origem às famílias. A forte esfera do cristianismo levou 

o casamento a uma esfera mais espiritual e sublime. 

Em tempos históricos a autoridade familiar era exercida pelo pai, ele era 

quem ditava todas as regras e também tinha domínio sobre a vivência de todos os 

membros da família de maneira que poderia escolher se determinado membro da 

família iria viver ou morrer. Na figura de uma única pessoa, o pai concentrava várias 

outras missões dentre elas podem ser citada como, por exemplo: chefe político, 

sacerdote e juiz. Todo o regimento familiar era administrado pelo pai. Na Idade 

Média o casamento era a única relação familiar reputada (GONÇALVES, 2019).  

 A definição de família sempre foi uma tarefa difícil no contexto histórico 

brasileiro, visto que costumeiramente é normal para qualquer pessoa ao escutar o 

termo família automaticamente associar a um grupo de pessoas aparentadas 

(NASCIMENTO, 2018, p 3).  

Nessa linha, é possível sistematizar o nosso conceito da seguinte maneira: 

 

a) núcleo existencial composto por mais de uma pessoa: a idéia 
óbvia é que para ser família, é requisito fundamental a presença 
de, no mínimo, duas pessoas; 

b) vínculo socioafetivo: é a afetividade que forma e justifica o 
vínculo entre os membros da família, constituindo-a. A família é 
um fato social, que produz efeitos jurídicos; 

c) vocação para a realização pessoal de seus integrantes: seja qual 
for a intenção para a constituição de uma família (dos mais puros 
sentimentos de amor e paixão, passando pela emancipação e 
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conveniência social, ou até mesmo ao extremo mesquinho dos 
interesses puramente econômicos), formar uma família tem 
sempre a finalidade de concretizar as aspirações dos indivíduos, 
na perspectiva da função social;(FILHO; GAGLIANO, 2019, p. 53) 

 

  Com o passar do tempo a estrutura familiar foi sofrendo diversas alterações, 

com o aumento do número das proles e desenvolvimento da cultura, torna-se 

necessário que se tenha uma estrutura mais eficaz com a finalidade de 

desempenhar suas funções próprias e garantir a saúde da espécie humana. 

Apresenta-se a família, tendo esta seu respaldo principal no culto religioso, que tinha 

grande influência nas sociedades primitivas, e, por conseguinte foi disseminado nas 

sociedades mais avançadas. A estrutura familiar ficou mais maleável com as 

mudanças trazidas pela família contemporânea, dentre elas podemos citar a 

independência econômica da mulher, o divórcio, a reprodução assistida, a 

afetividade dentre outros, tornando assim a família mais flexível e receptível as 

ideias atuais da humanidade. Surge assim o papel da afetividade, diante das 

divergências das relações humanas (MALUF, CARLOS ROBERTO DABUS, 2018).  

  Ficando notório que os laços sanguíneos deixam de exercer o papel único 

de fator de vinculação familiar passando assim a afetividade a ter mais relevância na 

união entre os membros da família e consequentemente passando a ser 

responsável pelo cuidado dos idosos na velhice, efemeridade e carência. A 

reciprocidade de cuidado tem sua proteção na Constituição Federal onde deixa bem 

evidente que tanto os pais devem cuidar dos seus filhos, como os filhos devem 

cuidar dos seus pais na velhice.   

  

2.1 O Idoso e sua Importância na Família  

 

A palavra envelhecer já deixa subentendido em seu significado um sentido de 

experiência ao se falar de idosos, pois era assim que os mesmos eram vistos, desde 

as antiguidades há tempos atuais, os idosos eram entendidos como fonte 

experiência e os seus conselhos sempre tinha forte influência na relação familiar.  

Os velhos na antiguidade eram vistos como referencial, pois conforme 

mencionado por Pessanha, (2016, p. 4) Os japoneses consultam seus anciãos antes 

de qualquer grande decisão, por considerarem seus conselhos sábios e experientes. 

Os velhos possuíam autoridade máxima devendo todos obedecer as suas ordens, 
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pois era assim que se estruturavam as famílias na China. Na China e no Japão a 

velhice é vista sob uma ótica de sabedoria e respeito, essa reverência se deve pela 

ampla experiência reunida durante sua trajetória de vida e dispondo da sua família 

como abrigo protetor. (Pessanha, 2016).   

De acordo com pesquisa realizada pelas Nações Unidas, a cada nove 

pessoas no mundo, uma tem 60 anos ou mais. No Brasil, dados do IBGE apontam 

23 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, em 2010, perfazendo em número de 

idosos 12,1% da população brasileira. “Com o aumento da longevidade da 

população, os esforços no entendimento do processo de envelhecimento têm um 

objetivo comum: possibilitar uma boa qualidade de vida e aumentar o bem-estar 

subjetivo dos idosos” (Mónico et al., 2017, p 985). 

É notório que o grupo familiar possui um teor de relevada importância no que 

tange à proteção do idoso, porém não se restringi somente a este quesito, é também 

de supra importância que a família garanta outros elementos que são intrínsecos ao 

bem estar como, por exemplo, respeito, amor, alimentação, habitação dentre outros. 

Estas considerações são tratadas de forma explicita na Constituição Federal, na 

política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso (FERNANDES; BRANDÃO, 2018). 

 

Conforme JÚNIOR que reforça esse posicionamento: “No artigo 3º 
do Estatuto do Idoso assevera ser obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurarem ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação de vários direitos, dentre 
os quais, o direito à convivência familiar. Da mesma forma, o artigo 
10º, em seu parágrafo 1º, inciso V, atesta que o direito à liberdade do 
idoso inclui, dentre outros, o direito à participação da vida familiar’’ 
(JÚNIOR, 2015, p 144).  

 

A constituição Federal de 1988 possui uma forte influência sobre a família, 

como pode ser visto em seu artigo 226, precisamente em seu parágrafo 7º onde 

deixa claro que o princípio da dignidade humana é o basilar para o planejamento 

familiar. Priorizando o direito do idoso, por toda a sociedade e primordialmente pela 

família, a qual possui o direito de proteger, socorrer, proporcionar sua participação 

frente à comunidade e garantindo de tal maneira a segurança emocional do idoso. A 

fim de evitar a inviolabilidade da dignidade do idoso, deverão prevalecer entre a 

família ao cuidar do idoso, o respeito, amor e cuidado. Durante o nosso crescimento, 

em todas as etapas da vida, eles sempre estiveram conosco, nos protegendo e nos 



 

9 
 

acolhendo. Partindo de tal analise é inevitável que no momento de velhice, os filhos 

garantam aos seus pais toda segurança e apoio (PINA et al., 2016). 

O Cuidado ao idoso deve ser algo de extrema importância, pois não se trate 

de uma faculdade e sim de uma obrigação, agindo de certa forma estaremos 

resguardando o principio da dignidade e o mais importante é que estaremos sendo 

solidário com quem nos tanto ajudou quando mais precisávamos.  

 

2.1.2 O estatuto do idoso e a dignidade humana na eficiência dos direitos 

fundamentais 

 

Como pode ser observado o Estatuto do Idoso, possui em seu conteúdo uma 

ampla proteção ao idoso, proteção esta que atinge outros ramos do direito, como por 

exemplo, na esfera civil, penal e administrativa, onde colhe dessas áreas todo e 

qualquer tipo de proteção ao idoso, principalmente a sua dignidade humana. 

Dentre os objetivos previstos no princípio da dignidade humana está o direito 

da pessoa desenvolver-se física e psiquicamente, mantendo o respeito à vida e a 

liberdade e estando tudo resguardado na Constituição Federal de 1988, onde teve 

sua origem na Declaração dos Direitos do homem e do cidadão, em 1789, na 

Declaração Universal dos Direitos do homem em 1948, após a 2ª guerra mundial, 

por fim na Constituição Federal de 1988 (FERMENTÃO, 2016). 

Existe certa dificuldade em se conceituar o principio da dignidade humana 

devido ao fato de se tratar de algo vago e também pelo motivo que não trata 

exclusivamente dos aspectos físicos e psíquicos, e sim de uma característica que 

esta intrínseca a pessoa humana (FERMENTÃO; TANAKA, 2016).  

A discussão sobre o tema da dignidade humana vem ganhando cada vez 

mais força no cenário atual, sendo bastante discutido em diversos comprovativo 

como, por exemplo, no ordenamento jurídico, na Constituição, na Declaração 

universal de Direito humanos, nas leis e decisões judiciais. Não há como se mesclar 

a dignidade visto que é algo o qual está intrínseco a cada ser humano e independe 

da vontade do mesmo, por mais que seja da sua aspiração em não possuí-la. O 

direito fundamental procura meios para materializar a temática que a dignidade 

humana traz em seu esboço e assim empenhando-se no sentido de introduzir 

normas que protejam esses direito (FERNANDES; BRANDÃO, 2018). 
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É evidente a dificuldade de se conceituar a dignidade da pessoa humana, isso 

tudo pelo fato de ser algo que possui uma diversidade de sentidos, onde muitos 

deles são expressos de forma diferente, em cada cidadão, portanto não há o que se 

falar em algo direto e linear. 

O estatuto do idoso foi editado em 2003 pela Lei nº 10.741, que veio para 

tornar mais forte e eficaz o que já era determinado no artigo 230 da constituição de 

1988. O estatuto do idoso é algo inovador no ordenamento jurídico brasileiro, visto 

que tem importante influência, pois passa a tratar a figura do idoso de forma 

imprescindível como também visa garantir de forma individual ou coletiva todos os 

direitos efetivo de qualquer esfera jurídica seja ela criminal, civil ou administrativa. A 

implementação da dignidade humana no ordenamento jurídico traz consigo uma 

diversificada serie de direitos fundamentais que são imperiosos para a garantia da 

dignidade da pessoa humana (Dobarro; VILLAVERDE, 2016).   

No entanto é notório que o ordenamento jurídico vem cada vez mais 

procurando meios de proteção e eficácia das suas aplicabilidades de garantia de 

cidadania e proteção ao idoso, pois não se pode deixar de lado que o idoso também 

é cidadão e que é necessário ferramentas que ajudem na implementação da prática 

de atividades que assegurem à proteção a dignidade humana do idoso. 

Não resta duvidas que ambos, a lei de nº 10.741/2003 e Constituição visam 

proteger a figura do idoso, porém é necessário que o conhecimento de outras 

normas jurídicas também esteja presente para que seja criada uma nova idéia, que 

enfoque cada vez mais essa nova fase da vida, onde a valorização da dignidade 

deve ser primordial. Mas para que essa proteção ocorra de forma eficaz é 

necessário que as leis sejam aplicadas efetivamente, e que os poderes públicos guie 

os caminhos sob a luz dos princípios e dos objetivos constitucionais com a finalidade 

de que se obtenham direitos iguais e uma vida digna e consequentemente 

assegurando a dignidade humana durante a vida (SILVA et al., 2013).    

Prevê a Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

A cidadania e a dignidade da pessoa humana são fundamentos 
do Estado Democrático de Direito (art. 1°, II e III, da CF). 
Direitos Sociais: São direitos a educação a saúde, o trabalho, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maturidade e a infância, assistência aos desamparados na 
forma desta Constituição (art. 6°, da CF). De seguridade social: 
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compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social 
(art. 194, da CF). 
 

Com isso fica bem evidente que a dignidade da pessoa humana tem como 

objetivo resguardar o valor intrínseco de cada ser humano, procurando assim manter 

um nivelamento nas relações jurídicas. 

 

3 ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 

3.1 Breves Considerações  

 

A afetividade teve um grande avanço, exercendo um papel de extrema 

importância nos vínculos familiares, atuando em conjunto diretamente com os outros 

critérios, como o biológico e ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento no 

convívio familiar e de diversos relacionamentos, onde a partir do século XX a 

afetividade foi ganhando cada vez mais espaço e dando origem a uma nova ideia de 

família, substituindo aquela antiga visão de família criada pelas igrejas, Estados e 

instituições patrimoniais. Houve uma grande mudança no sentindo de 

reconhecimento familiar, onde a afetividade passou a ser o centro dos 

relacionamentos familiares, vencendo de tal maneira os obstáculos que antes eram 

impostos para o reconhecimento da família. Diante de tal situação o direito de família 

passou a dar maior importância a tal principio, considerando como essencial nas 

relações familiares.  

Quando se fala em afetividade, estamos falando de algo o qual possui 

características naturais como, por exemplo, amor, carinho, dialoga compreensão e 

respeito características estas que estão intrinsecamente ligado a pessoa, não 

podendo cobrar que o ordenamento jurídico obrigue o cidadão a tal prática, porém 

são com esses respectivos atos que pode ser fortalecido a afetividade na família. O 

afeto familiar pode ser encontrado em duas formas, seja ele o afeto positivo que se 

configura no amor, ou seja, ele o negativo que se configura no ódio, é notório que 

ambos estão em todas as relações familiares. O princípio da afetividade distinguir-se 

totalmente do modelo patrimonialista, o qual predominava em outros tempos. O 
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principio da dignidade humana em seu conteúdo traz consigo a valorização da 

afetividade (VALÉRIO; CAPELARI, 2019). 

A humanidade precisa muito de afetividade, para comprovar tal fato 

percebesse através das polêmicas judiciais que estão surgindo, onde muito delas 

estuda a possibilidade de responsabilidade civil pela falta de afetividade. O afeto faz 

com que a família passe a ficar sustentada no principio da dignidade humana, onde 

os filhos ficam unidos a seus pais até sua independência por um ato natural e os 

mesmo mantêm suas relações conjugais unidas pelo vinculo da afetividade 

diferentemente do que ocorria no passado, onde a força ocupava o lugar do afeto, 

logo então percebe-se a importância da afetividade na família.   

 

3.1.2 Abandono afetivo inverso 

 

É importante frisar que a obrigação dos filhos para com os pais possui 

respaldo jurídico na constituição em seu artigo 229 onde preconiza 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”. Neste artigo fica 

clara a valorização da união familiar e continuado o incentivo a proteção do idoso 

tem-se o artigo 230 onde informa que: “A família, a sociedade e o Estado têm o 

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

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”, A família, 

Estado e a Sociedade devem defender a dignidade humana do idoso de maneira 

que os últimos dias de sua vida sejam vividos de forma digna, com a inserção do 

idoso no meio social para que assim ele possa se sentir útil (LISBOA et al.,2020). 

Não há como impor a obrigatoriedade no ato de amar, porém infelizmente é 

essa falta de amor e atenção que caracteriza o abandono afetivo, agora o ato de 

cuidar e prestar auxilio é essencial e possui sua aplicabilidade em lei, onde a mesma 

protege a integridade física e psicológica (NINGELISKI; BALAK, 2020).  

A idéia de proteção fica mais clara no estatuto do idoso em seu artigo: 

 

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos 
seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 
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§ 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 
idoso. 

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção 
outras decorrentes dos princípios por ela adotados (BOAS, 2015, p. 
7). 

 

O abandono afetivo inverso está atingindo muitos idosos atualmente. A falta 

da afetividade dos filhos para com seus pais caracteriza o abandono afetivo inverso 

sendo este considerado umas das maiores violência contra o idoso e todo esse 

abandono, acaba desestruturando toda a família a qual possui o melhor abrigo para 

a afetividade (FERREIRA; COELHO 2018).   

A obrigação de propiciar uma boa alimentação, convívio social dentre outras 

atitudes de cuidados não recai somente aos filhos, é também obrigação de toda a 

família, pessoas que estão responsáveis pelo cuidado diário como também as 

instituições públicas, mas infelizmente não é o que acontece, o cenário atual mostra 

que o índice de violência contra os idosos vem crescendo cada vez mais e o 

principal tipo de violência é o abandono afetivo inverso, onde a família é o principal 

agente. A jurisdição brasileira compreende que o abandono afetivo é um ato ilícito 

que ataca diretamente o direito da personalidade, pois deixam o idoso vulnerável às 

condições insatisfatória de vida. A justiça brasileira deve dar mais ênfase no sentido 

de criar mecanismo que enfatizem os direitos dos idosos, pois mesmo com todo 

aparato oferecido pelo estatuto do idoso ainda fica evidente os casos de violência 

contra os idosos (SANTOS; BERTHIER, 2018). 

Com isso pode-se se observar que compete a toda coletividade o 

encorajamento da proteção familiar juntamente a proteção dos idosos e caso tal 

atitude não esteja sendo colocada em pratica será necessário a utilização de outros 

meios de intervenção, para que assim se consiga a finalidade de se evitar o 

abandono afetivo inverso, a intenção de tais medidas não é obrigar a pratica do 

amor, visto que amar se trata de uma faculdade e não obrigatoriedade, o que é 

posto em questão é a preservação da saúde física e psicológica do idoso.   

     

4 RESPONSABILIDADE CIVIL  
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Ao se falar em responsabilidade civil, estamos diante de um tema de supra 

importância na esfera jurídica, pois este tema vai tratar exatamente de todos os atos 

humanos que geram uma possível consequência na esfera jurídica, conseqüência 

está que está diretamente vinculada a sua intenção. 

A atuação da responsabilidade civil apresenta sua forte influência desde a 

antiguidade, quando surgem os primeiros relacionamentos humanos, onde com 

estes assoma-se a idéia de obrigação, manifestando-se os conflitos, os crimes bem 

como as disputas familiares. Esse período ficou conhecido como Talião, onde 

predominava o castigo como forma punitiva por alguma violência praticada a outra 

pessoa. A lei de Talião deixa evidente tal conduta em sua expressão máxima “olho 

por olho, dente por dente”. Tal concepção de punição foi perdendo força com o 

Código de Manu da cultura hindu, onde este apresenta a multa ou indenização a 

favor do prejudicado, eliminando assim a pena corporal e dando surgimento a ideia 

de superação de vingança (TARTUCE, 2020).  

É óbvio que esse método de paga na mesma moeda não é eficaz, muito pelo 

contrário, irá acabar trazendo muitos problemas para sociedade, na medida que 

violência só gera violência, portanto acarretaria um problema em todo o sistema. 

TARTUCE define melhor o conceito de responsabilidade civil em sua obra: 

 

“Iniciando-se pelo conceito de responsabilidade civil, o presente autor 
segue, há tempos, a definição apresentada por Álvaro Villaça 
Azevedo, para quem essa está presente quando “o devedor deixa de 
cumprir um preceito estabelecido num contrato, ou deixa de observar 
o sistema normativo, que regulamenta a vida. “A responsabilidade 
civil nada mais é do que o dever de indenizar o dano”. 115 Entre os 
clássicos é igualmente muito difundida a definição de Caio Mário da 
Silva Pereira, para quem “a responsabilidade civil consiste na 
efetivação da reparabilidade abstrata do dano em relação a um 
sujeito passivo da relação jurídica que se forma. Reparação e sujeito 
passivo compõem o binômio da responsabilidade civil, que então se 
enuncia como o princípio que subordina a reparação à sua incidência 
na pessoa do causador do dano”.116 Entre os contemporâneos, 
destaco duas definições. A primeira é do Desembargador do Tribunal 
do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Bezerra de Melo, segundo o qual o 
que fundamenta o instituto é o dever de reparar o dano. E arremata: 
“podemos definir a responsabilidade civil como a obrigação 
patrimonial de reparar o dano material ou compensar o dano moral 
causado ao ofendido pela inobservância por parte do ofensor de um 
dever jurídico legal ou convencional”.117 O segundo conceito 
contemporâneo a se relevar é o de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho, para quem a responsabilidade civil “deriva da 
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agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, 
assim, o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à 
vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas 
(TARTUCE, 2020, p. 51)”. 

  

Para que se tenha a obrigação de indenizar é necessário que se tenha alguns 

pressupostos, dentre eles podemos citar a conduta (ação ou omissão), ato ilícito, 

dano e nexo causalidade. 

A ação voluntária pode ser classificada em duas formas a positiva na qual 

consiste no ato positivo e a negativa sendo está mais atrelada à omissão onde 

acarreta o surgimento do dano (FILHO; GAGLIANO, 2019). Outro aspecto 

importando dos elementos que compõem a responsabilidade é o nexo causal onde 

FLAVIO TARTUCE catequiza em sua doutrina: “O nexo de causalidade é o elemento 

imaterial da responsabilidade civil, podendo ser definido como a relação de causa e 

efeito existente entre a conduta do agente e o dano causado (TARTUCE, 2020, p. 

305). 

A conduta imprudente consiste em agir o sujeito sem as cautelas necessárias, 

com açodamento e arrojo, e implica sempre pequena consideração pelos interesses 

alheios (GONCALVES, 2020, p. 49). É lógico que, para a sua configuração, ou seja, 

para que haja a imposição do dever de indenizar, a referida atuação lesiva deva ser 

contrária ao direito, ilícita ou antijurídica (FILHO; GAGLIANO, 2019, p 85) e 

conforme reforça essa ideia em sua obra “O ato de vontade, contudo, no campo da 

responsabilidade deve revestir-se de ilicitude” (VENOSA, 2003, p. 22). 

Não se pode falar em indenização sem mencionar o dano, pois trata-se de um 

elemento de suma importância na responsabilidade civil, na medida que, sem a 

presença do mesmo fica inviável se falar em indenização somente através da prova 

do dolo ou da culpa na conduta do agente, pois é necessário se provar o dano 

material ou imaterial sofrido por alguém. A palavra “dano” tem sua origem latina 

dammum, onde possui diversos significados, dentre eles, um prejuízo, uma perda. 

(TARTUCE, 2020). 

Conforme é explanado no artigo 186 do código civil “Aquele por, por ação ou 

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

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Percebe-se que 

nenhuma modalidade de prejuízo é restrita, portanto a partir do momento que o 

agente transgrida o direito alheio de maneira que acarrete a um dano, o mesmo terá 
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que ser reparado ao seu estado de origem ou caso não seja possível terá que 

recorrer à indenização. Este dano poderá ser dividido de duas forma o patrimonial 

estando este diretamente ligado a diminuição do patrimônio da vitima ou a 

impossibilidade de seu crescimento, subdividi-se este em emergente, estando 

relacionado coma diminuição do patrimônio, e cessantes, quando afeta a atividade 

que traria lucros a vítima (NADER, 2020).     

A culpa está intrinsecamente ligada à responsabilidade civil e é à base da 

teoria subjetiva. A culpa está vinculada ao ato ou omissão de um descumprimento 

intencional ou não, seja esse descumprimento de uma obrigação legal ou de uma 

relação contratual como também da obrigação do homem de se comportar com zelo 

e responsabilidade nas relações com seus aliados (RIZZARDO, 2019).     

Para o direito a culpa pode ser tomada em três aspectos, o primeiro faz 

referência a culpabilidade que consiste na culpa que recai sobre uma pessoa pela 

pratica de um ato ilícito. O artigo 186 do código civil reforça a idéia de culpa em 

sentido (latu sensu) que compreende o dolo, ou seja, o descumprimento de um 

dever jurídico e (stricto sensu) onde a agente podia evitar a ofensa a um direito já 

conhecido. A inobservância do agente fomentará resultados lesivos que manifestará 

através da imprudência onde o sujeito age sem as precauções necessárias, a 

negligência é a falta de atenção deixando assim de evitar algo que poderia ser 

previsto, a imperícia consiste na falha técnica e falta de conhecimento para 

determinada situação. (CAVALHEIRO, 2019), (GONÇALVES, 2019).  

Dentre as espécies de responsabilidade civil podemos citar a extracontratual, 

diz que ela é extracontratual quando não possui nenhum vinculo contratual, nesta 

situação tem-se o embasamento do artigo 186 do código civil, sempre quando é 

causado um dano a outra pessoa, seja esse dano por culpa em sentido estrito ou 

dolo, será necessária a reparação do mesmo, neste tipo de responsabilidade o 

infrator infringe um dever legal. Na contratual a o descumprimento daquilo que já 

havia sido estabelecido (GONÇALVES, 2019). 

Com relação à pessoa causadora do ato a responsabilidade pode ser 

classificada em direta, quando a própria pessoa prática o ato. Na indireta vai existir 

um terceiro, com o qual o agente possui uma conexão (DINIZ, 2007).   

A culpa será elemento obrigatório de reparação do dano conforme a 

fundamentação que se dá a responsabilidade. A teoria subjetiva traz consigo a culpa 
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como elemento fundamental para que o dano seja indenizável, a lei, porém 

estabelece outro grupo que pode ser indenizável sem que haja a obrigatoriedade da 

culpa, a esta situação dar-se o nome de teoria objetiva, onde basta o dano e o nexo 

da casualidade para que se possa haver a indenização, possuindo autonomia da 

culpa, não há a necessidade de se provar a culpa pois a fundamentação da 

responsabilidade é a teoria do risco, conforme está teoria sempre haverá um risco 

de dano para terceiro, quando alguém pratica uma atividade (GONÇALVES, 2019).  

A indenização por dano moral é um direito fundamentado na Constituição 

Federal de 1988 e em se tratando de idosos, estes requer um cuidado mais 

específico, como por exemplo, mais atenção e um maior acompanhamento dos 

filhos, pois são pessoas mais vulneráveis, portanto necessita de cuidados 

reservados para que se possa ter um envelhecimento digno e quando estes 

cuidados não são ofertados configura-se um dano causado ao idoso cabendo assim 

uma analise judicial de uma reparação deste dano.    

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO, CUIDADE E DANO 

MORAL  

 

O desenvolvimento do individuo está totalmente vinculado ao cuidado, onde 

os pais devem ajudar seus filhos no seu desenvolvimento e a recíproca deve ser 

praticada de modo que os filhos ajudem seus pais no envelhecimento. A ética 

conduz o cuidado humano possibilitando o reconhecimento entre os mesmo. A ética 

está agregada a moral, pois possui em cada norma um valor que coibi determinada 

conduta, para que se tenha a eficácia de tal situação, é prevista algumas 

penalidades. O valor cuidado apresenta-se sob duas óticas, uma no tocante do 

dever moral, e a outra no tocante dever jurídico. Essa relação de cuidado fica bem 

exposta em seu artigo 20, onde estipula que "o idoso tem direito a educação, cultura, 

esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 

peculiar condição de idade", como também no artigo 11 apodera-se acerca do direito 

aos alimentos para o idoso, observando o binômio necessidade-possibilidade, como 

o direito ao exercício da profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais 

e psíquicas (art. 26 do Estatuto do Idoso). O idoso na forma do artigo 37 do Estatuto 

da direito "a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 
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desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em 

instituição pública ou privada". Deixando claro que os direitos dos idosos devem ser 

preservados, desta forma caso haja a negação desses cuidados, haverá punições 

previstas em norma, podendo ser penais, quando é caracterizada pela não 

prestação de assistência ao idoso e a civil é caracterizada pelo abuso de direito por 

omissão ou pelo ato ilícito de maneira que gere a obrigação de indenizar os danos 

extrapatrimoniais, caracterizando assim o abandono afetivo inverso (AQUINO, 

2015). 

Embora pareça estranho esse tipo de situação em que os filhos não querem 

cuidar dos pais na velhice, comportamento este totalmente antiético, mas é algo que 

acontece com muita frequência, e para tal situação tem-se todo esse aparato jurídico 

de medidas penalizadoras a aqueles que infligem tal conduta.  

 

4.1.1 O Dano Moral  

 

A dignidade da pessoa humana estabelecida na Constituição Federal de 1988 

teve um grande respaldo do dano moral, de maneira que através desta era 

possibilitado a reparação do dano. Tem-se como conceito do dano uma lesão a um 

patrimônio ou um insulto ao bem, podendo ser contratual ou extracontratual, 

motivado por dolo ou culpa do infrator. Este dano está ligado a sentimento mais 

íntimos da vítima, como por exemplo, desequilíbrio da tranquilidade espiritual, 

agonia, ferindo diretamente a dignidade da pessoa, podendo levar a uma lesão 

moral e dos fenômenos mentais ou lesão física. A ação de indenização por dano 

moral tem por objetivo resguardar a dignidade da pessoa humana e o direito da 

personalidade, que foram contrariados, exercendo assim uma função de 

preservação do bem estar da vítima, pois esta é um membro da família, não 

possuindo função econômica, o dano moral não visa garantir valores econômicos, 

mas sim a reparação do que foi causada a vítima (CARDONES, FERNANDES 

2016). 

É percebível que o dano moral é meio de defender o cuidado que o idoso não 

teve, tratando assim de uma ação preventiva que tem por objetivo vetar a falta de 

cuidado aos idosos, como também proibir que sua dignidade humana seja perdida.   
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4.1.1 A falta de cuidado dos filhos a seus pais geram danos morais?  

 

O abandono afetivo inverso caracteriza-se pela falta de afeto e cuidado dos 

filhos em relação a seus pais, tema bastante novo no ordenamento jurídico, porém 

pouco discutido no sentindo inverso, possuindo mais expressão no abandono afetivo 

de pai para filho. A principio entende-se que é possível a indenização por danos 

morais, pois da omissão do cuidado acaba acarretando dor, angustia, sofrimento e 

pioramento de doenças graves, onde não haverá como ser restituído esse prejuízo. 

A falta de legislação singular a respeito do abandono afetivo inverso não impede de 

haver a punição dos filhos, pois tal dever está explicito artigo 229 da Constituição 

Federal de 1988, onde leciona que: 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”. O abandono afetivo inverso denota um 

elemento que jurídico que merece ser discutido pelos responsáveis do direito 

(BARROS; VIEGAS, 2016). 

É de grande relevância ressaltar que o abandono afetivo inverso possui a 

mesma relação jurídica do abandono dos pais para com os filhos no cabimento da 

indenização por dano moral (FERREIRA; SANTOS, 2019) 

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp. n°1.159.242 - SP, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, referente a matéria citada abaixo proferiu sentença da 

seguinte forma: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO 
AFETIVO.COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 
1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 
no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está 
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa 
expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas 
diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. 
Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida 
implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma 
de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, 
educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da 
imposição legal, exsurgindo, daí a possibilidade de se pleitear 
compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar 
das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno 
cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um 
núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero 
cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à 
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afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência 
de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem 
revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação 
na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a 
título de compensação por danos morais é possível, em recurso 
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de 
origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial 
parcialmente provido (1). 

 

O entendimento supracitado deve ser levado em consideração nos casos de 

abandono afetivo inverso, onde o artigo 230 da Constituição Federal de 1988 diz 

que: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida, diante do fato de não ter tido nenhuma 

jurisprudência nesse sentido. Fica notório que os tribunais ainda estão fragilizados 

no tocante a efetivação dos danos morais para os familiares causadores do 

abandono afetivo inverso (FERREIRA; SANTOS, 2019). 

O descaso dos filhos para com seus pais é algo de extrema importância que 

merece um trabalho mais atento por parte do poder judiciário, com a finalidade não 

de impor a obrigação de amar, até porque seria algo improvável, mas sim a 

obrigação do ato de cuidar, evitando assim o acarretamento de traumas moral no 

idoso.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

O processo de envelhecimento é um processo que envolve todos os seres 

humanos, até porque o fato de envelhecer é algo que grande parte terá a sorte de 

passar, porém a temática deste trabalho aborda justamente os cuidados com as 

pessoas que chegarão nesse processo de envelhecimento e se de fato existe o 

respeito à figura do idoso e a sua dignidade. O crescimento populacional de idosos é 

algo incontestável, no entanto, a grande adversidade que consiste a esse aumento 

de idosos é que nem o Estado, a família e a sociedade, possuem estruturas 

suficientes para propiciar ao idoso uma boa qualidade de vida e acesso aos 

requisitos básicos de uma velhice saudável como, educação, saúde, cultura e o 



 

21 
 

ponto chave do assunto abordado no trabalho, o cuidado dos filhos a seus pais 

idosos.    

Com o aumento da expectativa de vida em virtude do avanço da medicina, a 

população idosa tem sofrido um aumento significativo e atrelado a tal fato tem-se um 

maior índice no numero de casos de abandono familiar ao idoso, em virtude de tal 

fato manifesta-se a responsabilidade civil, como meio de tutelar tal abandono dos 

filhos causados aos pais idosos, de maneira que o agente causador do abandono 

responda em qualquer esfera do direito que compreenda a pratica ilegal do 

abandono, como também respondam pelos danos materiais, moral ou afetivo. 

A proteção ao idoso possui respaldo em vários dispositivos legais, dentre eles 

podemos citar a Constituição Federal que traz em seu conteúdo o dever de 

assistência mútuo entre pais e filhos, incluindo também o dever de cuidar dos idosos 

a sociedade, a família e o Estado, garantindo de tal maneira a dignidade humana e o 

Código Civil garante ao idoso todas as necessidades de subsistência.  

Mesmo com todas essas garantias constitucionais, a violência ao idoso ainda 

continua crescendo isso devido ao falta da presença de uma norma mais eficaz, pois 

tal assunto ainda não é abordado com devido aprofundamento pelos juristas. Os 

idosos ainda continuam sendo abandonados, principalmente pelos seus familiares, 

não bastando à questão do abando familiar, muitos deles encontram dificuldade no 

acesso a saúde, dificuldade financeira, pois na maioria das vezes a sua 

aposentadoria não da para seu auto-sustento, dando somente para o gasto com 

remédios, onde também se encontra dificuldade para conseguir emprego devido a 

idade, tudo isso contribuiu para uma má qualidade de vida. 

Mesmo diante dessa falta de eficácia das normas de proteção ao idoso, os 

tribunais ainda possuem alguns julgados no sentido que há sim a possibilidade de 

indenização aos idosos, pois possuem como ideia que de fato o amor e afeto não 

podem sem obrigado, muito menos precificado, mas quando se comete um dano 

moral ao idoso, está ferindo um direito da personalidade e na devida situação cabe a 

indenização por danos morais, como também alguns tribunais fazem uma analogia 

ao abandono afetivo inverso o abandono dos pais aos filhos. 

Portanto o presente trabalho trouxe à tona a importância de um olhar mais 

atencioso, por parte da justiça brasileira para a figura do idoso na sociedade, 

principalmente no tocante ao abandono afetivo inverso, onde consiste na falta de 
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amor, carinho, atenção, por parte dos filhos ou da família, e mostrar a possibilidade 

de reparação civil, através da indenização, dos danos causados ao idoso, com isso 

não se tenta precificar o amor, mas se busca uma forma de tentar diminuir o 

abandono afetivo inverso e propiciar uma melhor qualidade de vida ao idoso, 

evitando traumas de danos emocionais. 
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