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O ABANDONO AFETIVO INVERSO À LUZ DO ESTATUTO DO IDOSO 
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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar a possibilidade do idoso obter indenização por 

danos morais, nos casos de abandono, tendo em vista a ausência de previsão 

legal no Estatuto do Idoso e na Legislação Brasileira. Visa olhar para o outro 

lado do abandono afetivo, estudar quando esse abandono ocorre da forma 

inversa, quando os filhos abandonam os pais que, geralmente, se encontram 

frágeis e vulneráveis. Esse abandono acaba tendo consequências, tanto 

material quanto imaterial, pois ao ser abandonado, além dos problemas e 

privações financeiras, o idoso também é privado do vínculo afetivo, é privado 

de uma relação com a família, e essa privação de afeto acaba sendo mais 

severa que a privação de ajuda financeira. Destaca também que os idosos 

abandonados não sofrem apenas prejuízos financeiros, sofrem prejuízos 

morais e também emocionais, em razão do sentimento de abandono, 

humilhação e angústia, o que pode acarretar outras consequências sérias à 

saúde levando à diminuição da vida. 

 
Palavras-chave: Direito de família. Abandono afetivo. Inverso. 
 
 

ABSTRACT 

Thisstudyseekstoanalyzethepossibility of the elderly toobtaincompensation for moral 

damages in cases of abandonment, duetotheabsence of legal provision in the Elderly 

Statute and in the Brazilian Legislation. It aimsto look attheotherside of the affective 

abandonment, tostudywhenthis abandonment happens in theoppositeway, 

whenthechildrenleavetheparents, whogenerally are fragile and vulnerable. This 

abandonment endsuphavingconsequences, both material and immaterial, 

becausewhenbeingabandoned, in additionto financial problems and deprivation, the 

elderly personisalsodeprived of the affective bond, isdeprived of a relationshipwiththe 

family, and thisdeprivation of affectionendsupbeing more severeThatdeprivation of 

financial aid. Emphasizingthattheabandoned elderly do notonlysuffer financial losses, 

theysuffer moral and emotionallosses, duetothe feeling of abandonment, humiliation 

and anguish, whichcan lead tootherserioushealthconsequencesleadingto a decrease in 

life. 
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1INTRODUÇÃO 

 

O abandono afetivo dos pais para com os filhos é um tema tratado com 

frequência na doutrina e jurisprudência, olhando de forma geral, o abandono 

familiar é um afastamento de afeto ou de cuidados financeiros, ao descendente 

ou ascendente que necessita de ajuda. Mas a intenção é olhar para o outro 

lado dessa relação, estudar quando esse abandono ocorre da forma inversa, 

quando os filhos abandonam os pais que, geralmente, se encontram frágeis e 

vulneráveis. Esse abandono acaba tendo consequências, tanto material quanto 

imaterial, pois ao ser abandonado, além dos problemas e privações financeiras, 

o idoso também é privado do vínculo afetivo, é privado de uma relação com a 

família, e essa privação de afeto acaba sendo mais severa que a privação de 

ajuda financeira. 

O objetivo do presente trabalho é analisar a possibilidade do idoso obter 

indenização por danos morais nos casos de abandono, tendo em vista a 

ausência de previsão legal no Estatuto do Idoso e na Legislação Brasileira. 

O trabalho foi desenvolvido utilizando o método bibliográfico, com base 

em matérias já publicadas, em livros, artigos, dissertações e teses, e também o 

método dedutivo que se destina a demonstrar e a justificar, tendo por critério a 

coerência, a consistência e a não contradição.  

A pesquisa se caracteriza como teórica e descritiva, é a busca do saber, 

e visa observar, pesquisar, registrar e analisar os fenômenos, características, 

fatores ou variáveis sem manipulá-los. Priorizando a consulta a doutrinas, leis e 

jurisprudências. Objetiva aprofundar em conhecimentos relacionados tema. 

Já se sabe que o abandono afetivo dos descendentes é passível de ao 

pagamento da referida indenização. Analisaremos também a ausência de lei 

que regule a problemática do abandono afetivo inverso e a possibilidade de 

usar analogia e princípios para julgar esse caso. E por fim estudaremos como 

se da à definição do quantum indenizatório em casos onde seja reconhecido o 

dano moral indenização, mas através do presente trabalho analisaremos se em 
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caso de abandono afetivo inverso também poderá haver o reconhecimento do 

dano moral e a condenação decorrente do abandono afetivo inverso. 

O abandono afetivo é falta grave no dever de cuidar, e pode gerar 

indenização, pois o afeto passou a ser juridicamente valorado e reconhecido 

como vinculo familiar, importante para proteção e cuidado, e assim sua falta 

causa enorme prejuízo para quem precisa dele,caracterizando uma omissão ou 

negligencia daquele que detém o dever de cuidar, que no caso em questão são 

os filhos, pois os idosos necessitam de proteção, cuidado, assistência moral e 

também afetiva como forma de respeito, pois com o passar dos anos o 

significado de idoso para a sociedade vem mudando, há uma grande 

preocupação para melhorar sua saúde, tanto física quanto mental.  

Esse interesse surge devido ao aumento da população idosa, no país e 

também no mundo, começa a surgir, então, meios para a sua proteção. 

Não há lei específica que trate do abandono afetivo do idoso, mas 

podemos usar princípios, doutrinas e também o Código Civil para embasar a 

indenização.  

Não se pode precificar o afeto ou a falta dele, porém, para se chegar ao 

valor da indenização por dano moral decorrente do abandono afetivo inverso, 

será necessário analisar, cuidadosa e individualmente, cada caso observando 

as circunstâncias do abandono e também a vida de cada um dos envolvidos no 

caso. 

 

1 O ABANDONO AFETIVO 

2.1 O abandono 

 

O termo abandono, segundo o dicionário, significa “ato ou efeito de largar, 

de sair sem a intenção de voltar, afastamento”. Este significado já nos remete a 

uma breve visão do termo, é uma frase de leitura difícil, e até mesmo dolorida, 

e isso é somente a leitura em um pedaço de papel, quando a palavra em 

questão e o seu significado são encontrados na prática e em nosso cotidiano, a 

visão se torna ainda mais complicada, e capaz de entristecer muito mais que 

apenas o seu significado formal em um dicionário. 

O abandono não existe apenas na forma financeira, quando inexiste ajuda 

ou quando há falta de provimento, ocorre quando a pessoa é deixada sem o 
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suficiente para viver de forma digna, sem vestimentas, sem medicamentos, 

sem alimentos e também, muitas vezes sem higiene, e esta pessoa por si só 

não é capaz de trabalhar para se manter, cuidar de si de forma adequada 

acaba, então, vivendo em situação desumana com dificuldades que vão muito 

além daquelas já trazidas pela idade. 

O ato de abandonar está ligado à falta de proximidade e ao afastamento, e 

também se caracteriza pela falta de afeto, de atenção e dos cuidados 

necessários, o que gera o abandono afetivo. E esse abandono é indenizável, 

pois o direito de receber cuidados está previsto na Constituição Federal, assim 

é um direito constitucional, e quando identificado a falta desse cuidado, a 

violação desse direito, o abandonado deve ser indenizado. 

Segundo Paulo Lobo (2008), “a afetividade é um dever imposto aos pais 

em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou 

desafeição entre eles”. 

Os pais são responsáveis pela criação dos laços sociais e pela estrutura 

psicológica da criança, o afeto é a consequência do direito que ela tem à 

convivência familiar, e assim o amparo financeiro se mostra muito importante, 

porém insuficiente diante da ausência de afeto. A falta de recursos financeiros 

pode ser suprida através de outra pessoa que queira e possa ajudar. Já a falta 

de afeto não poderá ser suprida por outra pessoa além daquela causadora do 

dano. 

Conforme destaca Cleber Angeluci (2008): 

A defesa da relevância do afeto, do valor do amor, torna-se 

muito importante não somente para a vida social. Mas a 

compreensão desse valor, nas relações do Direito de Família, 

leva à conclusão de que o envolvimento familiar, não pode ser 

pautado e observado apenas do ponto de vista patrimonial-

individualista. Há necessidade da ruptura dos paradigmas até 

então existentes, para se puder proclamar sob a égide jurídica 

que o afeto representa elemento de relevo e deve ser 

considerado para a concretização do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 

As marcas de um abandono afetivo na vida de uma criança ou de um 

adolescente geram danos irreparáveis à personalidade, pois é com o afeto no 

seio familiar, no qual se aprende a importância e os valores da família, e a falta 
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desse aprendizado pode faz com que a pessoa se desenvolva com dificuldades 

para se socializar e também pode se desenvolver problemas de autoestima, 

problemas em demonstrar sentimento e também em acreditar no afeto de 

pessoas, atrapalhando a construção correta da personalidade da pessoa. 

Segundo Walkyria Carvalho (2008):  

De fato, a atitude impensada e desmedida de certos pais acaba 

por criar uma barreira que impede o combate às mazelas do 

ser humano por uma espécie de defesa antissocial. Essas 

feridas não cicatrizam e, muitas vezes, alimentam uma 

personalidade autopiedosa, originada da destruição da 

autoestima, sem o que não se pode falar numa convivência 

sadia do indivíduo com os demais. 

 

Já existem alguns julgados reconhecendo o dano moral de filhos que se 

sentem abandonados pelos pais, que sofreram rejeição e transtornos devido à 

falta de carinho. Nesses casos, fica evidente que a pensão alimentícia não é 

suficiente para a criação ou sobrevivência digna de uma pessoa, o contato, o 

acompanhamento escolar, a convivência familiar é de extrema importância 

para qualquer indivíduo, devendo a omissão ou negligência dos pais ser punida 

severamente. 

 

2.2 O dever de cuidado 

 

Os pais não podem renunciar a responsabilidade em relação aos filhos, 

essa relação está ligada ao pátrio poder, isso porque, tanto a criança quanto o 

adolescente precisam de tratamento especial, precisam de cuidado e atenção 

que são obtidos durante o convívio familiar. 

Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 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”. 

Sendo assim o dever de cuidar não é só em relação às crianças e 

adolescentes, mas também se trata dos idosos, que apesar de não estarem se 

desenvolvendo precisam muito de cuidado, de assistência e também do afeto 

de seus filhos e sua família. No caso dos idosos esse cuidado é ainda maior, 
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com o passar dos anos, o corpo e a mente ficam fracos, a saúde fica debilitada, 

e faz com que eles necessitem de mais carinho, atenção e paciência, o que na 

maioria das vezes gera o abandono, fazendo com que os asilos e abrigos de 

idoso fiquem lotados, idosos que são colocados nesses lugares, às vezes, são 

bem cuidados e outras não, alguns são visitados com frequência pela família, 

outros não. 

Os responsáveis que se omitirem da responsabilidade de cuidar 

descumprem uma obrigação imposta por lei, e ainda coloca em risco o 

desenvolvimento moral, psicológico e social dos filhos. Esse abandono fere os 

direitos fundamentais da criança e aqueles que são responsáveis por elas 

podem sofrer as penalidades previstas por lei, e terá que indenizar o menor 

pelos danos sofridos em decorrência do abandono. 

Segundo Fernanda de Melo Meira (2008, p.286): 

No contexto constitucional do tema, esse dever deve ser 

cumprido, levando-se sempre em conta a especial condição 

das crianças e adolescentes como seres em desenvolvimento, 

da necessidade que eles têm de uma orientação pedagógica, 

moral e esteio emocional, o que se faz na convivência, no 

acompanhamento, nos exemplos, enfim, na arte de conviver, 

que permite a concreta transmissão de valores familiares e 

construção de uma relação verdadeiramente afetiva. 

 

A autora reforça a grande importância da convivência familiar, do 

acompanhamento, da transmissão dos valores, e principalmente da orientação 

pedagógica, moral e também emocional. 

Nos últimos anos o Estado vem punindo a omissão dos pais, que faltam 

com suas obrigações no exercício do poder familiar, entre as punições 

previstas para os pais que descumprem com estas obrigações incluem 

advertência, perda da guarda, destituição da tutela, perda e destituição do 

poder familiar, todas essas medidas estão expressas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

 As penalidades previstas em lei devem ser observadas com muita 

cautela e aquela que visa retirar o menor do convívio familiar merece um 

cuidado ainda maior, pois no Brasil se prioriza que a criança permaneça com a 

família, logicamente acompanhada de equipes do conselho tutelar, e somente 
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em casos extremos, quando esgotados os meios alternativos para preservar 

esse vínculo com a família que a criança é retirada de sua família. 

 Entre os principais direitos das crianças está o de ter a convivência com 

seus pais e sua família, pois é somente com o convívio diário, com as 

experiências do dia a dia é que os filhos desenvolvem sua personalidade, tem 

direito também a ter um lar harmonioso, pais carinhosos e atenciosos, que 

zelem por seu desenvolvimento, pois já está comprovado que a criança que se 

desenvolve em um lar saudável juntamente com seus pais são, na maioria das 

vezes, mais fortes emocionalmente e intelectualmente. 

 Analisando a situação atual dos idosos, podemos compará-la com a das 

crianças e adolescentes, pois assim como eles, os idosos também necessitam 

de um amparo legal, ter seus direitos defendidos, e assegurados pela 

Constituição Federal e também pelo Estatuto do Idoso, buscando assim, mais 

dignidade.  

 Apesar do Estatuto do Idoso em seu artigo 98, prevê o dever de cuidado 

com os idosos, existe também um dever de respeito, afeto, e o dever de manter 

com esse idoso, os laços familiares que o mesmo construiu ao longo de toda a 

sua vida, e assim não seria justo que na sua velhice este seja abandonado por 

seus familiares em abrigos, onde, muitas vezes, sofrem humilhações, maus 

tratos. 

 Com base nisso, fica evidente a polêmica que se forma se possível que 

a lei obrigue os familiares a amar e a cuidar sentimentalmente dos idosos, 

sendo que esse sentimento não existe. Ninguém abandona aquele que ama. O 

cuidado financeiro, muitas vezes existe, cumprem facilmente o dever de 

alimentar, vestir, mas isso não significa que estejam cuidado devidamente 

desse idoso, não significam que se preocupam com ele, na maioria dos casos, 

esses alimentos só são pagos porque a lei determina. 

 Como exigir afeto e cuidado sentimental, se o sentimento em questão 

não é recíproco? A falta desse afeto pode ser indenizável? Fica o 

questionamento, se aquele que não consegue amar outrem fica obrigado a 

indenizá-lo pelos prejuízos provocados pela falta de amor. 

 

2.3 A indenização no abandono afetivo 
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A prática de qualquer ação ou omissão que cause dano a outra pessoa 

gera a obrigação de reparar esse dano, esta é a premissa máxima da 

responsabilidade civil. Porém, quando se trata do direito de família esse é um 

assunto muito delicado, devido à subjetividade dos casos, a dificuldade em 

analisar as condutas, e saber se são realmente ilícitas. 

Entretanto, apesar de difícil análise, o direito não pode ser omisso no 

que diz respeito a essas relações, punindo aquele que por ação ou omissão 

cause prejuízo a outrem. 

De acordo com o pensamento de Sergio Cavalieri Filho (2014, p.92): 

“O dano é sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria 

que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse dano. 

Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade 

sem dano (...)”.  

Quando o dano ocorre na esfera material ou patrimonial, a solução é 

simples, bastando a devolução do valor do bem ao patrimônio da pessoa 

lesada, mas quando se fala em bens imateriais, ou de cunho sentimental, há 

uma dificuldade imensa de se estabelecer o valor monetário para se 

compensar o prejuízo causado, esse valor não compensa integralmente o 

dano, pois sabemos que o valor da indenização não cura feridas ou apaga 

acontecimentos, mas a condenação representa um tipo de reparação, uma 

forma de consolo, ou também uma forma de punir a pessoa causadora do 

dano. 

Como já deixamos claro, nas relações familiares, o abandono afetivo 

traz graves prejuízos, afeta não só a integridade e a personalidade da criança, 

mas sim todo o seu desenvolvimento, seu caráter, sua forma de se socializar e 

a maneira de demonstrar e de receber afeto, podendo esses prejuízos nunca 

serem sanados ou compensados. 

É necessário que se demonstre ofensa a um bem jurídico para que se 

possa indenizar, essa ofensa deve ser praticada mediante culpa ou dolo, ação 

ou omissão. 

Quando falamos em dever de criar se ressalta a importância da 

convivência com o filho, a importância de se criar laços de afeto com a criança, 

e assim gerando no dia a dia um grande aprendizado, é com o constante 
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contato que a criança estabelece um vínculo com o genitor ou responsável, 

vínculo este, que é insubstituível. 

Segundo Maria Berenice Dias (2013, p.471): 

  

A lei obriga e responsabiliza os pais no que toca aos cuidados 
com os filhos. A ausência desses cuidados, o abandono moral, 
viola a integridade psicofísica dos filhos, bem como o princípio 
da solidariedade familiar, valores protegidos 
constitucionalmente. Esse tipo de violação configura dano 
moral. 
 

Porém, há divergência quanto ao dever de indenizar nos casos de 

abandono afetivo, no sentido de que o afeto não pode ser imposto como dever, 

como esclarece Sergio Resende Barros (2002): 

Entretanto, há entendimento no sentido de que o afeto não 

pode ser imposto como dever, não havendo ato ilícito por parte 

do pai ou da mãe, e não cabendo ao Direito estipular um valor 

monetário ao afeto para fins de reparação civil, pois tal atitude 

significaria a monetarização das relações familiares. Assim, 

apesar de se reconhecer as consequências negativas que a 

falta de cuidado moral e de afetividade acarreta na formação 

das crianças e adolescentes, seria inviável a reparação do 

abandono afetivo por meio de indenização pecuniária, 

justamente por não ser possível obrigar alguém a amar outrem, 

e muito menos estipular um preço para o amor do pai e da 

mãe. Nesse sentido, Sérgio Resende de Barros, cotejando o 

direito norte-americano, afirma que "o Direito brasileiro aceita 

até um certo limite os efeitos patrimoniais das relações de 

amor. Mas vai muito além desses limites pretender que o afeto 

familiar seja dolarizado. 

É evidente que não se pode obrigar alguém a amar ou a dar afeto a 

outro, porém a afetividade é importante para a dignidade da pessoa humana, 

principalmente, quando se trata da relação de pais e filhos. O afeto deve estar 

presente nessas relações, como já foi falado, é dever dos pais, cuidar, educar, 

não só de forma pecuniária, mas também de forma emocional, ao analisar as 

formas de cuidado, nota-se que o cuidado emocional é tão importante quanto o 

cuidado material, ou até mais. Nesse sentido, acrescenta Rolf Madaleno 

(2013): 

Além do direito ao nome paterno, o filho tem a necessidade e o 

direito, e o pai tem o dever de acolher social e afetivamente o 
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seu rebento, sendo este acolhimento inerente ao 

desenvolvimento moral e psíquico de seu descendente. 

Recusando aos filhos esses caracteres indissociáveis de sua 

estrutura em formação, age o pai em injustificável ilicitude civil, 

e assim gera o dever de indenizar também a dor causada pelas 

carências, traumas e prejuízos morais sofridos pelo filho 

imotivadamente rejeitado pela desumana segregação do pai, 

não obstante exista corrente claramente contrária ao dano 

moral por abandono afetivo. 

 

Em relação ao tema, a jurisprudência não se encontra pacificada, pois 

se trata de um assunto muito delicado e também subjetivo, não podendo ser 

decidido de qualquer forma e, por isso, a jurisprudência se encontra tão 

dividida entre indenizar ou não aquele que sofre de abandono afetivo. Alguns 

reconhecem que é dever dos pais dar afeto e cuidar do emocional da criança e 

do adolescente fazendo com que ele se desenvolva de forma saudável 

psicológica e socialmente, em uma família bem estruturada; já outros 

entendem que afeto não se impõe, não se compra, não se exige, é algo que 

acontece naturalmente, uma pessoa não é obrigada por lei a gostar de outra, e 

assim a falta dele não é indenizável. 

Alguns até questionam, como é possível cumprir o dever de cuidar sem 

amar e como separar o amor do cuidado. Questionam também, como pode 

alguém que não sente afeto pela outra, voluntariamente manter contato e trata-

la igual aos demais filhos. Segundo Danielle Alheiros Diniz (2012): 

(...) não há como uma pessoa que não possui empatia por 

outra manter, voluntariamente, contatos com ela ou tratá-la 

igualmente às pessoas pelas quais sente amor. Ademais, 

impende destacar que há casos em que o contato entre pai e 

filho traz muito mais danos do que a ausência. De que adianta 

um pai ligar ou encontrar seu filho todos os dias e ser um pai, 

por exemplo, seco ou grosseiro? Para alguns, talvez, seja 

suficiente o fato de o pai voluntariamente procurar o seu filho, 

mas para outros, talvez, seja melhor que ele nem o procure. 

Pela decisão do STJ entende-se que bastaria o fato de o pai ter 

procurado o filho, independente da qualidade desse contato. 

Todavia, não é isso que os filhos abandonados afetivamente 

queriam ter tido de seus pais. Conclui-se então que o dever de 

cuidado tem ligação direta com o amor, com o afeto, não 

podendo ser ele objetivado. A verdade é que sem afeto não há 

cuidado.  
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Podemos destacar um caso ocorrido em São Paulo, onde a autora 

obteve o reconhecimento de paternidade judicialmente e assim entrou com 

uma ação contra o pai, alegando ter sofrido abandono afetivo durante toda sua 

infância, o juiz de primeira instância julgou o pedido improcedente, o pai alegou 

a excludente de ilicitude de alienação parental, dizendo que a mãe da garota 

demonstrava um comportamento agressivo em relação ao pai, o que resultou 

no afastamento.  

A filha, então, apelou à segunda instância e o Tribunal de Justiça de São 

Paulo reformou a sentença fixando uma indenização em R$ 415 mil. Após a 

reforma da sentença, o pai recorreu ao STJ alegando que não houve 

abandono, e mesmo que houvesse, isso não seria ilícito a ponto de ser 

indenizável, pois com isso ele apenas poderia perder o poder familiar. Assim, o 

STJ considerou alto o valor da indenização e reduziu para R$ 200 mil. 

Assim a ministra Nancy Andrighi, da 3ª Turma entendeu que é possível 

exigir indenização decorrente do abandono afetivo pelos pais e ainda afirmou: 

Aqui não se fala ou se discute o amar e, sim, a 

imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, 

corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou 

adotarem filhos.O amor diz respeito à motivação, questão que 

refoge os lindes legais, situando-se, pela sua subjetividade e 

impossibilidade de precisa materialização, no universo meta-

jurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. O cuidado, 

distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-

se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de 

seu cumprimento, que exsurge da avaliação de ações 

concretas: presença; contatos, mesmo que não presenciais; 

ações voluntárias em favor da prole; comparações entre o 

tratamento dado aos demais filhos – quando existirem –, entre 

outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do 

julgador, pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar é 

dever. (Não grifado no original) 

A ministra ressalta que o dano moral nas relações familiares, muitas 

vezes, envolvem questões muito subjetivas, como mágoa ou amor, o que torna 

difícil identificar os elementos que compõem o dano moral, que é o dano, a 

culpa e o nexo causal. Mas se entende que a paternidade traz um vínculo 

permanente, com previsão constitucional de obrigações mínimas. 
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E no caso julgado, o ato de afastamento do pai, sem justificativa, 

preenche o requisito da omissão ou ação que viola o direito da criança. O dano 

e o nexo causal também foram comprovados, devido ao fato de laudos periciais 

provarem que a filha sofria de transtornos psicológicos em razão da ausência 

do pai.  

Deve-se deixar bem claro, que não é a falta de amor ou afeto que gera a 

indenização, mas sim a violação de um direito assegurado constitucionalmente. 

O pai em questão agiu de forma negligente não cumprindo o dever de cuidar 

de sua filha. 

Para Mayra Soraggi Marafelli (2009): 

 

(...) têm se atribuído à reparação civil uma nova função: a 

função pedagógica, educativa. Muito mais do que compensar à 

vítima do dano sofrido ou punir o ofensor, a reparação civil tem 

a função de alertar à sociedade que condutas semelhantes 

àquela do ofensor não serão permitidas pelo ordenamento 

jurídico, portanto, uma função de desestimular condutas 

semelhantes. 

 

A indenização é muito mais que a tentativa de reparar do dano sofrido 

pelo abandonado ou punir aquele que o abandonou, tem função educativa, 

para fazer com que casos assim não venham a ocorrer, mostra ao responsável 

que a conduta praticada por ele é repudiada pela justiça, e que cuidar é sim um 

dever, que está previsto na constituição, fazendo com que seja um direito 

constitucional da criança não podendo ser ameaçado e muito menos ignorado. 

Independentemente do valor da indenização recebida, o dinheiro não 

tem o poder de sanar o sofrimento psicológico sofrido e muito menos apagar a 

magoa provocada pelo abandono. O vazio provocado pela falta de afeto 

sempre existirá, independente de indenização, o dinheiro não é capaz de sanar 

danos emocionais. 

Segundo alguns doutrinadores, o dinheiro serve apenas como um 

consolo reparando minimamente o dano caudado, e servirá também para 

custear um possível tratamento psicológico, caso seja necessário, e também a 
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condenação serve para demonstrar que a conduta negligente e omissiva em 

relação aos descendentes é considerada incorreta pela justiça brasileira.  

No próximo capítulo abordaremos acerca da vulnerabilidade dos idosos, 

seus direitos e a responsabilidade dos filhos para com eles. 

 

3AVULNERABILIDADE DO IDOSO 

3.1 Vulnerabilidade social e afetiva dos idosos 

Vulnerabilidade nada mais é que um maior risco de se machucar, de 

sofrer vários tipos de violência e fraude. Todo ser humano é vulnerável, mas 

em relação ao idosos os riscos são maiores, eles são mais fragilizados, 

necessitando de mais proteção, garantias e ajuda. 

Com o passar dos anos, nossa vulnerabilidade se transforma 

constantemente, começamos nossa vida totalmente vulneráveis e 

dependentes, e no decorrer do tempo vamos aprendendo das coisas básicas 

até as mais difíceis e elaboradas, nos tornamos adultos autossuficientes, 

capazes de executar perfeitamente as tarefas da vida como trabalhar, estudar, 

ter filhos e etc. Quando o adulto chega à fase idosa a independência se vai, 

muitas vezes levando energia e saúde, dando espaço novamente à 

vulnerabilidade e dependência, gerando dificuldades e limitações. 

 Além da saúde debilitada, os idosos sofrem com mudanças constantes 

nas mais simples atividades como andar, lavar louça, varrer o chão, coisas 

corriqueiras, que eram feitas no dia a dia com a maior facilidade, passam a ser 

um grande desafio, um obstáculo. O andar já não é mais o mesmo, já não é 

praticado com a destreza de antes. Lavar louça ou cozinhar acaba se tornando 

algo perigoso, podendo até se cortar, se machucar, ou até mesmo causar um 

acidente grave. 

Os sentidos também não são como antes, ver e ouvir, atitudes que 

passavam sem serem grandemente notadas, hoje faz falta ao ler um jornal, 

assistir televisão, falar ao telefone e até conversar. A visão já não é tão nítida e 

a audição já não é tão clara.  
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A vulnerabilidade social se trata das dificuldades encontradas pelos 

idosos para ter acesso às informações, tendo em vista a mudança que ocorreu 

nos meios de comunicação no decorrer dos anos. A evolução tecnológica 

contribui para a vulnerabilidade social da pessoa idosa, que se sente parada no 

tempo diante das inúmeras inovações presentes atualmente, em um mundo 

onde todos possuem celulares de última geração, com funções que a cada dia 

surpreendem mais. Mundo este em que a televisão responde comandos de voz 

e traz infinitas informações em apenas alguns segundos, onde já é rara a 

comunicação por carta sendo utilizada a comunicação por e-mail, a qual muito 

idoso não faz a mínima ideia de como funciona. 

Mudanças assim acabam fazendo uma exclusão da sociedade, 

abalando a vida social, sentir que não são mais os mesmos, e que o mundo 

onde vivem também não é mais o mesmo não conseguem executar simples 

tarefas não só os abala social, mas também sentimentalmente. 

 Diante de tantas mudanças, desafios, sentimentos a vida se complica e 

fica evidente a importância de um apoio, de uma família, pessoas que 

realmente se importam com o idoso, que o ame e cuide com carinho, não só 

por obrigação, mas sim por amor, demonstrando companheirismo, fazendo 

com que esta mudança de vida tão dura não seja tão triste, mas sim flua de 

forma natural e confortável, não deixando que a pessoa idosa se sinta incapaz 

ou um peso, mas fazendo com que ela realmente se sinta parte da família. 

 Se a transformação em idoso já é difícil para os que estão seguramente 

acolhidos no seio de sua família, como se sentem aqueles que durante este 

momento de tamanha fragilidade são abandonados de forma fria por seus 

familiares? Ao mesmo tempo em que passam por tantas dificuldades, 

limitações e angustias também são abandonados. Muitos são colocados em 

casas de idosos, onde os familiares usam como desculpa de que lá eles 

estarão bem cuidados, serão bem tratados e terão tudo o que precisam, dizem 

também que vão fazer visitas constantes. Mas isso não acontece, com o 

passar do tempo essas visitas vão minguando e assim param de acontecer. 

 Segundo o artigo terceiro do Estatuto do Idoso: 
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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. 

 

Mas a realidade é diferente do que está previsto em lei, apesar do texto 

de lei não se tratar de uma faculdade, as famílias não cumprem a obrigação, a 

comunidade e a sociedade simplesmente ignoram os problemas envolvendo 

idosos, o poder público na maioria absoluta das vezes se mostra impotente 

diante das dificuldades, e assim a vulnerabilidade e as dificuldades continuam 

aumentando. 

 A família é onde os idosos deveriam encontrar apoio e não 

discriminação e maus tratos é um problema muito delicado, de difícil 

compreensão. 

Para algumas pessoas o assunto não precisaria nem estar previsto em 

lei, é questão de afeto, é questão de família, de que aquela pessoa que hoje 

está ali precisando de ajuda, de apoio, carinho, precisando de orientação há 

alguns tempos atrás estava cuidando, ajudando, orientando e dando carinho 

para todos, e não importava as dificuldades, nem mesmo o trabalho ou 

desgaste que era cuidar, permanecia firme, e não abandonou sua família. 

 Mas para outras pessoas, o assunto se trata de um absurdo, onde não 

se deve jamais obrigar uma pessoa a cuidar de outra sem ter vontade, não se 

pode cobrar presença, atenção, muito menos carinho. Pessoas que acreditam 

que ao colocá-los em asilos estão se livrando de verdadeiros problemas, pois 

não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, que na maioria das vezes possuem 

grandes limitações não só físicas, mas também limitações mentais. 

 Ao ser colocado nos asilos os idosos sofrem com a falta da família, 

mesmo sendo bem cuidados, bem tratados, tendo alimentação correta, estes 

cuidados não apagam o abandono, apenas o mascaram, outros são 

maltratados, sofrem vários tipos de violência.  
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 Não são todos os idosos que conseguem ir para um asilo bom, 

responsável, onde será bem cuidado, onde se sentirá em casa. Na grande 

maioria dos casos, estes asilos não tem uma boa estrutura para oferecer os 

cuidados devidos, não contam com bons profissionais capazes de lidar com as 

diversas dificuldades envolvendo pessoas idosas e, muitas vezes, doentes. E é 

nestes casos que acabam acontecendo os maus tratos, a situação do 

abandono, que por si só é triste, é agravada por maus tratos, por violência, ou 

seja, por violação de direitos. 

 Mas por outro lado, há asilos que contam com uma equipe muito 

capacitada, com um ótimo programa de lazer, acompanhamento médico e tudo 

que uma pessoa idosa precisa, fazendo com que a vida, apesar das 

dificuldades, seja feliz. 

 O abandono afetivo de idosos nada tem a ver com maus tratos físicos, o 

abandono consiste simplesmente no afastamento do idoso de sua família. É o 

ato de retira-lo do seio familiar, deixando-o sozinho, sem cuidados. Ou até 

mesmo o ato de fazer com que mesmo inserido na família, o idoso seja 

ignorado, não seja cuidado e nem notado, é fazer com que o mesmo rodeado 

de pessoas a todo o momento se sinta sozinho. 

 Então, a questão não é abandonar em um asilo qualquer. É deixar de 

cuidar, deixar de prover. Um idoso colocado em um asilo, e que é visitado 

frequentemente por seus familiares, que convive com sua família, não está 

abandonado afetivamente. O simples fato de viver em um asilo não pode ser 

considerado abandono. Devem ser analisadas todas as circunstancias de cada 

caso em particular, e assim determinar se o idoso se encontra ou não em 

situação de abandono. 

 

3.2 Direitos dos idosos no ordenamento jurídico brasileiro 

 

De acordo com o artigo primeiro do Estatuto do Idoso: “É instituído o 

Estatuto do Idoso,destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. 
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O ordenamento jurídico brasileiro garante aos idosos vários direitos 

importantes para a vida digna, como previsto na Constituição Federal, tem 

direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Os direitos dos idosos estão previstos na Constituição Federal de 1988, 

no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) e também no Código Civil de 2002. 

Segundo a lei n. 10.741/03, o idoso tem direito, de quando necessário, 

receber alimentos, podendo o mesmo escolher quem irá prover a alimentação, 

como consta o artigo 12: “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso 

optar entre os prestadores”. 

De acordo com o artigo quarto, do Estatuto do Idoso: “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”. O presente artigo evidência a ilicitude do abandono 

afetivo dos idosos, não permitindo que os mesmos sofram com discriminação, 

nem mesmo com qualquer tipo de negligencia ou violência, tornando puníveis 

tais condutas. 

No artigo quinto, do Estatuto do Idoso: “A inobservância das normas de 

prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos 

termos da lei”. O artigo demonstra que não cumpridas as disposições do artigo 

4º da lei supramencionada, estará sujeito as penalidades da lei. 

A Lei n. 10.741, do ano de 2003, estabelece também vários direitos, 

como os atendimentos preferenciais imediatos junto aos órgãos públicos e 

privados; preferências nas políticas sociais; viabilização de convívio do idoso 

com as demais gerações; prioridade no recebimento da restituição do imposto 

de renda. Estabelece que é dever de todos os cidadãos prevenirem ameaças 

ou violação aos direitos dos idosos e comunicar às autoridades qualquer forma 

de violação desses direitos. 

O estatuto do idoso estabelece também que o envelhecimento é um 

direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, e assim é obrigação 

do estado garantir à pessoa idosa proteção e saúde, através de políticas 

públicas para permitir um envelhecimento digno e saudável. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garante tratamento para 

controle de diabetes para idoso, afirmando o dever do estatal de garantir a 

proteção de vida e saúde à pessoa idosa, em decisão publicada dia 23 de 

setembro de 2016: 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE MANDADO DE 

SEGURANÇA. TRATAMENTO PARA CONTROLE DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 

VIDA E À SAÚDE DA PESSOA IDOSA.  1. Nos termos do art. 

196 da CF, a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, 

cuja assistência deve ser garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outras consequências.  2. Uma vez demonstrada, por meio de 

documentos, a doença, o estado grave de saúde do paciente, a 

necessidade do tratamento prescrito por médico, assim como 

comprovada a negativa do Poder Público em fornecê-lo, 

mostra-se inegável a presença da prova pré-constituída do 

direito líquido e certo, sendo a concessão da segurança 

medida que se impõe.  3. É responsabilidade estatal garantir à 

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a 

implementação de medidas assecuratórias que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade, não 

podendo o Poder Público escusar-se às suas 

responsabilidades, inclusive fornecendo aos idosos, 

gratuitamente, tratamento médico adequado às suas 

necessidades (arts. 9º e 15, § 2º da Lei nº 10.471/03).  

REMESSA DESPROVIDA. 

(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 135608-

74.2015.8.09.0112, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A 

CAMARA CIVEL, julgado em 15/09/2016, DJe 2117 de 

23/09/2016) 

 

O caso em questão demonstra a situação de uma pessoa idosa e doente 

que ao ter seu pedido de receber o medicamento necessário negado pelo 

Estado, impetra um mandado de segurança para conseguir na justiça o direito 

para receber tal medicamento. O pedido foi aceito com a fundamentação de 

que é obrigação estatal garantir que a pessoa idosa tenha sua saúde protegida 

e um envelhecimento saudável.  

Estabelece o artigo 15 § 2o, do Estatuto do Idoso:  

Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, 

medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 

tratamento, habilitação ou reabilitação. 
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De acordo com o artigo citado acima o Estado tem o dever de fornecer 

sem custo medicamentos, próteses, órteses para tratamento dos idosos. 

Infelizmente o dispositivo legal não é seguido como deveria. O idoso ao 

procurar o Poder Público para o recebimento destes medicamentos tem, na 

maioria dos casos, respostas negativas. E assim não lhes restam alternativa 

senão recorrerem à justiça para terem acesso ao tratamento necessário. O 

problema é que nem todos têm conhecimentos de seus direitos, não sabem 

que a resposta negativa do Estado não é definitiva, falta o conhecimento do 

direito que está nas mãos que, muitas vezes, deixa de ser exercido. 

 O artigo 43 do Estatuto do Idoso prevê hipóteses de violação dos 

direitos como a ação ou omissão do Estado ou da Sociedade; falta, omissão ou 

abuso da família, curador ou entidade de atendimento em razão de sua 

condição pessoa. Incorrendo em qualquer das hipóteses citadas, o artigo 45 da 

lei nº 10.741/03 prevê medidas de proteção ao idoso: 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, 

o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento 

daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: 

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de 

responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 

convivência que lhe cause perturbação; 

V – abrigo em entidade; 

VI – abrigo temporário. 

 

As medidas citadas anteriormente são para a segurança do idoso, 

fazendo com que a família assine um termo de responsabilidade garantindo 

maiores cuidados com o idoso, ou acompanhamento, orientação tratamentos 

de saúde, medidas para inclusão na sociedade e abrigos. Essas medidas são 
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de extrema importância, ajudam a garantir não só proteção, mas saúde e 

segurança. 

Segundo o artigo 229 da Constituição Federal de 1988: “Os pais têm o 

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

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

 Com base no dispositivo legal, podemos perceber que os filhos tem a 

obrigação de amparar seus pais na velhice, devendo cuidar, e ajudá-los a 

passar por todas as dificuldades e enfermidades. Trata-se de um cuidado 

sentimental, ligado ao afeto e à moral. 

 O artigo 230 da Constituição Federal de 1988 prevê 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”. O artigo em questão trata da obrigação do 

estado e da sociedade para com as pessoas idosas, deixando claro que elas 

devem estar incluídas na sociedade, devem ter sua dignidade preservada e 

sempre ter o direito à vida garantido.  

 Além do direito de receber alimentos que está estabelecido no artigo 12 

do Estatuto do Idoso, o Código Civil de 2002 em seu artigo 1.696 também 

prevê tal possibilidade: “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre 

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros”. 

 Como podemos ver o ordenamento jurídico traz uma série de condições 

para proteger os idosos, mostrando a importância de fazer com que os mesmos 

tenham uma vida e digna.  

 

3.3 A responsabilidade dos filhos com relação aos pais idosos 

  

Há alguns anos os idosos eram vistos de maneira diferente na 

sociedade, eram considerados exemplos, tinham respeito. E com o passar do 

tempo houve a necessidade de se criar leis para a proteção dos mesmos, pois 
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a visão da sociedade mudou, e aqueles que antes eram vistos como família, 

hoje, em algumas casas são vistos como um peso, e assim surgem os 

problemas, o abandono nos asilos, o abandono na própria casa. 

 O idoso hoje não pode ser visto como um estorvo, não se pode ignorar o 

fato de que o envelhecimento é um fato natural e a cada dia que passa todas 

as pessoas presentes no mundo estão caminhando para isso. Mudar essa 

visão é importante, o mundo deve aceitar e respeitar o passar do tempo, pois o 

ciclo é inevitável. 

Diante do narrado no tópico anterior, fica evidente que os filhos têm 

responsabilidades com seus pais, quando os mesmos ficam doentes ou 

quando estão idosos. A obrigação de prestar alimento está nítida tanto no 

Estatuto do Idoso quanto na Constituição Federal, e também no Código Civil. O 

ordenamento jurídico estabelece a obrigação da família e, também do Estado, 

garantir uma vida digna à pessoa idosa. 

 Se tratando primeiramente da obrigação de prestar alimentos, quando o 

idoso não tem condições se manter com recursos próprios, deve ser analisada 

a necessidade do idoso e também a possibilidade que a família tem de prover 

estes alimentos, para que não haja prejuízo para o provedor, conforme o 

disposto no artigo 1.694, do Código Civil de 2002: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros 

pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver 

de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação. 

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada. 

Caso não tenha essa possibilidade a obrigação de alimentar será do 

Estado, conforme estabelece o artigo 34 do Estatuto do Idoso: 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que 

não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 

(um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 

Assistência Social – Loas. 
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Quando se fala em prestação de alimentos não se fala apenas da 

comida, mas sim de remédios, lazer, cultura, vestimentas, ou seja, tudo que o 

ser humano precisa para sobreviver.  

 A obrigação para com os idosos não é somente financeira, mas também 

social e afetiva, garantindo-lhes inclusão na sociedade, companhia e apoio da 

família.  

Segundo o Estatuto do Idoso a convivência familiar é prioridade, pois é 

importante para o idoso a proximidade com os familiares, devendo sempre 

priorizar o convívio, e somente em último caso, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de soluções de conflitos, que se deve cogitar a vida em um asilo. 

 Como obrigar uma família a manter o idoso no convivo familiar? Este é 

um assunto muito complicado e que gera polêmica, devido ao fato de não 

poder cobrar amor nem afeto de ninguém. Não se pode obrigar a família a 

amar um idoso, não se pode obrigar nenhuma forma de amor, a lei não 

determina que haja sentimentos, apenas fala do dever de cuidado, do 

provimento de alimento, e da garantia de vida digna, saúde, segurança e 

acesso a sociedade.  

 É dever da família fazer com que os idosos, mesmo durante a fragilidade 

da idade, tenham uma vida digna, saudável, respeitando suas limitações e 

dificuldades, fazendo com que os mesmos se sintam inseridos na sociedade, 

tem também obrigação de criar meios para facilitar essa inserção e essa 

vivência com dignidade. 

 Podemos dizer que viver com dignidade é viver em um ambiente 

agradável e acolhedor, que faça com que os idosos se sintam parte importante 

da sociedade e que saibam que podem sim acompanhar todas as evoluções, 

mudanças e desafios que aparecerão pela frente. Viver com dignidade é sentir 

sua família próxima independente dos problemas, receber carinho, atenção. 

São gestos simples e corriqueiros, mas que ao deixarem de existir fazem uma 

grande falta no emocional de qualquer ser humano. 

No próximo capitulo abordaremos acerca do abandono afetivo inverso e 

a possibilidade de indenização para reparar o dano causado ao idoso. 
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4O ABANDONO AFETIVO INVERSO 

4.1 O dever de indenizar por danos morais decorrentes do abandono 

afetivo inverso 

  

Pode-se entender como responsabilidade civil o dever de reparar o 

prejuízo causado a outro, prejuízo caudado pela própria pessoa, por coisas ou 

pessoas dependentes dela. Assim aquele que comete ato ilícito tem a 

obrigação de indenizar a vítima em razão dos prejuízos causados a ela. 

 É claro que para que haja responsabilidade civil é necessário que tenha 

ocorrido o dano, pois sem o dano não é possível exigir uma reparação de 

alguém, não é possível lhe atribuir determinada obrigação sem a ocorrência do 

dano, que vem a ser uma lesão a um bem jurídico. 

 O abandono afetivo, tanto em crianças e adolescentes quanto em idosos 

é plenamente capaz de gerar danos, psicológicos, morais, afetivos, causam 

dor, sofrimento e muitos acabam tendo a necessidade de procurar ajuda para 

superar os problemas advindos do abandono. 

 Nesse sentido, define Yussef Cahali (2011, p.52): 

Na realidade, há muito de generalidades no dano moral á 

maneira como vinha sendo reconhecido, caracterizadas por 

uma conceituação volúvel: o que configura o dano moral é 

aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo; se ato 

de outra pessoa resultar alteração desfavorável no estado 

anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que define 

dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria 

física ou moral, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa, atribuída á palavra o mais largo 

significado. 

 

Atualmente já há entendimento de que o abandono afetivo pode gerar 

indenização, como consta na decisão do desembargador Carlos Roberto 

Favaro da 1ª câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:  

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. POSSIBILIDADE DO 
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ALIMENTANTE. LIMITADA. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. DEVIDO. 

MINORAÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE FATO 

NOVO.PREQUESTIONAMENTO. 1. Na fixação do valor dos 

alimentos ao filho menor o julgador deve avaliar as 

possibilidades do alimentante, bem como as necessidades do 

alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, a 

fim de estipular pensão condizente com a situação fática do 

caso concreto. Constatado que os alimentos afiguram-se 

desproporcionais à capacidade financeira do alimentante, em 

razão do comprometimento de seus rendimentos integrais com 

outros gastos, torna-se razoável a redução do valor da verba 

fixada pelo magistrado singular. 2. O abandono afetivo por 

parte do genitor, capaz de gerar dor, vergonha e 

sofrimento, caracteriza dano moral passível de 

indenização. O valor arbitrado a título de indenização, deve 

atender aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. 3. Se a parte agravante não traz 

argumento suficiente para acarretar a modificação da linha de 

raciocínio adotada na decisão monocrática, impõe-se o 

desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto sem 

elementos novos capazes de desconstituir o 'decisum' que deu 

parcial provimento ao apelo interposto pelo ora agravado. 4. No 

tocante ao prequestionamento, esclarece-se que dentre as 

funções do Judiciário não se encontra a de órgão consultivo 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(TJGO, APELACAO CIVEL 356778-53.2012.8.09.0006, Rel. 

DR(A). CARLOS ROBERTO FAVARO, 1A CAMARA CIVEL, 

julgado em 14/01/2014, DJe 1472 de 27/01/2014) (Não grifado 

no original) 

 

No caso acima o relator, reconhece que quando o genitor abandona 

afetivamente o filho, e esse abandono gera sofrimento e dor para o 

descendente gera dano moral que é passível de indenização que deve ser 

razoável e proporcional. 

 Ainda sobre o abandono afetivo de crianças e adolescentes, entende a 

ministra Nancy Andrighi da terceira turma do STJ: 

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. 
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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 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. 

(REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012) 

(Não grifado no original) 

 

 A ministra Nancy Andrighi deixou claro no julgado acima que existe um 

cuidado mínimo, para que assim os pais possam garantir aos seus filhos uma 

formação psicológica adequada, e em situações onde esse cuidado não 

atingem o mínimo legal é considerado um ilícito civil. 

 Considerando o valor jurídico do afeto e exaltando a importância da 

convivência, proteção e cuidado, a falta de desse afeto, quando voluntária, por 

omissão ou até mesmo negligência deve sim ser indenizado. Essa indenização 
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tem como fundamento o dano caudado, a pessoa abandonada afetivamente 

sofre, esse sofrimento causa danos que deverão ser reparados. 

Com base nas decisões expostas fica claro que o abandono afetivo dos 

pais para com os filhos é sim passível de indenização, desde que fique 

caracterizado a dor e o sofrimento causado. Porém e quando a situação for 

inversa? Quando as vítimas são os pais? É um assunto delicado e que ao 

mesmo tempo merece toda a atenção. O abandono de um idoso não é menos 

importante que o de uma criança, pois também merecem cuidado, carinho e 

convívio familiar. 

 Os idosos, assim como as crianças são vulneráveis, e totalmente dignos 

de proteção e em situação de abandono essa vulnerabilidade aumenta, pois 

como já falamos anteriormente, é uma fase da vida onde existem várias 

dificuldades naturais da idade e no caso do abandono o sofrimento é ainda 

maior. 

 Ao reconhecer que a dor e o sofrimento causados pelo abandono afetivo 

de descendentes gera dano moral, abre-se um precedente para questionar o 

abandono dos ascendentes, pois do mesmo modo que uma criança ou um 

adolescente que é privado do carinho e do afeto dos pais sofre um idoso que é 

isolado de sua família e não recebe atenção e cuidados necessários, estará 

exposto ao mesmo sofrimento ao qual a criança foi submetida.  

Levando em consideração que o abandono afetivo poderia resultar em 

dano moral nos casos dos filhos, estamos a um passo do abandono afetivo 

inverso ser juridicamente reconhecido. 

 Com o reconhecimento do dano moral decorrente do abandono afetivo 

inverso, haverá uma oportunidade de reparação dos danos e do sofrimento 

sofrido pelo idoso e ao mesmo tempo mostrará a relevância do assunto tratado, 

devolverá à sociedade o respeito pelos idosos, respeito esse já foi se perdendo 

com o tempo. 

A indenização não consegue preencher o espaço vazio deixado pelo 

afeto, pelo convívio familiar, mas conseguirá fazer com que este idoso tenha 

uma vida melhor, com mais qualidade e mais dignidade, fazendo assim, que 
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boa parte do sofrimento desapareça pelo menos o sofrimento decorrente das 

dificuldades financeiras, pois a dor e sofrimento advindos do abandono afetivo 

não de apagaria com uma indenização, a reparação civil serviria para garantir 

ao idoso abandonado uma vida mais digna. 

 

4.2 Interpretação analógica e principiológica diante da ausência de lei 
específica 

  

É impossível que o legislador consiga prever todas as situações que 

poderão existir e assim fazer com que haja previsão legal de exatamente todas 

elas, até porque o direito se modifica com o tempo, de acordo com a evolução 

da sociedade se faz necessário a mudança ou complementação da legislação 

existente para assim acompanhar os novos fatos. 

 Há casos em que ocorrem situações não previstas em lei, e nesses 

casos o julgador deverá usar a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

direito para preencher as lacunas da lei, pois segundo o artigo 140, do Código 

de Processo Civil, o Juiz não pode deixar de decidir alegando lacuna ou 

obscuridade na lei. 

 A analogia consiste em aplicar em um caso que não esteja previsto no 

ordenamento jurídico, uma norma legal aplicada em um caso semelhante, 

fazendo com que assim diminua as lacunas na lei até que a situação conste no 

dispositivo legal.  

 Em seu livro Carlos Roberto Gonçalves (2016, p. 72) descreve três 

requisitos para se usar a analogia, primeiro, obviamente, não pode haver 

dispositivo legal disciplinando o caso; segundo, deve haver semelhança entre o 

caso concreto e a situação prevista em lei; terceiro, deve haver uma identidade 

de fundamentos em um ponto comum nas duas situações. Assim, obedecendo 

aos três requisitos anteriores, o julgador poderá perfeitamente usar analogia de 

um caso concreto previsto em lei, em um que ainda não está tipificado. 

De acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, quando a lei for omissa, o juiz poderá decidir o caso usando 

analogia, costumes e também os princípios gerais do direito. Assim podemos 
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perfeitamente estender o abandono afetivo de crianças e adolescentes para os 

idosos que se encontram na mesma situação. 

A necessidade do uso da analogia se dá ao fato de que ao falar de 

abandono afetivo inverso não encontramos amparo em lei específica, 

encontramos apenas o projeto de lei 4294, apresentado pelo Deputado Carlos 

Bezerra do PMDB-MT, no dia 12 de novembro do ano de 2008, e tem como 

objetivo acrescentar parágrafo ao art. 1.632 do Código Civil (Lei n. 10.406, de 

10 de janeiro de 2002) e ao art. Terceiro, do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, 

de 1º de outubro de 2003), para que assim conste em lei a indenização por 

dano moral decorrente do abandono afetivo inverso. 

Abaixo a fundamentação do Deputado, justificando o projeto de lei 4294: 

O envolvimento familiar não pode ser mais apenas pautado em 

um parâmetro patrimonialista-individualista. Deve abranger 

também questões éticas que habitam, ou ao menos deveriam 

habitar, o consciente e inconsciente de todo ser humano. Entre 

as obrigações existentes entre pais e filhos, não há apenas a 

prestação de auxílio material.  

Encontra-se também 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. 

No caso dos filhos menores, o trauma decorrente do abandono 

afetivo parental implica marcas profundas no comportamento 

da criança. A espera por alguém que nunca telefona - sequer 

nas datas mais importantes - o sentimento de rejeição e a 

revolta causada pela indiferença alheia provocam prejuízos 

profundos em sua personalidade. 

No caso dos idosos, o abandono gera um sentimento de 

tristeza e solidão, que se reflete basicamente em deficiências 

funcionais e no agravamento de uma situação de isolamento 

social mais comum nessa fase da vida. A falta de intimidade 

compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem 

a mudar estímulos de interação social do idoso e de seu 

interesse com a própria vida.  

Por sua vez, se é evidente que não se pode obrigar filhos e 

pais a se amar, deve-se ao menos permitir ao prejudicado o 

recebimento de indenização pelo dano causado. 
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Como podemos perceber que conforme o Deputado Carlos Bezerra o 

envolvimento familiar não dever ser pautado apenas levando em consideração 

o lado financeiro, mas também deve levar em consideração a ética do ser 

humano, deixando claro que as obrigações existentes vão além do simples ato 

de alimentar ou de prestar auxílio material, mas consiste em apoiar e respeitar 

essas pessoas. Diz ainda que o abandono afetivo pode agravar ainda mais as 

dificuldades que naturalmente se apresentam nessa fase da vida. 

Enquanto o referido projeto não é aprovado, buscamos base no princípio 

neminem leadereque é considerado a base da responsabilidade civil e está 

presente no artigo 18,6 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 

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

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Ou seja, causar dano à 

outra pessoa é um ato ilícito, que podendo ser cometido por ação ou omissão, 

negligência, imprudência ou imperícia. 

No mesmo sentido, estabelece o artigo 927, do Código Civil: “Aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Ao analisar os artigos podemos perceber que ao abandonar de forma 

voluntaria um idoso, e esse abandono lhe causar danos, será considerado um 

ato ilícito. E conforme o artigo 927, aquele que cometeu o ato ilícito será 

obrigado a repará-lo, assim aquele que abandona o idoso e causa danos ao 

mesmo terá que reparar.  

A reparação será na forma de indenização, conforme o artigo 944 do 

Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. Então antes de 

se medir a indenização devida, o julgador analisar cuidadosamente a extensão 

do dano, devendo a indenização ser justa, na proporção do dano causado. 

Como vimos, apesar do abandono afetivo inverso não estar previsto em 

lei especifica, ao analisar os artigos anteriores podemos perceber que se trada 

de uma conduta é ilícita, e perfeitamente indenizável, tendo em vista a 

tipicidade da conduta e a necessidade de reparação dos danos causados, e a 

previsão legal dessa reparação. 
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4.3 Definição do quantum indenizatório na indenização por abandono 
afetivo inverso 

  

Como vimos, no dano moral ao contrário do dano material não se fala 

em prejuízo financeiro, mas sim na violação dos direitos subjetivos do 

indivíduo, falamos em dor, sofrimento, angustia, humilhação e mágoa. 

Segundo Pablo Stolze e Rodolfo Filho (2012 p.123): 

Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha 

função de equivalência, como no dano material, mas, sim, 

função satisfatória. 

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do 

dano moral que recai, por exemplo, em sua honra, nome 

profissional, e família, não está definitivamente pedindo o 

chamado pretio doloris, mas apenas que se lhe propicie uma 

forma de atenuar, de modo razoável as consequências do 

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição 

do lesante. 

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação 

do dano moral é sancionadora (como consequência de um ato 

ilícito), mas não se materializa através de uma “pena civil”, e 

sim por meio de uma compensação material do lesado, sem 

prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias da 

reparação civil. 

 

Ou seja, segundo os autores citados acima a indenização por dano 

moral, ao contrário do dano material que tem função de ser equivalente ao 

prejuízo patrimonial sofrido, tem a função satisfatória que visa diminuir as 

consequências do dano sofrido. 

 Nesse sentido, segundo Rogério Sampaio (2007, p.90): 

Superada a fase da configuração do dano moral, enfrenta-se a 

dificuldade de sua liquidação. Buscam-se, então, critérios para 

a fixação do justo valor indenizatório. Há que se reconhecer, 

inicialmente, a falta de regramento legal específico. Diante 

disso, diversos são os critérios adotados pela jurisprudência. 

 

Quando se trata de dano material a solução é simples, pois se trata de 

restituição de determinada coisa ou quantia, mas e quando falamos de dano 
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moral? Como é definido o quantum indenizatório nos casos de abandono 

afetivo? 

Quanto vale o afeto? Quando vale o carinho e o convívio com a família? 

Não existem respostas para essas perguntas e o motivo é bem simples, não é 

possível precificar o afeto e nem a falta dele, por ser algo muito delicado. Mas o 

abandono afetivo é um ilícito indenizável e por isso para de determinar o preço 

do abandono o julgador deverá analisar a extensão do dano causado, as 

circunstâncias do abandono e também a vida de cada uma das partes. 

 Sobre a forma de reparação do dano moral, segundo Yussef Cahali 

(2011, p.636): 

De um modo geral, a condenação com que se busca reparar o 

dano moral é representada, no principal, por uma quantia em 

dinheiro, a ser paga de imediato, sem prejuízo de outras 

cominações secundarias, nas hipóteses de ofensa à honra e à 

credibilidade da pessoa. 

 

Não há parâmetros legais para decidir o valor da reparação moral, é 

arbitrado conforme o parágrafo único do artigo 593 do Código Civil, que diz: “se 

o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, 

equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstancias 

do caso”. 

 Em relação ao referido texto legal, esclarece Rogério Sampaio (2007, 

p.90): 

Constata-se, portanto, a delegação de poderes ao magistrado, 

que permite, em cada caso concreto, liquidar o dano moral 

reconhecido. Fugindo de critérios rígidos para a fixação da tal 

indenização, permitiu-se ao juiz a utilização de critérios 

pertinentes ao caso concreto, e com base neles, estabelecer 

uma justa indenização. Tal evolução é compatível com os 

princípios do Direito Civil Moderno, à medida que possibilita dar 

tratamento diferenciado às várias situações apresentadas, 

evitando-se distorções. 

 

Então não há de se falar em um padrão estabelecido nos casos de 

abandono afetivo, nesses casos o magistrado tem o poder de examinar o caso 

concreto e assim determinar o valor do dano moral, caso este seja 
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reconhecido. Assim ao analisar cada caso concreto o juiz poderá julgar de 

maneira mais justa, analisando além do caso, a possibilidade do pagamento, 

levando em consideração a situação econômica das partes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de todo conteúdo estudado, no presente trabalho, podemos 

concluir que a discussão a respeito do tema é perfeitamente válida devido à 

grande semelhança entre o abandono afetivo dos filhos e o inverso, decorrente 

da vulnerabilidade das crianças e também dos idosos, fazendo com que ambos 

mereçam proteção.  

Assim, reconhecendo a possibilidade dos filhos receberem indenização 

por dano moral decorrente de abandono afetivo faz com que o abandono 

afetivo inverso seja perfeitamente possível. 

Levando em consideração que apesar de não haver legislação 

específica para a questão, encontramos no ordenamento jurídico bons 

fundamentos que sustentam a pretensão da indenização por dano decorrente 

do abandono afetivo inverso. Observando que os filhos detém o dever de 

cuidado, e ao praticar a conduta de abandonar, e gerar um dano, nasce a 

obrigação de reparação, assim teremos a indenização por dano moral 

decorrente do abandono afetivo inverso. 

Apesar de no ordenamento jurídico brasileiro haver bons artigos que 

fundamentam a indenização por abandono afetivo inverso, uma lei específica é 

importante, e é por esse motivo que o projeto de lei 4.294 de 2008 se torna tão 

importante para o tema em questão, pois assim, ao estar previsto 

expressamente em lei a indenização por abandono afetivo inverso trará mais 

segurança aos idosos, mais garantia para que os mesmos tenham uma vida 

melhor e ao mesmo tempo é uma forma de inibir o abandono, pois haverá a 

tipificação da conduta e uma possível indenização no caso de dano.  

É importante lembrar que atualmente no Brasil a população idosa vem 

crescendo cada vez mais, devido a maior expectativa de vida, o que faz com 

que seja importante a criação de políticas públicas para garantir o bem estar 

dessa população que muito cresce no país. 
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Diante desse aumento significativo da população idosa, o projeto de lei 

4.294 de 2008 se faz necessário, visando inibir o abandono dos idosos e 

também garantir aos vulneráveis, mais segurança e proteção. 

Assim, o presente trabalho demonstrou que há possibilidade jurídica e 

também uma necessidade de mais uma medida para a proteção dos idosos, 

evitando o abandono afetivo e tentando garantir aos mesmos uma velhice mais 

digna. 
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	Entretanto, há entendimento no sentido de que o afeto não pode ser imposto como dever, não havendo ato ilícito por parte do pai ou da mãe, e não cabendo ao Direito estipular um valor monetário ao afeto para fins de reparação civil, pois tal atitude si...

