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RESUMO 

 

O Brasil, seguindo uma tendência mundial, vê sua população se tornar cada vez mais idosa. O 
envelhecimento de uma população deve ser calcado por meios que lhe garantam uma vida digna, 
seja no aspecto material ou imaterial. Através desta pesquisa busca-se evidenciar a incidência (ou 
não) da responsabilidade civil e sua consequente indenização nos casos de abandono afetivo inverso 
quando da negação do dever de cuidar sob a forma de omissão. Para a plena elaboração deste 
estudo, foi adotado o método dedutivo; para tanto, foram consultados os acervos bibliográficos 
existentes nas FIO-Faculdades Integradas de Ourinhos, bem como bibliografia particular e fontes 
eletrônicas disponíveis na internet. Para que se configure a responsabilidade civil, no âmbito do 
Direito Civil brasileiro, deve se analisar a existência de alguns pressupostos; ação ou omissão, nexo 
causal e existência de um dano. Desta forma, para que se caracterize o abandono afetivo inverso 
será preciso à análise de cada caso, haja vista o caráter subjetivo de tal incidência. O afeto é um 
dever jurídico e como tal deve ser buscado e efetivado por toda sociedade, principalmente por 
aqueles que formam a instituição família. Diante do reconhecimento do afeto como um dever jurídico 
fica caracterizada a possibilidade de tal responsabilização quando do descumprimento do dever legal 
de cuidado. 
  
Palavras-chave: Cuidar; Idoso; Omissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Brazil, following a worldwide trend, sees its population growing older. The aging of a population must 
be managed by means that guarantee a dignified life, be it in the material or immaterial aspect. This 
research seeks to highlight the incidence (or not) of civil liability and its consequent compensation in 
cases of reverse affective abandonment when denying the duty to care in the form of omission. For 
the full elaboration of this study, the deductive method was adopted; For that, the bibliographic 
collections existing in the FIO-Faculdades Integradas de Ourinhos were consulted, as well as private 
bibliography and electronic sources available on the internet. In order to set up civil liability, within the 
scope of Brazilian Civil Law, one must analyze the existence of some assumptions; Action or 
omission, causal link and existence of damage. Thus, in order to characterize the reverse affective 
abandonment, it will be necessary to analyze each case, considering the subjective nature of such 
incidence. Affection is a legal duty and as such must be sought and enforced by all society, especially 
by those who form the family institution. Faced with the recognition of affection as a legal duty is 
characterized the possibility of such liability when non-compliance with the legal duty of care. 
 
Keywords: Take care; Elderly; Omission. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Projeções das Nações Unidas (fundo de populações) indicam que uma em 

cada nove pessoas no mundo possuem mais de sessenta anos.  

O Brasil não foge a esta regra, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas) o país possui aproximadamente 24 milhões de idosos o 

que corresponde a 17% da população. Estes números tendem a aumentar, haja 

vista que a expectativa é que até 2050, segundo projeção da ONU (Organização das 

Nações Unidas), a esperança de vida do brasileiro ao nascer será de mais de 80 

anos. 

É de se esperar que o aumento da população idosa de um país seja reflexo 

de uma melhora nas condições de vida, avanços da medicina, entre outros, e isso 

parece bastante plausível, no entanto, na contramão, o que se observa é um 

aumento vertiginoso no número de agressões e abandono de idosos, segundo 

dados do Disque 100, serviço do governo federal, este número cresceu 16,4% em 

2015. 

O envelhecimento de uma população deve ser calcado por meios que lhe 

garantam condições dignas de vida, tanto no aspecto material, quanto no imaterial.  

Em nosso ordenamento jurídico existem preceitos que buscam resguardar 

tais direitos, como a Carta Magna de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (lei 

nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993) e o Estatuto do Idoso (lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003), tais preceitos resguardam os idosos das mazelas impostas tanto 

pela sociedade, como pelos familiares, que ocorre na maior parte das vezes pelos 

próprios filhos. 

Busca-se, nesta pesquisa, trazer à tona, o debate sobre o abandono afetivo 

inverso e o cabimento de indenização civil pela negação do dever de cuidar sob a 

forma de omissão. 

Dessa forma, será possível não só uma maior compreensão a cerca do tema, 

mas também da possibilidade de demonstrar e levar ao conhecimento dos idosos e 

seus familiares às garantias que lhe são postas pela legislação acerca de uma 

velhice digna. 

A partir da análise dos preceitos jurídicos que guarnecem os idosos em nossa 

legislação pátria e dos deveres da família, principalmente dos filhos, em relação aos 



10 
 

pais idosos, será possível identificar, de maneira geral, as incidências do dano 

moral, sua previsão legal, elementos e evolução histórica, pós-constituição de 1988, 

bem como os princípios aplicáveis ao tema e a forma com que os tribunais têm 

abordado o assunto. 

Para a plena elaboração deste estudo, foi adotado o método dedutivo; Para 

tanto, foram consultados os acervos bibliográficos existentes nas FIO - Faculdades 

Integradas de Ourinhos, bem como bibliografia particular e fontes eletrônicas 

disponíveis na internet. 

 

2  O DIREITO DOS IDOSOS 

  

Quando se observa o envelhecimento de uma população acredita-se que esta 

seja consequência de uma consubstancial melhora na qualidade de vida. Tais 

melhoras podem se dar por diferentes frentes, seja pelos avanços da medicina, por 

políticas sociais e até mesmo por garantias legais. São observações bastante 

plausíveis, no entanto, na contramão, o que se observa é um aumento vertiginoso 

no número de agressões e abandono de idosos, segundo dados do Disque 100, 

serviço do governo federal, este número cresceu 16,4% em 2015. (BRASIL, 

Secretaria especial de direitos humanos, acesso em 23 jul. 2016) 

O envelhecimento de uma população deve ser calcado por meios que lhe 

garantam um envelhecimento digno, tanto no aspecto material, quanto no imaterial. 

Em nosso ordenamento jurídico existem preceitos que buscam resguardar tais 

direitos, como a Carta Magna de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 

8.742, de 07 de dezembro de 1993), o Estatuto do Idoso (lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003) e a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 que trata da Política 

Nacional de Proteção ao Idoso, tais preceitos resguardam os idosos das mazelas 

impostas tanto pela sociedade, como pelos familiares o que ocorre, na verdade, na 

maioria das vezes pelos próprios filhos. 

Leciona Gagliano e Pamplona Filho (2015, p. 96 e 97): 

 

Um tratamento respeitoso e preferencial aos idosos é, sem dúvida, um 
verdadeiro dogma na disciplina atual das relações de família. A devida 
reverência a todos aqueles que sobreviveram às batalhas da vida e, agora, 
encontram menos vigor em seus corpos físicos é um imperativo de justiça e 
uma decorrência necessária do princípio geral da proteção à dignidade da 
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pessoa humana, bem como em especial do princípio da solidariedade 
social. 

 

O respeito aos idosos deve estar inserido na cultura da família e da 

comunidade como um todo. Isso porque, seguindo a ordem natural da vida, esta é 

uma fase que todos atingirão. Esse respeito deve abranger a dignidade física, 

psíquica e moral. 

 

2.1 Estatísticas 

 

 Segundo dados do SEADE, Fundação Estadual Sistema de Análise de 

Dados, Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo, a população acima de 60 

anos no Estado de São Paulo, em 1º de julho de 2011, era de 4.938.513, sendo 

2.803.329 mulheres e 2.135.184 homens, conforme se vê na tabela abaixo.  

Figura 1 

 

Fonte: disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/ produtos/projpop/index.php>.Acesso  
em 04 set. 2016. 

 

A população total era de 41.579.695, sendo 21.346.257 mulheres e 

20.233.438. Portanto, 11,87% da população era idosa. 

Os dados em 2016 demonstram que as pessoas nessa faixa etária estão em 

número ainda maior, como se observa a seguir. 

 Figura 2 
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   Fonte: disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/ produtos/projpop/index.php>.Acesso  
   em 04 set. 2016. 

 

A título de comparação, os dados passam a ser de 5.895.571 pessoas acima 

de 60 anos, sendo 3.349.625 mulheres e 2.545.946 homens, de um total de 

43.359.005 pessoas, sendo 22.258.522 mulheres e 21.100.483 homens.  

Assim sendo, os idosos passam a ser 13,59% do total de habitantes do 

Estado de São Paulo, ou seja, um crescimento de cerca de 1,72%. 

 Ainda de acordo com os dados fornecidos pela referida Fundação, a projeção 

de idosos para o ano de 2030 será de 9.316.613, sendo 5.295.240 mulheres e 

4.021.373 homens, sendo que a população total do Estado será de 46.825.450, 

dividida em 24.037.311 mulheres e 22.788.139 homens. 

  Figura 3

 



13 
 

Fonte: disponível em: <http://produtos.seade.gov.br/ produtos/projpop/index.php>.Acesso  
em 04 set. 2016. 

 

Desta forma, o número de idosos no Estado de São Paulo passará a 

representar 19,89% do total de habitantes, significando um aumento de cerca de 

6,30% em relação ao número atual. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, em importante 

trabalho lançou o perfil dos Idosos Responsáveis pelos Domicílios. 

 

A população de idosos representa um contingente de quase 15 milhões de 
pessoas com 60 anos ou mais de idade (8,6% da população brasileira). As 
mulheres são maioria, 8,9 milhões (62,4%) dos idosos são responsáveis 
pelos domicílios e têm, em média, 69 anos de idade e 3,4 anos de estudo. 
Com um rendimento médio de R$ 657,00, o idoso ocupa, cada vez mais, 
um papel de destaque na sociedade brasileira. (IBGE, acesso em 04 set. 
2016). 

 

Especialmente em relação aos números de idosos responsáveis pelos 

domicílios, verificou-se que mais da metade destes brasileiros se enquadram nessa 

situação. 

 

O Censo 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos 
domicílios brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, 
quando os idosos responsáveis representavam 60,4%. É importante 
destacar que no conjunto dos domicílios brasileiros (44.795.101), 8.964.850 
tinham idosos como responsáveis e representavam 20% do contingente 
total. Em 1991, essa proporção ficava em torno de 18,4%. (IBGE, acesso 
em 04 set. 2016). 

 

No mesmo estudo, realizado em 2002 concluiu que a população idosa pode 

chegar a 13%, ou seja, ultrapassando 30 milhões de pessoas. 

 

Em 2000, segundo o Censo, a população de 60 anos ou mais de idade era 
de 14.536.029 de pessoas, contra 10.722.705 em 1991. O peso relativo da 
população idosa no início da década representava 7,3%, enquanto, em 
2000, essa proporção atingia 8,6%. 
A proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção 
de crianças. Em 1980, existiam cerca de 16 idosos para cada 100 crianças; 
em 2000, essa relação praticamente dobrou, passando para quase 30 
idosos por 100 crianças. A queda da taxa de fecundidade ainda é a principal 
responsável pela redução do número de crianças, mas a longevidade vem 
contribuindo progressivamente para o aumento de idosos na população. Um 
exemplo é o grupo das pessoas de 75 anos ou mais de idade que teve o 
maior crescimento relativo (49,3%) nos últimos dez anos, em relação ao 
total da população idosa. (IBGE, acesso em 04 set. 2016). 
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Os números a nível mundial não fogem a esta regra, demonstrando que o 

envelhecimento da população é uma tendência. Ainda no estudo realizado pelo 

IBGE, conclui-se que esse número chegará a um quinto da população total. 

 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é 
um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. Em 
1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase 
cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, 
um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As 
projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de 1.900 milhões 
de pessoas, montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos de 
idade . Uma das explicações para esse fenômeno é o aumento, verificado 
desde 1950, de 19 anos na esperança de vida ao nascer em todo o mundo. 
Os números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 
anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação será de uma 
para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países desenvolvidos. 
(IBGE, acesso em 04 set. 2016). 

 

Conforme demonstrado nas estatísticas trazidas à baila, em algumas 

décadas, a população idosa do Estado de São Paulo, brasileira e mundial, tende a 

aumentar vertiginosamente, motivo pelo qual se faz necessário o amparo legal desta 

importante fatia da sociedade. 

  

2.2 Breve evolução histórico-jurídica 

 

Inserido dentre aqueles estudados no Direito de Família, o Direito do Idoso é 

tratado em diferentes diplomas legais, mas antes de tratar propriamente dos direitos 

dos idosos, cumpre-se esclarecer como se define idoso.  

 Antes de 1994, não havia uma definição etária para estabelecer a partir de 

que idade a pessoa seria considerada idosa no Brasil. Discutia-se a necessidade de 

avaliação do caso em concreto para que fosse realizada essa definição. Isso porque, 

o envelhecimento está diretamente ligado a fatores históricos, sociais, econômicos, 

genéticos, patológicos e ambientais vivenciados ao longo da vida das pessoas. 

(SILVA; DOMINGO, 2013, p. 179). 

 Em 1994, com o advento da Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 04 de 

janeiro de 1994, ficou estabelecido, no artigo 2º que se considera idosa a pessoa 

maior de sessenta anos de idade, criando-se um critério objetivo para a definição de 

idoso, qual seja, a faixa etária acima de sessenta anos. 
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 A Política Nacional do Idoso tem por base cinco princípios que estão 

estabelecidos em seu artigo 3º, quais sejam: 

 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações 
a serem efetivadas através desta política; 
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 
contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 
observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação 
desta lei. 

 

 Portanto, de acordo com o que estabelece referida Lei, as ações voltadas ao 

idoso devem garantir a efetivação dos seus direitos, objetivando ao máximo sua 

manutenção na comunidade, junto de sua família, da forma mais digna e confortável 

possível. Esses direitos devem ser viabilizados tanto por meio de políticas 

governamentais quanto pela sociedade em geral. 

Em consonância, a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, Estatuto do 

Idoso, em seu artigo 1º, assim leciona: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os Direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos”. O artigo 1° da referida lei traz um conceito bastante objetivo, mas 

que cumpre a função de definir idoso. Corrobora Lisboa (2013, p.323) “Idoso é o 

sujeito de direito com idade avançada, que já entrou na fase da velhice, ao qual 

deve assegurar a participação na comunidade”. 

 As primeiras Constituições Brasileiras nada trataram a respeito dos direitos 

dos idosos, a primeira a fazer menção sobre a pessoa do idoso foi a Constituição de 

1934, a qual tutelava direitos trabalhistas desta faixa etária. (SILVA; DOMINGO, 

2013, p. 169).  

 A Constituição Federal de 1988, dentre as Constituições do Brasil, foi a que 

deu maior destaque aos direitos dos idosos, englobando direitos e garantias 

fundamentais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, explicitamente em 

seu artigo 1º, inciso III e o princípio da solidariedade familiar no artigo 3º, inciso I do 

mesmo diploma legal. Além destes, os artigos 229 e 230 tratam especialmente do 

dever de amparar e ajudar os idosos. 
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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. 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
 

 
  A Constituição reconhece que os idosos possuem direitos oriundos das 

relações constituídas no seio familiar. Traz ainda, preceitos em relação às pessoas 

que possuem sessenta anos ou mais, guarnecendo-os por meios legais que 

garantam a efetivação de tais direitos, assim como o fez ao tratar dos direitos dos 

nascituros, adolescentes. (LISBOA, 2013). 

 Para Lisboa (2013, p.324): 

 

A proteção dos membros da família que ordinariamente possuem situação 
de inferioridade em relação aos demais para ter acesso a bens e serviços 
que lhes possam proporcionar o desenvolvimento e a manutenção de seus 
direitos físicos, psíquicos e morais da personalidade é de importância 
capital. Propugnar por um regime jurídico diferenciado em benefício dessas 
pessoas constitui não apenas um meio de lhes prestar a tutela que objetiva 
a melhoria de suas condições patrimoniais e extrapatrimoniais, mas de lhes 
garantir a proteção de sua dignidade pessoal. 

 

 Portanto, importante destacar que classes hipossuficientes devem ser objeto 

de tutela jurisdicional pelo Estado a fim de que a elas sejam garantidos os direitos 

fundamentais inerentes à sua idade e tratamento igualitário entre os seres humanos, 

concedendo-se oportunidades, tanto no campo material quanto no campo imaterial, 

de condições dignas de vida.  

 Em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro, estabelece em seu artigo 2º, inciso I, alínea “a”, que a assistência social 

tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 

à velhice, garantindo benefício assistencial ao idoso que comprove não possuir 

meios de prover sua subsistência ou de tê-la provida por sua família. 

 A Lei Orgânica da Assistência Social estabeleceu que o critério etário para a 

concessão do benefício assistencial continuado é de sessenta e cinco anos. Assim, 

ficam divididas em duas as categorias de idosos. Isso porque, em regra, é 

considerada idosa a pessoa acima de sessenta anos, e, em alguns momentos, como 

no caso do benefício assistencial continuado e a gratuidade dos transportes públicos 

coletivos, os benefícios são concedidos apenas a partir dos sessenta e cinco anos 

de idade. 
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 Em 2003, com o advento da Lei nº 10.741, de 1º de outubro, Estatuto do 

Idoso, foram respaldados, de forma ainda mais ampla, os direitos e garantias 

fundamentais inerentes à pessoa acima de sessenta anos de idade. 

 O artigo 8º, do referido Estatuto, estabelece que o envelhecimento é direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social. 

 Na ordem internacional, cumpre destacar que não há um instrumento jurídico 

que padronize o direito das pessoas idosas. Segundo Karlla e Yanko (2014) apenas 

com o reconhecimento da dignidade da pessoa humana que a desvalorização, que 

anteriormente ocorria em relação às pessoas idosas, passou a ser superada: 

 Para Karlla e Yanko (2014, p.3): 

 

Todavia, durante muito tempo, o processo de envelhecimento se mostrou 
incompatível com as necessidades decorrentes do capitalismo e da 
industrialização, que exigiam do ser humano vigor e disposição para o 
trabalho. Incapazes de participar desse processo de formatação da 
sociedade, os idosos eram tratados como fardos sociais. Foi tão somente 
com o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como valor maior e 
fundamental que essa desvalorização da pessoa idosa passou a ser 
superada. 
 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de 

dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, tratou, pela 

primeira vez, acerca dos direitos humanos em âmbito internacional, motivo pelo qual 

se tornou instrumento que serviu como base para a elaboração de diversos acordos 

internacionais sobre o tema. 

Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em mais de 360 idiomas – 

sendo inclusive, o documento mais traduzido do mundo, inspirando diversas 

constituições e democracias.  

A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e sobre 

pena de morte) e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional dos 

Direitos Humanos. (DUDH, acesso em 20 nov. 2016). 

Mesmo sendo um marco na história dos direitos fundamentais, na orla 

internacional, a Declaração Universal de Direitos Humanos não trata do direito do 

idoso de forma específica, estabelecendo em seu artigo XXV que todo ser humano 

tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e 
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bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (DUDH, acesso em 20 nov. 

2016). 

O primeiro documento específico sobre o tema foi elaborado em 1982, 

ocasião em que foi realizada a primeira Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, do qual resultou o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o 

Envelhecimento. (ASSUNÇÃO; CURI, [201?], p.4). 

 Segundo dados retirados do site da ONU/BR, Nações Unidas no Brasil, em 

relação os direitos dos idosos, os mesmos foram abordados em alguns momentos: 

 

Em 1991, a Assembleia Geral adotou o Princípio das Nações Unidas em 
Favor das Pessoas Idosas, enumerando 18 direitos das pessoas idosas – 
em relação à independência, participação, cuidado, autorrealização e 
dignidade. No ano seguinte, a Conferência Internacional sobre o 
Envelhecimento reuniu-se para dar seguimento ao Plano de Ação, adotando 
a Proclamação do Envelhecimento. Seguindo a recomendação da 
Conferência, a Assembleia Geral da ONU declarou 1999 o Ano 
Internacional do Idoso.” (ONU/BR, acesso em 13 nov. 2016). 

 

Em continuidade aos trabalhos relacionados ao assunto, aconteceu a 

segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento em Madrid no ano de 2002, 

no qual foi resultou o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de 

Madrid: 

 

A ação a favor do envelhecimento continuou em 2002, quando a Segunda 
Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento foi 
realizada em Madrid. Objetivando desenvolver uma política internacional 
para o envelhecimento para o século XXI, a Assembleia adotou uma 
Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o 
Envelhecimento de Madrid. O Plano de Ação pedia mudanças de atitudes, 
políticas e práticas em todos os níveis para satisfazer as enormes 
potencialidades do envelhecimento no século XXI. Suas recomendações 
específicas para ação dão prioridade às pessoas mais velhas e 
desenvolvimento, melhorando a saúde e o bem-estar na velhice, e 
assegurando habilitação e ambientes de apoio. (ONU/BR, acesso em 13 
nov. 2016). 

 

 Em 17 de novembro de 1988, foi promulgado o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais "Protocolo de São Salvador”. 
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 Conforme estabelece seu preâmbulo, referido instrumento tem a finalidade de 

reafirmação, desenvolvimento e consolidação, na América, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais fundamentais. 

 O artigo 17 trata, especificamente, da proteção de pessoas idosas, devendo 

os Estados Partes comprometerem-se a adotar, de forma progressiva, medidas 

necessárias a fim de por em prática esse direito, e, especialmente, a: proporcionar 

instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada 

às pessoas de idade avançada que careçam delas e não estejam em condições de 

provê-las por seus próprios meios; executar programas trabalhistas específicos 

destinados a dar a pessoas idosas a possibilidade de realizar atividade produtiva 

adequada às suas capacidades, respeitando sua vocação ou desejos, e, promover a 

formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade de vida das 

pessoas idosas. 

 O artigo 19, do referido Protocolo, trata dos meios de proteção que irão 

garantir o cumprimento dos direitos estabelecidos, sendo que, dentre eles, está o 

encaminhamento de relatórios periódicos sobre as medidas progressivas que foram 

adotadas para a efetivação dos mesmos. (PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, 

acesso em 26 nov. 2016). 

 Por meio do Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999, o Brasil 

promulgou o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de São Salvador", 

concluído em 17 de novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. (BRASIL, 

decreto nº 3.321 de 30 de dezembro de 1999, acesso em 26 nov. 2016). 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL: CONCEITO,  PRESSUPOSTO E ESPÉCIES 

  

3.1 Conceito e breve notícia histórica 

 

 A abordagem do tema responsabilidade civil é de grande relevância no estudo 

das relações sociais, pois a convivência em sociedade traz consigo conflitos 

inevitáveis e a responsabilização civil surge como uma forma de reparar um dano 

sofrido, quando este é possível, ou a compensação por tal perda.  

 A noção jurídica de responsabilidade pressupõe um evento danoso, praticado 

a princípio de forma ilícita, que violaria uma norma jurídica pré-existente, seja ela 
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legal ou fruto de um contrato, o que, em tese, levaria o responsável a uma obrigação 

de reparar. 

 Aplicando este mesmo raciocínio na esfera do Direito Privado, a 

responsabilização civil seria oriunda de uma agressão a um interesse particular, 

sujeitando o infrator as consequências de seus atos, seja pela restauração da coisa 

como antes ou, quando não for possível, a compensação pecuniária. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2015, p. 53). 

 Leciona Diniz (2004, p. 40):  

 

A responsabilização civil é a aplicação de medidas que obriguem uma 
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão 
de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 
alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. Definição 
esta que guarda, em sua estrutura, a ideia da culpa quando se cogita da 
existência de ilícito e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa. 

 

 Conceitua Gonçalves (2012, p.21): 

 

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o 
problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral 
e patrimonial provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em 
restabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte 
geradora da responsabilidade civil. Pode-se afirmar, portanto, que 
responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de 
contraprestação, de reparação de dano. 

  

A responsabilização civil é um elemento de pacificação social, é uma das 

formas que o homem em sociedade possui de ver seu prejuízo pessoal reparado. É 

a busca pelo equilíbrio social, o retorno do statu quo ante. 

Historicamente, o instituto da responsabilização civil surge nas repreensões 

coletivas a que eram submetidos àqueles que cometessem ofensas a um 

componente do grupo. Posteriormente evoluiu para reações individuais, a justiça era 

então feita sob o manto da Lei de Talião, que permitia ao ofendido responder a 

ofensa nos mesmos moldes em que essa havia se dado. Uma verdadeira justiça 

privada, onde reinava a fórmula “olho por olho, dente por dente”, bastava à 

existência do dano, em nada se questionava a incidência de culpa, havia apenas 

uma reação contra aquele causou o dano, culposamente ou não. (DINIZ, 2014) 

Num segundo momento, percebe-se que há pouca efetividade na aplicação 

da Lei de Talião, está não repara ou restitui a coisa, pelo contrário, cria outro dano. 
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Surge então à composição, uma forma mais eficaz para solução deste tipo de lide, 

cuja reparação se dava através de uma prestação pecuniária. (DINIZ, 2014). 

Avançado pela história, quando já figuravam soberanas autoridades, o 

legislador passa a proibir que faça justiça com as próprias mãos. Antes o que era 

uma faculdade, se realizaria a composição ou não, passa a ser uma obrigatoriedade, 

inclusive com a cobrança de tarifas. 

É na Lei Aquilia, considerada um marco na evolução histórica do instituto, que 

surgem os princípios norteadores da regulação da reparação do dano. 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 26): 

 

Embora se reconheça que não continha ainda “uma regra de conjunto, nos 
moldes do direito moderno”, era, sem nenhuma dúvida, o germe da 
jurisprudência clássica com relação à injúria, e “fonte direta da moderna 
concepção da culpa aquiliana, que tomou da Lei Aquília o seu nome 
característico”. 

 

 Corrobora Diniz (2004, p. 11): 

 

A Lex Aquilia de damno veio a cristalizar a ideia de reparação pecuniária do 
dano, impondo que o patrimônio do lesante suportasse os ônus da 
reparação, em razão do valor da res, esboçando-se a noção de culpa como 
fundamento da responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de 
qualquer responsabilidade, se tivesse procedido sem culpa. Passou-se a 
atribuir o dano à conduta culposa do agente. A Lex Aquilia de damno 
estabeleceu as bases da responsabilidade extracontratual, criando uma 
forma pecuniária de indenização do prejuízo, como base no 
estabelecimento de seu valor. 

 

 De forma cristalina, sintetiza Lima (1999 apud GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2015, p. 55) a respeito da Responsabilidade Civil no Direito da Antiguidade: 

 

Partimos, como diz Ihering, do período em que o sentimento de paixão 
predomina no direito; a reação violenta perde de vista a culpabilidade, para 
alcançar tão somente a satisfação do dano e inflingir um castigo ao autor do 
ato lesivo. Pena e reparação confundem; responsabilidade penal e civil não 
se distinguem. A evolução operou-se, consequentemente, no sentido de se 
introduzir o elemento subjetivo da culpa e diferenciar a responsabilidade 
civil da penal. E muito embora não tivesse conseguido o direito romano 
libertar-se inteiramente da ideia da pena, no fixar a responsabilidade 
aquiliana, a verdade é que a ideia de delito privado, engendrando uma ação 
penal, viu o domínio da sua aplicação diminuir, à vista da admissão, cada 
vez mais crescente, de obrigações delituais, criando uma ação mista ou 
simplesmente reipersecutória. A função da pena transformou-se, tendo por 
fim indenizar, como nas ações reipersecutórias, embora o modo de calcular 
a pena ainda fosse inspirado na função primitiva da vingança; o caráter 
penal da ação da lei Aquília, no direito clássico, não passa de uma 
sobrevivência. 
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Observa-se que a inclusão da culpa como elemento da responsabilidade civil 

aquiliana, e não mais apenas o objetivismo excessivo de outrora bem como a 

substituição gradual da pena pela reparação do dano sofrido, foi incorporada ao 

Código Civil Napoleônico, influenciador de diversas legislações, inclusive o Código 

Civil brasileiro de 1916. 

 No entanto, a teoria clássica da culpa não era suficiente para abarcar todas 

as necessidades da vida em sociedade, em inúmeras situações, os danos se 

perpetuavam diante da impossibilidade de se comprovar o elemento animus. 

Surgiram então, novas concepções jurisprudenciais que ampliavam o conceito de 

culpa, que inclusive defendiam a reparação do dano decorrente do fato ou em 

virtude do risco que se criou. Tais teorias foram amparadas nas mais modernas 

legislações, sendo uma delas o novo Código Civil brasileiro. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2015, p. 56). 

 A responsabilização civil passou por inúmeras transformações ao longo 

tempo, e assim deve ser, a dinamicidade faz com que mantenha-se viva, abarcando 

a cada tempo as necessidades pulsantes de uma sociedade. 

  

3.2 Pressupostos da Responsabilidade Civil 

 

A caracterização dos pressupostos da responsabilização civil é de difícil 

acepção, haja vista grande imprecisão da doutrina a respeito do tema. Diniz (2004, 

p. 41) cita alguns exemplos “Marty e Raynaud apontam o fato danoso, o prejuízo e o 

liame entre eles, com a estrutura comum da responsabilidade; Savatier, a culpa e a 

imputabilidade; Trabucchi, o fato danoso o dano e antijuridicidade ou culpabilidade”.  

Diante de tais concepções, conclui-se pela existência de três pressupostos: a) 

Existência de uma ação, seja ela omissiva ou comissiva, que se apresente como um 

ato ilícito ou lícito, haja vista a possibilidade de responsabilização civil decorrente do 

risco; b) Ocorrência de um dano moral ou patrimonial, causado por ação ou omissão 

do agente, ou ainda por ato de terceiro que esteja sob sua guarda e até mesmo por 

danos ocasionados por animais que lhe pertençam.  

Não existirá responsabilização civil sem dano, devendo este ser certo, a um 

bem ou interesse jurídico; c) Por fim, Nexo de causalidade entre dano e a ação, não 

se pode falar em responsabilidade civil sem que haja um vínculo entre a ação e o 

evento danoso. Sem ela inexiste a obrigação de indenizar. Da mesma forma, não 
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haverá obrigação de indenizar se o dano se deu por culpa exclusiva da vítima ou 

será devida pela metade quando a culpa for concorrente. (DINIZ, 2004, p. 42). 

 O princípio de que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem esta 

consagrado no art. 186 do Código Civil brasileiro e assim estabelece: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Analisando tal dispositivo, vislumbra-se, da mesma forma, a existência de três 

pressupostos da responsabilidade civil: conduta humana (positiva ou negativa), dano 

ou prejuízo e nexo de causalidade. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 69). 

Gonçalves (2012, p. 51) traz ainda um quarto pressuposto, a culpa ou dolo do 

agente. “O dolo consiste na vontade de cometer uma violação de direito, e a culpa, 

na falta de diligência. Dolo, portanto, é a violação deliberada, consciente, intencional, 

do dever jurídico”.  

Observa-se que para a configuração da responsabilização civil e consequente 

indenização é preciso a ocorrência de alguns pressupostos, que de maneira geral 

foram aqui abarcados, mas há que se ter cuidado, pois mesmo que haja uma ação 

ou omissão, culpa ou dolo e a infração de um dever jurídico, só haverá indenização 

se restar demonstrado o prejuízo. 

 

3.3 Espécies de Responsabilidade Civil 

 

Tida inicialmente como uma vingança privada, a responsabilidade civil 

evoluiu, deixando de ser uma vingança passou a buscar a reparação do dano 

através de uma punição pecuniária. A responsabilidade civil é inerente a uma 

sociedade e pode apresentar-se sob diferentes espécies, a depender da perspectiva 

em que se analisa. Desta forma, abordar-se-ão as diferentes espécies de 

responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil subjetiva, nos dizeres de Gonçalves (2012, p. 47) [...] 

“se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 

necessário do dano indenizável. Nessa concepção a responsabilidade do causador 

do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa”. No entanto, há algumas 

situações em que se atribui a culpa a alguém mesmo não sendo este o causador 

direto da ação, mas sim cometido por um terceiro que com este mantém relação 

jurídica.  
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Há estes casos atribui-se uma responsabilidade civil indireta, onde presume-

se a culpa em razão do dever de vigilância a que o réu está obrigado. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2015, p. 58). 

 Neste sentido é o posicionamento de Pereira (1992 apud GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2015, p. 58): 

 

Na tese da presunção de culpa subsiste o conceito genérico de culpa como 
fundamento da responsabilidade civil. Onde se distancia da concepção 
subjetiva tradicional é no que concerne ao ônus da prova. Dentro da teoria 
clássica da culpa, a vítima tem de se demonstrar a existência dos 
elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o comportamento 
culposo do demandado. Ao se encaminhar para a especialização da culpa 
presumida, ocorre uma inversão do onus probandi. Em certas 
circunstâncias, presume-se o comportamento culposo do causador do dano, 
cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para eximir-se do dever de 
indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a 
necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas sem 
repelir o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional. Em determinadas 
circunstâncias é a lei que enuncia a presunção. Em outras, é a elaboração 
jurisprudencial que, partindo de uma ideia tipicamente assentada na culpa, 
inverte a situação impondo o dever ressarcitório, a não ser que o acusado 
demonstre que o dano foi causado pelo comportamento da própria vítima. 

 

Todavia, em alguns casos, não há necessidade de se quer provar a existência 

de culpa para caracterização do dever de indenizar, a estes casos pactuou-se 

denominar responsabilidade civil objetiva. Para tal espécie, o dolo ou culpa é 

prescindível, sendo necessário apenas a existência do elo de causalidade entre o 

dano e a conduta do agente para que se caracterize o dever de indenizar. 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 58).  

Complementa Gonçalves (2012, p. 47): 

 

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a 
reparação de um dano independentemente de culpa. Quando isto acontece, 
diz-se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde de 
culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta 
teoria, dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é 
indenizável, e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de 
causalidade, independentemente de culpa. 

 

O Código Civil de 2002, no parágrafo único do art. 927, assim assevera: 

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 
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Desta forma, vige no sistema jurídico brasileiro uma regra geral que se divide 

em duas, a responsabilidade civil subjetiva, oriunda de sistemas anteriores e que 

evoluiu até a forma que conhecemos hoje e a responsabilidade civil objetiva, que 

surgiu da necessidade de abarcar a responsabilidade em razão da atividade de 

risco. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 59). 

Clarificados os elementos gerais da responsabilidade civil, resta demonstrado, 

excetuados os casos de responsabilidade civil subjetiva com presunção de culpa e 

responsabilidade objetiva, que a caracterização da culpa do agente ou da 

antijuridicidade da conduta é de difícil constatação. No entanto, tal caracterização se 

torna menos onerosa quando o dano é decorrente de um descumprimento 

contratual, nestes casos presume-se a culpa do agente, haja vista ter o agente 

assumido tal obrigação quando da aceitação do contrato. 

Assim sendo, pode se dividir a responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual ou aquiliana, a depender da norma jurídica violada pelo agente. Diz-

se contratual quando o inadimplemento da obrigação está previsto contratualmente 

e será extracontratual ou aquiliana quando decorrente de um descumprimento legal 

a infração de um dever jurídico. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015, p. 60). 

Tais possibilidades estão expressamente prevista no Código Civil brasileiro, 

os artigos 389 e s. e 395 e s. tratam da responsabilidade contratual e os artigos 186 

a 188 e 927 e s. tratam da responsabilidade extracontratual. No que tange a 

responsabilidade contratual, os artigos que a tratam não fazem referência ao dano 

moral ou prejuízos extrapatrimoniais que o inadimplemento contratual pode trazer ao 

credor. 

No entanto, nada impede que o magistrado ao proferir a sentença, nos casos 

de inadimplemento contratual, também condene o agente ao dano moral causado, 

por óbvio, tal condenação só se dará se as características do caso assim o permitir, 

haja vista a diferenciação entre o conteúdo da prestação e os demais interesses que 

poderão ser afetados pelo inadimplemento. (DINIZ, 2004, p. 134). 

Complementa Diniz (2004, p. 134): 

 

O descumprimento contratual pode, em certas circunstâncias, causar não 
só danos materiais como também morais. O dano moral resultante de 
inadimplência do contrato só não será passível de reparação, se houver 
ajuste de cláusula penal, que já contém, em si, uma prefixação, pelos 
contraentes, das perdas e danos, constituindo uma compensação dos 
danos sofridos pelo credor com o descumprimento da obrigação principal. 
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No quantum reparador da cláusula penal estão predeterminados a priori 

todos os prejuízos causados ao credor, inclusive os de natureza 
extrapatrimonial. O dano moral, na seara da responsabilidade contratual, 
seria, em regra, um dano indireto, por ser consequência de lesão a um 
interesse patrimonial, trazendo contrariedade, inquietude ao credor, 
principalmente quando o contrato se referir a coisas que tem valor 
estimativo para o contratante [...]  
 

Nos casos em que a responsabilidade não deriva de um contrato, tem-se que 

esta é extracontratual, recaindo nestes casos a previsão do artigo 186 do Código 

Civil. Na lição de Gonçalves (2012, p. 44) “Todo aquele que causa dano a outrem, 

por culpa em sentido estrito ou dolo, fica obrigado a repará-lo. É a responsabilidade 

derivada de ilícito extracontratual, também chamada aquiliana”.  Na 

responsabilidade extracontratual não há nenhum vinculo jurídico entre aquele que 

causa o dano e a vítima. 

Gagliano e Pamplona Filho (2015, p. 62), tratam de diferenciar 

responsabilidade civil contratual e extracontratual: 

 

[...] na responsabilidade civil aquiliana, a culpa deve ser sempre provada 
pela vítima, enquanto na responsabilidade contratual, ela é, de regra, 
presumida, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à vítima comprovar 
apenas, que a obrigação não foi cumprida, restando ao devedor o onus 
probandi, por exemplo, de que não agiu com culpa ou que ocorreu alguma 
causa excludente do elo de causalidade. [...]  

 

Desta forma, quando a responsabilidade civil for contratual, caberá ao credor 

comprovar apenas o descumprimento contratual, o devedor não será condenado a 

pagar apenas nos casos em que restar demonstrado à ocorrência de excludentes 

previstas em lei. Na responsabilidade civil extracontratual, caberá à vítima 

demonstrar a culpa do agente causador do dano. O credor ou vítima terá maiores 

probabilidades de ver o dano reparado nos casos de responsabilidade civil 

contratual, pois nestes casos basta demonstrar o descumprimento contratual, 

diferente da responsabilidade civil extracontratual, onde o elemento culpa deve ser 

provado.  (GONÇALVES, 2012, p. 45).  

Independentemente da espécie de responsabilidade civil estudada, seja ela 

subjetiva, objetiva, contratual ou extracontratual, todas decorrem de um mesmo 

preceito, qual seja, o de que a ninguém é dado o direito de lesar ou causar dano a 

outrem, preceito este fundamental e de suma importância ao convívio salutar de 

uma sociedade. 
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4 ABANDONO AFETIVO INVERSO 

   

A tratativa do tema abandono afetivo é, sem sombra de dúvida, um dos temas 

mais polêmicos encontrados dentro do Direito de Família e este tema torna-se ainda 

mais polêmico quando se cogita a possibilidade de reparação civil por tal abandono.  

A controvérsia torna-se mais evidente ao tentar definir se afeto é um dever 

jurídico ou não. Tal definição é de suma importância, pois quando da negativa 

injustificada deste dever, estaria o indivíduo cometendo ou não um ato ilícito. 

Aqueles que defendem tal teoria afirmam que a negativa de afeto geraria diversas 

sequelas psicológicas, motivo pelo qual estariam infringindo o ordenamento jurídico 

e consequentemente cometendo um ato ilícito passível de reparação civil. 

Ademais, para os doutrinadores que defendem a possibilidade de reparação 

civil no caso de abandono afetivo, referida responsabilização teria cunho meramente 

compensatório, e não reparatório, e teria a finalidade de atenuar as consequências 

decorrentes do abandono. Nesse sentido, Pereira (2012, p. 249): 

 

Obviamente que qualquer quantia arbitrada a esse título tem valor 
simbólico, pois não há dinheiro que pague o abandono afetivo. Trata-se de 
compensação, não de ressarcimento. Não se quer atribuir um valor ou um 
conteúdo econômico ao afeto. Por tais razões é que não se está 
monetarizando o afeto. 

 

Contrários a este posicionamento afirmam que, ao reconhecer o afeto como 

um dever jurídico, estariam monetarizando o afeto, fazendo com que a sua essência 

se perca, inexistindo a possibilidade de se aferir o quanto de amor e carinho dedica-

se a alguém, muito menos mensurar a qualidade e quantidade deste afeto. Como 

poderia um ente estatal realizar tal consulta e chegar à determinada conclusão. 

Afirmam que afeto é algo natural e espontâneo e não uma obrigação. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2015, p. 748). 

Um dos precursores desta temática é o jurista RODRIGO DA CUNHA 

PEREIRA, em um dos seus trabalhos intitulado Uma principiologia para o Direito de 

Família, (2015, p.4) afirma: 

 

A consideração do sujeito de desejo fez despertar uma nova consciência 
sob a não obrigatoriedade dos vínculos conjugais. Podemos dizer, inclusive, 
que nessa nova consciência teve como consequência o surgimento das leis 
de divórcio nos países do mundo ocidental. O discurso psicanalítico 
introduziu também uma outra noção de sexualidade. Compreendeu-se que 
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ela é muito mais da ordem do desejo que da genitalidade. É aí que 
começam a valorizar os vínculos conjugais sustentados no amor e no afeto. 
Podemos dizer, então, que nesse novo discurso sobre a sexualidade, 
introduzido por Freud, revalorizou o amor e o afeto. Na esteira dessa 
evolução e compreensão é que o Direito de Família atribuiu ao afeto um 
valor jurídico. É este sentimento, agora como um novo valor jurídico, que 
tem desinstalado velhas concepções e instalado uma nova ordem jurídica 
para a família.  

 

A afetividade, além de outros princípios postos constitucionalmente, surge 

como um dos princípios norteadores do Direito de Família. O discurso psicanalítico e 

mudanças de alguns paradigmas influenciaram o surgimento do princípio da 

afetividade no Direito de Família. (PEREIRA, 2015, p. 5) 

O abandono afetivo nem sempre ocorre de pais para filhos, mas, muitas 

vezes, acontece também na via inversa, ou seja, dos filhos para com os seus pais. 

Na maior parte das vezes, referido abandono ocorre quando os genitores atingem a 

velhice, fase em que precisam de cuidados especiais e de atenção redobrada, não 

só para manter a saúde física, como também para a saúde mental. 

A esse fenômeno a doutrina e jurisprudência têm dado o nome de abandono 

afetivo inverso. 

 Leciona o desembargador Jones Figueirêdo Alves: 

 

Diz-se abandono afetivo inverso à inação de afeto, ou mais precisamente, a 
não permanência do cuidar, dos filhos para com os genitores, de regra 
idosos, quando o cuidado tem o seu valor jurídico imaterial servindo de base 
fundante para o estabelecimento da solidariedade familiar e da segurança 
afetiva da família. 
O vocábulo inverso da expressão do abandono corresponde a uma equação 

às avessas do binômio da relação paterno-filial, dado que ao dever de 

cuidado repercussivo da paternidade responsável, coincide o valor jurídico 

idêntico atribuído aos deveres filiais, extraídos estes deveres do preceito 

constitucional do artigo 229 da Constituição Federal de 1988, segundo o 

qual “os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência e enfermidade”. 

[...] o abandono constitui um desvio desconcertante do valor jurídico 

estabilidade familiar, recebendo aquele uma modelagem jurídica e 

jurisdicional capaz, agora, de defini-lo para os fins de responsabilização 

civil. O abandono afetivo afeta, sensivelmente, o perfil da família, cuja 

unidade é a representação melhor do sistema. 

   

A admissibilidade da reparação do dano decorrente do descumprimento legal 

de cuidar da prole, como já se posicionou o STJ no Recurso Especial nº 

1.159.242/SP, vem aos poucos ganhando força em nossos tribunais, e, porque 



29 
 

então não se pensar no inverso? O abandono de um pai por um filho é deveras tão 

prejudicial quanto de um filho para com o pai. 

A reparação civil devida pelos filhos que abandonam seus genitores não teria 

um cunho punitivo, mas principalmente preventivo e pedagógico, a fim de que esse 

tipo de conduta não seja realizada por outros no futuro, assegurando que todos 

venham a cumprir com seus deveres éticos e morais (Pereira, 2012, p. 248). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura direitos e impõe à 

sociedade deveres especiais, haja vista necessitarem de uma proteção maior diante 

da fragilidade de sua condição. 

O Estatuto do Idoso, no mesmo sentido, regulamenta direitos, assegurando 

aos que possuem idade avançada, maior proteção Estatal e da sociedade haja vista 

que se encontram em situação mais fragilizada frente a sociedade.  

Por esta razão, também é importante exigir que os filhos cumpram com o 

papel que lhes cabe, quais sejam o de cuidado, responsabilidade, afeto, dentre 

outros. 

Os bens jurídicos em pauta são os mesmos, assim como os princípios que os 

sustentam, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, o principio da 

solidariedade, da responsabilidade, da afetividade e tantos outros.  A ordem em que 

o abandono se dá pouco importa, pois os resultados serão sempre os mesmos. 

 

4.1 Principiologia 

 

O Direito de Família, assim como a maioria dos ramos do Direito, está em 

constantes mudanças e evoluções. É fato que o positivismo jurídico não é capaz de 

acompanhar tal dinamicidade, além disso, é inimaginável um Código que possa 

abarcar as inúmeras situações que surgem do convívio em sociedade, em especial 

as complexas relações familiares.  

Já não cabe mais no ordenamento jurídico a visão de um Direito como 

estrutura formal, não se pode mais enxergar nas relações apenas sujeitos abstratos. 

O que se tem por traz de amontoados de processos são pessoas reais e não apenas 

requerentes, proprietários, contratados, decorrência principal do processo de 

Constitucionalização do Direito Civil.  

Nas palavras de Pereira (2012, p. 37) “interessa na relação jurídica muito 

mais o sujeito do que o seu objeto”. 
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A incapacidade do positivismo jurídico em dar respostas imediatas, frente a 

inúmeras situações hermenêuticas, faz com que a jurisprudência se torne uma rica 

fonte do Direito, pois acaba por decidir fatos que ainda não estão inseridos 

positivamente no ordenamento jurídico. 

Leciona Pereira (2012, p. 37) a respeito da fundamentação de tais decisões. 

 

A fundamentação se baseia em princípios jurídicos, ou em padrões a serem 
observados, por serem uma exigência de justiça ou equidade, ou de alguma 
dimensão da moralidade. Por serem padrões de comportamento, 
compostos por uma densa carga valorativa, sua construção normativa se 
consubstancia em fator essencial para sua aplicação. A jurisprudência 
brasileira passou a aplicar diretamente os princípios aos casos concretos, 
de modo a atribuir ao julgador, de acordo com os parâmetros hermenêuticos 
e valorativos existentes na sociedade e inscritos na Constituição e com a 
inevitável interferência da subjetividade na objetividade. É com este rico 
material que se tornou possível construir o conteúdo normativo dos 
princípios e, por conseguinte, aplicá-los diretamente às relações 
interprivadas. 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo princípios fundamentais, 

sendo seu foco principal a garantia da dignidade da pessoa humana que passou a 

ocupar lugar de destaque.  

Os princípios gerais tem se tornado importante fonte do direito, servindo como 

base para a tomada de inúmeras decisões judiciais, deixando de ter uma 

característica apenas complementar. Assim afirma Pereira (2012, p.43). 

 

Com a crescente tendência de constitucionalização do Direito Civil, 
consequência dos movimentos sociais e políticos de cidadania e inclusão, 
os princípios gerais têm se reafirmado cada vez mais como uma importante 
fonte do Direito e têm se mostrado para muito além de uma supletividade. 
Eles se revestem de força normativa imprescindível para a aproximação do 
ideal de justiça. 

 

Nem todos os princípios estão expressamente descritos no texto da lei, haja 

vista que os mesmos podem se encontrar implícitos nos valores que norteiam 

determinado sistema de normas. 

Neste sentido leciona Pereira (2012, p. 57) “Entre todas as fontes do direito, 

nos “princípios” é onde se encontra a melhor visualização para a adequação da 

justiça no particular e especial campo do Direito de Família”. 

Isso porque a dinamicidade das relações sociais impõem que soluções sejam 

buscadas no campo principiológico a fim de que as decisões tomadas estejam o 

mais próximo possível do senso de justiça. 
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4.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, a dignidade da pessoa 

humana é fundamento do Estado Democrático de Direito, sendo, portanto, uma das 

bases do Direito Público. 

Citado em a “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”, por Kant, sua 

ideia principal era de que as pessoas deveriam ser tratadas com um fim em si 

mesmas e não um objeto ou instrumento de ação.  

Conforme nos ensina Pereira (2012, p. 116). 

 

Kant afirma de forma inovadora que o homem não deve jamais ser 
transformado num instrumento para a ação de outrem. [...] em outras 
palavras, embora os homens tendam a fazer dos outros homens 
instrumento ou meios para suas próprias vontades ou fins, isso é uma 
afronta ao próprio homem. 
[...] Assim, o homem, em Kant, é decididamente um ser superior na ordem 

da natureza e das coisas. Por conter essa dignidade, esse valor intrínseco, 

sem preço e acima de qualquer preço, que faz dele pessoa, ou seja, um ser 

dotado de consciência racional e moral, e por isso mesmo capaz de 

responsabilidade e liberdade. 

 

Dessa forma, tem-se por dignidade da pessoa humana o valor subjetivo de 

cada ser humano, ou seja, é o respeito e consideração que o estado e a sociedade 

devem a cada ser humano, independentemente de qualquer circunstância, 

garantindo condições mínimas e essenciais para uma vida digna e saudável.  

De acordo com Gagliano e Pamplona Filho (2015, p. 78) “[...] a dignidade 

humana somente é preservada na medida em que se garante o respeito à dimensão 

existencial do individuo, não apenas em sua esfera pessoal, mas, principalmente, no 

âmbito das suas relações sociais”.  

Assim como os demais princípios existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro, o da dignidade humana possui um conceito de valor, ou seja, um 

conteúdo axiológico de valores predominantes em uma determinada sociedade, o 

que demonstra sua subjetividade e possibilita sua relativização. 

Preleciona Pereira (2012, p. 123). 

 

Compatibilizar a dignidade de uma pessoa com a de outra não é tarefa nada 
fácil. É o ângulo pelo qual se vê e se atribui o valor à dignidade é um ângulo 
do sujeito singular com toda a sua carga de subjetividade, isto é, sua 
particularidade, seus motivos e registros inconscientes que produziram 
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aqueles determinados valores do sujeito desejante, inclusive o seu 
conteúdo ideológico. 

 

Cabe, portanto, aos operadores do Direito a utilização deste princípio como 

forma de respaldar suas decisões e opiniões, principalmente no âmbito do Direito de 

Família, visando sempre a ampliação do principio da solidariedade e que seja 

garantido a todos os seres humanos uma vida digna em todos os seus aspectos, 

sejam eles materiais ou imateriais.  

 

4.1.2 Princípio da Afetividade 

 

O conceito de família, assim como as demais relações humanas, sofreu 

alterações ao longo dos anos, haja vista o dinamismo das relações familiares e 

interpessoais da sociedade. 

A sociedade brasileira foi estruturada, principalmente, no período da 

colonização, no modelo patriarcal com o predomínio de um vínculo econômico e 

formal entre os membros da família. 

Segundo Pereira (2012, p. 210): 

 

A família, no século XIX, era marcadamente patriarcal, e estruturava-se em 
torno do patrimônio familiar, visto que sua finalidade era, principalmente, 
econômica. O vínculo familiar tinha fundamentos formais. A família era, 
praticamente, um núcleo econômico e tinha também grande 
representatividade religiosa e política. O pater famílias era o grande homem, 
o grande chefe, que acumulava em suas mãos uma imensa gama de 
poderes. 

 

Com o passar dos anos e a evolução da sociedade, o conceito de família 

sofreu mudanças e consequentemente passou a se basear em novos modelos, 

valores e costumes o que ocasionou a necessidade de novas interpretações tanto 

em âmbito social quanto em âmbito jurídico. 

A entidade familiar passou a se fundar em laços afetivos e vínculos mais 

duradouros, sendo que as relações meramente econômicas e formais acabaram por 

se tornar de menor importância. Nesse sentido, Pereira (2012, p. 211) afirma: 

 

Diante dessa nova estrutura, a família passou a se vincular e a se manter 
preponderantemente por elos afetivos, em detrimento de motivações 
econômicas, que adquiriram importância secundária. A mulher deixou de 
ficar “presa” ao marido por questões econômicas e de sobrevivência, e seu 
vínculo passou a ser preponderantemente por motivações afetivas, vez que 
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adquiriu possibilidade de se manter por seu próprio trabalho. De fato, uma 
família não deve estar sustentada em razões de dependência econômica 
mútua, mas exclusivamente, por se constituir um núcleo afetivo, que se 
justifica, principalmente, pela solidariedade mútua. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, Gagliano e Pamplona Filho (2015, p. 90) 

 

[...] a comunidade de existência formada pelos membros de uma família é 
moldada pelo liame socioafetivo que os vincula, sem aniquilar as suas 
individualidades [...] Daí, inclusive, a opção pela expressão “união 
homoafetiva”, preferida pela maioria dos autores modernos, e não “união 
homossexual”, pois, as pessoas que formam esse núcleo estão jungidas 
pelo afeto, e não pela sexualidade. 

 

A afetividade, portanto, passou a fazer parte de inúmeros textos legais e 

inclusive da norma constitucional. 

O artigo 226, § 8º, da Constituição Federal estabelece que o Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, 

consagrando, nesse dispositivo, a família-função. 

Segundo Pereira (2012, p. 214): 

 

Ademais, o art. 226, § 8º, da Constituição brasileira de 1988 assimila o 
marco ora tratado da nova família, com contornos diferenciados, pois 
prioriza a necessidade da realização da personalidade dos seus membros, 
ou seja, a família-função, em que subsiste a afetividade, que, por sua vez, 
justifica a permanência da entidade familiar. Esta é a família 
constitucionalizada, que trazemos a lume no presente trabalho. 

 

Referido princípio encontra-se explicitamente presente no Estatuto da Criança 

e do Adolescente ao tratar da colocação da criança e do adolescente em família 

substituta, no artigo 28, § 3º, estabelece que na apreciação do pedido deve ser 

levado em conta, além do grau de parentesco, a relação de afinidade ou de 

afetividade, com a finalidade de evitar ou minorar as consequências da medida. 

Nota-se sua presença também no artigo 1.511, do Código Civil, que prevê 

que “o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 

direitos e deveres dos cônjuges”. 

Sobre o artigo supracitado, leciona Pereira (2012, pg. 214), “assim, a vida em 

comum apenas se justifica enquanto proporcionar a comunhão afetiva da vida do 

casal, não justificando sua mantença se a vida em comum deteriorou-se”. 
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Ainda no tocante a aplicação do princípio da afetividade em nosso 

ordenamento jurídico, podemos citar o artigo 1.584, § 5º, do Código Civil, que 

estabelece que: 

 

Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou 
da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a 
natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e 
as relações de afinidade e afetividade. 

 

No mesmo sentido, é possível verificar a presença do referido princípio nas 

relações decorrentes da filiação em que são preponderantes os laços afetivos em 

detrimento da supremacia genética. Afirma Pereira (2012, p. 214/215) 

 

Em face, portanto, da mudança epistemológica ocorrida no bojo da família, 
a ordem jurídica assimilou tal transformação, passando a considerar o afeto 
como um valor jurídico de suma relevância para o Direito de Família. Seus 
reflexos crescentes vêm permeando todo o Direito, como é exemplo a 
valorização dos laços de afetividade e da convivência familiar oriundas da 
filiação, em detrimento, por vezes, dos vínculos de consanguinidade. Além 
disso, todos os filhos receberam o mesmo tratamento constitucional, 
independentemente da sua origem e se são biológicos ou não. 

 

Importante essa evolução em nosso ordenamento jurídico, haja vista que a 

existência do vínculo biológico não significa necessariamente que a relação entre 

pais e filhos será saudável, construtiva e enriquecedora para ambas as partes. Isso 

porque, a relação entre pais e filhos exige muito mais do que apenas a ligação 

genética entre as partes. 

A paternidade socioafetiva tem suas bases na posse do estado de filho em 

que são necessários a presença da tríade nomen, tractus e fama. Para Pereira 

(2012, pg. 216/217): 

 

A paternidade socioafetiva está alicerçada na posse de estado de filho, que 
nos remete à clássica tríade nomen, tractus e fama. Assim, para que haja a 
posse de estado, neste diapasão, é necessário que o menor carregue o 
nome da família, seja tratado como filho e que sua condição oriunda da 
filiação seja reconhecida socialmente. Esse tripé que garante a experiência 
de família e nele o pressuposto de afeto. 

 

No artigo 1.597, inciso V, do Código Civil também é possível notar a presença 

do princípio da afetividade, haja vista a possibilidade de que os filhos concebidos por 

meio de inseminação artificial heteróloga sejam considerados como sendo 

concebidos na constância do casamento desde que haja autorização do marido. 
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Nesse caso, o vínculo genético deixa de ser o liame principal da paternidade, 

haja vista que a mesma ficará a encargo de um terceiro, que apesar de não ter a 

ligação genética, constituirá vínculos de afetividade e afinidade. 

Para que nos julgamentos de casos relacionados às relações familiares seja 

tomada a decisão mais sensata e adequada, o princípio da afetividade deve ser 

levado em consideração, segundo nos ensina Gagliano e Pamplona Filho (2015, p. 

94): 

 

Note-se que, para uma adequada investigação da relação familiar, à luz 
desse princípio matriarcal, afigura-se imperativo que os juízes tenham 
sempre presente a necessidade de, não apenas estudarem atentamente o 
caso concreto, ouvindo sempre as partes e os advogados, mas, também, 
julgar sem a parcialidade indesejável de dogmáticas convicções pessoais, 
em uma interpretação, para além de simplesmente racional e lógica, mais 
compreensiva, solidária e sensível. 

 

O afeto tem grande relevância para a vida de qualquer pessoa, podendo 

influenciar, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, quando de sua 

ausência, gerando consequências grandiosas na vida privada dos seres humanos. 

Dessa forma, verificamos que a afetividade tem ganhado cada vez mais 

espaço em nosso cenário jurídico, servindo como base para a tomada de diversas 

decisões de extrema importância para as pessoas envolvidas.  

 

4.1.3 Princípio da Solidariedade 

 

Previsto expressamente no artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal, o 

princípio da solidariedade é tido como objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil. 

Ao positivar referido princípio, o legislador superou o individualismo 

preponderante nas normas jurídicas existentes anteriormente, deixando expresso o 

compromisso de cuidado, solidariedade e bondade que as pessoas devem manter 

umas com as outras. Nesse sentido, afirma Pereira (2012, pg. 224): 

 

É resultante da superação do individualismo jurídico, como ocorria na 
sociedade dos primeiros séculos da modernidade e se preocupava 
predominantemente com os interesses patrimoniais e individuais. No mundo 
antigo, o indivíduo era apenas uma parte do todo social, inexistindo a ideia 
de direito subjetivo. No mundo moderno liberal, passou a ser o centro de 
emanação de direitos, razão pela qual o direito subjetivo assumiu a 
centralidade jurídica. No mundo contemporâneo, tenta-se alcançar o 
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equilíbrio entre o público e o privado e a interação entre os sujeitos, sendo a 
solidariedade o fundamento dos direitos subjetivos. Com a evolução dos 
direitos humanos, os direitos individuais passaram a concorrer com os 
direitos sociais, nos quais se enquadra o Direito de Família. 

 

A solidariedade, nada mais é, do que o amparo e assistência mútua entre os 

indivíduos de uma determinada sociedade ou dos membros de uma família, quando 

analisados sob a ótica do Direito de Família. Com clareza, nos ensina Gagliano e 

Pamplona Filho (2015, p. 95) a esse respeito: 

 

A solidariedade, portanto, culmina por determinar o amparo, a assistência 
material e moral recíproca, entre todos os familiares, em respeito ao 
princípio maior da dignidade da pessoa humana. 
É ela, por exemplo, que justifica a obrigação alimentar entre parentes, 

cônjuges ou companheiros, ou, na mesma linha, que serve de base ao 

poder familiar exercido em face dos filhos menores. 

 

Quando se fala em solidariedade, não se pode restringir seu alcance apenas 

ao campo material, conforme leciona Pereira (2012, p. 227): “Obviamente que a 

solidariedade e amparo não estão somente no plano do auxílio material, mas 

também no afetivo, que pode ser imposto como obrigação jurídica”. 

Diante do exposto, é possível notar que, ao elevar o princípio da solidariedade 

a um objetivo fundamental da República, o constituinte retirou-o do plano de ser uma 

característica meramente moral, de virtude ou de bondade, para trazê-lo ao mundo 

jurídico, e, dessa forma, poder exigir da sociedade a colaboração recíproca entre os 

indivíduos. 

 

4.1.4 Princípio da Responsabilidade 

 

Não se pode pensar em uma sociedade contemporânea que não esteja 

atrelada ao princípio da responsabilidade. Isso porque, para que a vivência em 

comunidade possa ser minimamente organizada, todos os indivíduos devem ser 

responsabilizados pelos seus atos. 

No que se refere à concepção de responsabilidade, o Estado tem buscado 

formas mais objetivas e eficazes de trazer à prática referido princípio e 

consequentemente resguardar a dignidade de pessoas que se encontram mais 

vulneráveis dentro de uma sociedade. Exemplo disso é o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei do Bem de Família e o Código de Defesa do 

Consumidor (Pereira, 2012, p. 236). 

A ideia de responsabilidade está ligada não só a atos do passado, mas 

também ao respeito dos valores éticos e morais existentes em uma sociedade a fim 

de que esse princípio tenha também uma função preventiva. Nesse sentido, Pereira 

(2012, p. 236): 

  

A ideia atual de responsabilidade não busca apenas a reparação para os 
atos do passado, mas também cumprir os deveres éticos, voltados para o 
futuro. A doutrina mais atual entende que o Estado e o Ordenamento 
Jurídico passaram a ter funções preventivas e de proteção, a fim de evitar 
danos, lançando mão principalmente de proibição de conduta, que 
configuram ilícitos. Assim, o dano não seria um requisito, mas consequência 
do que pode ocorrer ou não. A ideia é que seria mais útil prevenir do que 
remediá-lo, pois muitas vezes este pode ser irreparável. 

 

Para que possa haver a responsabilidade, no âmbito do Direito Civil, 

conforme já citado no capítulo anterior, devem estar presentes, via de regra, três 

pressupostos básicos, o ato ou omissão, o nexo causal e a existência de um dano. 

Mais precisamente, no âmbito do Direito de Família, essa responsabilidade 

está presente no vínculo existente entre pais e filhos e vice-versa, tanto em relação 

ao amparo material, quanto em relação ao amparo imaterial. Pereira (2012, p. 238) 

afirma que: 

 

Ao descumprimento da obrigação jurídica de sustento material e imaterial 
deve corresponder uma sanção, sob pena da regra jurídica tornar-se mera 
regra moral. Em outras palavras, aquele que não cumpre sua obrigação de 
criação e educação pode e deve ser responsabilizado por meio das 
correspondentes sanções jurídicas. A responsabilidade de sustento material 
e imaterial (afetivo) é também dos filhos maiores de idade em relação a 
seus pais. 

 

Sob a ótica do Princípio da Responsabilidade, e, levando-se em consideração 

que este deve incidir não só sob o campo material, como também na esfera do 

afeto, haja vista as consequências drásticas e muitas vezes irreparáveis que sua 

ausência pode causar, o abandono afetivo seria, portanto um ato contrário a 

inúmeros dispositivos de nosso ordenamento jurídico e por esta razão passível de 

responsabilização civil. 
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4.2. Idosos Órfãos de Filhos Vivos 

 

O artigo escrito por Ana Fraiman com esse título tem a finalidade de fazer 

uma crítica ao modo com que pais e sogros, principalmente aqueles que precisam 

de cuidados especiais, vêm sendo tratados nos dias de hoje. 

A falta de carinho, atenção e afeto dos descendentes para com os seus 

ascendentes pode comprometer não só a saúde física, mas também emocional dos 

mesmos. 

Nos tempos mais antigos, o afastamento entre pais e filhos também existia, 

haja vista que os mais jovens precisavam buscar melhores condições de vida.  

Ocorre que, tão logo se estabilizavam, os filhos buscavam meios de trazer 

seus ascendentes para perto novamente, de modo que esse afastamento não era, 

portanto, causado com abandono afetivo. Nas palavras de Fraiman (2016, p. 2): 

 

A evasão dos mais jovens em busca de recursos de sobrevivência e de 
desenvolvimento, sempre ocorreu. Trabalho, estudos, fugas das guerras e 
perseguições, a seca e a fome brutal, desde que o mundo é mundo 
pressionou os jovens a abandonarem o lar paterno. Também os jovens 
fugiram da violência e brutalidade de seus pais ignorantes e de mau gênio. 
Nada disso, porém, era vivido como abandono: era rompimento nos casos 
mais drásticos. Era separação vivida como intervalo, breve ou tornado 
definitivo, caso a vida não lhes concedesse condição futura de reencontro, 
de reunião. 

 

Atualmente, o enaltecimento da busca de autonomia e a valorização de um 

individualismo dos membros da família têm ocasionado o distanciamento entre pais 

e filhos. 

O fato dos pais deixarem seus filhos nas mãos de terceiros para poderem 

buscar melhor qualidade vida aconteceu, e, ainda acontece nos tempos atuais. 

Porém, esse ato não é tido como um abandono afetivo, haja vista que 

demonstrações de afeto, carinho e preocupação podem ser demonstradas mesmo à 

distância. Segundo Fraiman (2016, p. 2): 

 

Assim como os pais deixavam e, ainda deixam seus filhos em mãos de 
outros familiares, ao partirem em busca de melhores condições de vida, de 
trabalho e estudos, houve filhos que se separaram de seus pais. Em geral, 
porém, isso não é percebido como abandono emocional. Não há descaso 
nem esquecimento. Os filhos que partem e partiam, também assumiam 
responsabilidades pesadas de ampará-los e aos irmãos mais jovens. 
Gratidão e retorno, em forma de cuidados ainda que à distância. 
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Nos dias de hoje, o avanço da tecnologia permite mostrar, por meio de 

simples atos, o cuidado e o afeto entre as pessoas. É possível ligar, mandar 

mensagens de voz e texto, vídeos, dentre tantos outros recursos.  

Ocorre que, mesmo com todos esses meios, o abandono afetivo dos filhos 

tem crescido nos dias atuais. São pais que não negam esforços para ver o bem-

estar de sua prole, porém que não recebem em troca sequer a possibilidade de 

participar no dia a dia de sua família.  

Fraiman afirma que essa aproximação acaba acontecendo apenas quando 

surge uma situação grave (2016, p. 2): 

 

São pais de mais idade que estão vivos, porém esvaziados de um lar pelo 
que tanto lutaram. Pode-se dizer, infelizmente, que pais idosos, com filhos 
presentes em suas vidas constituem-se numa crescente raridade. Os filhos 
se aproximam quando há doença grave a ser tratada. Pagam tratamento e 
cuidadores e, pela presença de muitos estranhos na vida dos seus pais 
idosos, pessoas que cumprem com suas funções, enquanto eles, os filhos 
trabalham, viajam, se divertem e se encerram em seus programas 
exclusivos de ‘só para adultos’ e ‘só para adolescentes’ de um lado, e ‘só 
para gente da sua idade’ de outro. 

 

O egocentrismo, a velocidade e fugacidade das tomadas de decisões, 

atualmente, têm inibido o compartilhamento e a troca de valores e experiências entre 

as gerações de uma família, o que acaba por tornar os relacionamentos vazios de 

sentimentos concretos e duradouros. 

Ocorre que criar e manter vínculos afetivos e duradouros é essencial, tanto 

para crianças quanto para adultos e idosos, a fim de que as pessoas possam ter 

qualidade de vida não só do ponto de vista físico quanto também psíquico. Na visão 

de Fraiman (2016, p. 3): 

 

A necessidade da presença do outro na vida de relacionamentos é crucial. 
Presença atenta e, em sendo possível, amorosa. Se desejarmos ferir 
profundamente a alma de uma criança, basta ignorá-la. Ignorar, ironizar, 
desdenhar é um trio maldito de forças de ataque a qualquer ego, da infância 
à alta velhice. Começamos por apontar as necessidades básicas da 
infância. A verdade é que esta necessidade, de fundo cognitivo e 
emocional, é permanente ao longo da vida, mesmo que as distrações 
aconteçam. 

 

Haja vista o grande distanciamento existente entre os interesses, objetivos e 

tempo das gerações de pais e filhos, fica cada dia mais difícil a convivência afetuosa 

e harmoniosa entre eles. Nesse sentido, afirma Fraiman (2016, p. 5): 
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Restam poucos interesses em comum a compartilhar. Idosos precisam de 
tempo para fazer nada e, simplesmente recordar. Idosos apreciam prosear. 
Adultos têm necessidade de dizer e de contar. A prosa poética e 
contemplativa ausentou-se do seu dia a dia. Ela não é útil, não produz 
resultados palpáveis.  
Os filhos pouco admitem sua conduta descuidada para com seus pais mais 

velhos. E quando admitem, pouco ou nada fazem para mudar de atitude. 

Para atualizar o seu olhar em relação à orfandade de seus pais. São adultos 

para quem ‘ser bom filho’ consiste em não deixar faltar nada de básico: 

remédios, empregados e cuidadores, compras de açougue e supermercado. 

 

Atualmente, as pessoas, mesmo entre família, têm dificuldade em demonstrar 

e descrever seus sentimentos e consequentemente reconhecer a falta que o outro 

faz em sua vida. A ausência desse diálogo tem ocasionado o distanciamento entre 

pais e filhos. Nas palavras de Fraiman (2016, p. 7): 

 

As famílias vêm cultivando um estilo famélico de reconhecimento, atenção e 
carinho. A insistência na autossuficiência conduz quase todos os membros 
de uma mesma família à sensação de insuficiência. e todos padecem da 
síndrome da solidão no seio da própria família. E o terror de se envolver 
mais profundamente com outro alguém, pois já que na família não se 
encontra respaldo, nem guarida, o que esperar de quem? A desconfiança 
está, epigeneticamente, instalada na cultura familiar. 

 

Para tentar diminuir essa distância, é primordial que o diálogo e o resgate de 

valores simples sejam cultivados entre as gerações a fim de que seja feita uma 

tentativa de amenizar as duras consequências que a ausência pode causar na 

relação entre pais e filhos. Nesse sentido, Fraiman (2016, p. 8): 

 

O compartilhar é imperativo. O dialogar poderá interpor-se entre os conflitos 
geracionais, quem sabe atenuando-os e reafirmando a necessidade de 
resgatar a simplicidade dos afetos garantidos e das presenças necessárias 
para a segurança de todos. Quando a solidão e o desamparo, o abandono 
emocional, forem reconhecidos como altamente nocivos, pela experiência e 
pelas autoridades médicas, em redes públicas de saúde e de comunicação, 
quem sabe ouviremos mais pessoas que pensam desta mesma forma, 
porém se auto impuseram a lei do silêncio. Por vergonha de se declararem 
abandonados justamente por aqueles a quem mais se dedicaram até então. 

 

Cuidar de um pai idoso requer disponibilidade e qualidade de tempo 

destinado a essa finalidade. Ter pais nessa condição, porém deveria ser encarado 

como forma de agradecimento e não de sofrimento. Segundo Fraiman (2016, p. 10): 

 

Assim como agradecemos pela bênção de ter e de educar um filho, 
deveríamos ser aptos a reconhecer a honra de cuidar dos pais de mais 
idade. Mas não somente quando a ‘mais idade’ chegar e se instalar 
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definitivamente, mas ao longo de toda uma vida, porque sempre os pais têm 
mais idade que seus filhos. O que tem sido um pesado fardo, pode ser visto 
como um privilégio. 

 

Assumir a responsabilidade de ter pais idosos não abrange somente o 

cuidado com deveres materiais, como não deixar faltar remédios, roupas, comida, 

mas também os deveres morais, zelando também pela integridade psíquica e 

emocional deles. 

É possível delegar a terceiros a responsabilidade do cuidado físico de nossos 

familiares, mas não é possível exigir que seja transmitido afeto e carinho. Esses são 

sentimentos que devem ser cultivados pelos membros da família a fim de que essa 

relação seja saudável do ponto de vista emocional. 

Diante de todo o exposto, fica claro que é de extrema importância, e traz 

qualidade de vida, honrar nossos antepassados por meio de palavras e ações 

demonstrando estima e respeito pela posição que ocupam. 

Esse respeito é devido não só na ocasião em que concordamos com a 

opinião dos nossos ascendentes, mas também quando as posições são diferentes 

ou até mesmo se achamos que eles nos causaram mágoa/dor. Isso porque, honrar 

pai e mãe significa respeitar a posição que eles ocupam quer “mereçam” quer não. 

  

4.3 Análise Jurisprudencial 

 

Matéria que ainda não é amplamente discutida nos Tribunais brasileiros, não 

se pode definir uma posição homogênea da jurisprudência pátria quando falamos 

em responsabilidade civil por abandono afetivo. 

Traz-se à baila, dois julgados em diferentes sentidos. 

No Recurso Especial nº 757.411 - MG (2005/0085464-3), temos a seguinte 

ementa: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. 
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não 
rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 do Código Civil de 
1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. 
2. Recurso especial conhecido e provido. 

 

Caso em que o filho pede indenização por danos materiais ao seu genitor 

diante do abandono psíquico e moral após a separação com sua genitora. 
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A ação foi julgada improcedente em primeira instância, por entender o MM. 

Juízo que não há de se falar em um descaso intencional do genitor em abandonar 

afetivamente o requerente, bem como alegando que não restou provado nos autos 

que haja relação entre o abandono paterno e o desenvolvimento de sintomas 

psicopatológicos.  

Em apelação interposta no Tribunal de Alçada de Minas Gerais, o recurso foi 

provido para condenar o requerido ao pagamento de danos morais, haja vista não 

ter cumprido o dever familiar de convívio com o filho e consequentemente criar laços 

de afetividade. 

Em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, o 

requerido alega dissídio jurisprudencial, bem como não estarem presentes os 

requisitos do ato ilícito de maneira a embasar a condenação por danos morais. 

Ao descrever seu posicionamento acerca do tema, o relator informa que esse 

tema não é questão pacífica na doutrina e jurisprudência pátria e discorre sobre os 

argumentos trazidos pelos defensores da possibilidade da inclusão do abandono 

moral como dano indenizável. 

Para os que são favoráveis à indenização, além da função compensatória, 

outras duas tem papel relevante, quais sejam a punitiva e a dissuasória, de forma a 

tentar conscientizar o pai do mal causado ao seu filho pelo abandono afetivo. 

Na visão do relator, porém, a perda do poder familiar, nos casos de 

descumprimento do dever de guarda, sustento e educação dos filhos, já se 

enquadra na mais grave pena civil que pode ser imposta a um pai, já se 

encarregando, portanto de fazer as vezes das funções punitiva e dissuasória. 

Por outro lado, salienta que, por muitas vezes, quem fica com a guarda do 

menor, acaba por alimentar um sentimento de raiva e vingança contra o ex-

companheiro, sendo que a indenização também pode ter a finalidade de suprir a 

ambição financeira daquele que foi preterido no relacionamento amoroso. 

O relator ainda levanta a questão de que a condenação de indenização por 

abandono afetivo pode causar uma distância ainda maior entre os entes familiares e 

acabaria por não resolver o problema trazido a juízo. 

Conclui o relator que, não cabendo ao judiciário o papel de obrigar alguém a 

amar ou a manter um relacionamento afetivo, nenhum resultado positivo seria 

alcançado com o acolhimento do pedido do autor, motivo pelo qual conheceu e deu 
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provimento ao recurso interposto pelo pai, a fim de afastar a possibilidade de 

indenização nos casos de abandono moral. 

O voto do relator foi acompanhado por mais três Ministros, porém o Senhor 

Ministro Barros Monteiro discordou, entendendo que o ato ilícito restou provado nos 

autos haja vista que o genitor deixou de cumprir com o seu dever de convívio e afeto 

com o filho, estando presentes, portanto, a conduta ilícita, o nexo causal e o dano. 

Referido Ministro entende ainda que a destituição do pátrio poder, trata-se de 

sanção prevista no âmbito do Direito de Família, motivo pelo qual não interfere na 

indenização por danos morais. 

Outra jurisprudência acerca da matéria tratada no presente trabalho é o 

Recurso Especial nº 1.159.242 - SP (2009/0193701-9), cuja ementa segue abaixo: 

 

EMENTA 
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 –  e 
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. 

 

Trata-se de ação proposta pela filha em desfavor de seu genitor, haja vista ter 

sofrido abandono afetivo e material durante sua infância e juventude. 

Julgada improcedente em primeira instância, o caso foi analisado pelo 

Tribunal de Justiça, ocasião em que se entendeu procedente o pedido da autora, 
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condenando-se o genitor ao pagamento de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze 

mil reais). 

Em recurso especial, sustenta o genitor que não abandonou a filha, e, mesmo 

que o tivesse feito, não se aplicaria responsabilização civil por danos morais, mas 

sim a punição legal utilizada em casos de descumprimento do poder familiar, no 

caso do abandono, a destituição do pátrio poder. 

A Ministra Nancy Andrighi fundamenta seu voto na possibilidade de 

indenização em casos relativos ao Direito de Família, tendo em vista não haver 

restrição às regras relativas à responsabilidade civil, motivo pelo qual, diante de uma 

interpretação técnica e sistemática do Direito, elas podem ser aplicadas no âmbito 

das relações familiares. 

Em relação à perda do poder familiar, afirma a relatora que essa sanção não 

exclui a possibilidade de indenização, haja vista que seu principal objetivo é 

resguardar a integridade do menor. 

Na visão da Ministra, da relação entre pais e filhos surgem obrigações 

mínimas, tais como a de criação da prole.  

Portanto, da liberdade de escolha de ter ou não um filho, surge, além das 

obrigações materiais, a responsabilidade e o dever de cuidado, convívio, criação e 

educação dos mesmos, sendo que é esse vínculo que será mensurado e 

quantificado. 

Dessa forma, sendo o dever de cuidado fator imprescindível à criação dos 

infantes, sua omissão pode causar impacto relevante na higidez psicológica de um 

adulto. 

Ainda no voto, a relatora afirma que a ideia de cuidado como valor jurídico já 

foi trazida pelo nosso ordenamento no artigo 227, da Constituição Federal. 

Portanto, o que se busca em uma ação de responsabilização civil por danos 

morais, em caso de abandono afetivo, é a verificação do cumprimento ou não da 

obrigação legal de cuidar e não do amor. 

A conduta voluntária do agente, bem como a culpa e o dolo, também estão 

diretamente ligados à caracterização ou não do ato ilícito, motivo pelo qual deve ser 

levado em consideração quais as causas que levaram a impossibilidade da 

prestação do dever de cuidado, como por exemplo, a alienação parental, distâncias 

geográficas ou até mesmo limitações financeiras. 
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Para que surja a obrigação de indenizar, também é fundamental que seja 

caracterizada nos autos a existência do dano e do nexo causal, que pode ser 

comprovada por meio de um laudo de especialista apontando a existência de uma 

patologia psicológica vinculada ao descumprimento do dever de cuidado por parte 

de um dos genitores. 

Ainda no julgado em análise, o Excelentíssimo Senhor Ministro Massami 

Uyeda entende não ser cabível a responsabilização civil por abandono afetivo. 

Isso porque, diante da subjetividade do assunto, todo filho poderia se sentir 

preterido em relação a outro e qualquer fator poderia fundamentar o pedido de 

indenização por dano moral. Afirma ainda que quantificar o dano moral, nesse caso, 

apenas potencializaria as mágoas íntimas entre os membros da família. 

O Excelentíssimo Senhor Ministro Sidnei Beneti manifestou-se nos autos no 

sentido de que não há restrições legais para a imposição de indenização por danos 

morais nas relações familiares. 

Afirmou ainda que a perda do pátrio poder trata-se de uma sanção familiar, e, 

portanto, não exclui o direito a outras sanções, como a patrimonial. Contudo, a 

responsabilidade pelo dano moral deve ser proporcional à ação ou omissão do 

agente em sua provocação. 

O Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acompanhou 

o voto do Ministro Sidnei Beneti, ressaltando a importância de que casos como esse 

devem ser analisados com cautela para que as relações familiares não sofram uma 

indesejável patrimonialização, e, que o reconhecimento do dano moral nas relações 

familiares, deve, portanto, ser aplicada de forma excepcional. 

A partir desse julgado, portanto, tornou-se possível o cabimento da reparação 

civil por danos morais nos casos de abandono afetivo em relações familiares. Ainda 

assim, o assunto causa polêmica e não está pacificado pela jurisprudência pátria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou à análise de aspectos 

populacionais no que diz respeito ao crescimento do número de idosos, a evolução 

dos direitos dos idosos e de que forma o Estado e a sociedade vem guarnecendo 

tais direitos, seja no aspecto material ou imaterial. Além disso, permitiu à análise da 

possibilidade de incidência de responsabilização civil, por omissão, nos casos de 

abandono afetivo inverso. 

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos dos idosos são tratados em 

diversos textos legais, no entanto, não há nenhuma norma que trate de forma 

específica do abandono afetivo.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo diversos princípios 

fundamentais, dentre eles o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo este 

um dos pilares que regem o Direito de Família e um dos principais fundamentos para 

a incidência de responsabilização civil nos casos de abandono afetivo inverso. 

Extrai-se do Princípio da Dignidade da Pessoa humana, dentre outros, o 

Princípio da Afetividade. Com a evolução da sociedade, a entidade familiar passou a 

se fundar em laços afetivos e não mais em relações meramente econômicas, razão 

pela qual o afeto passou a ocupar lugar de destaque nas relações familiares. 

A controvérsia surge do fato de ser ou não o afeto um dever jurídico. Os 

defensores afirmam que a negativa de afeto geraria diversas sequelas psicológicas, 

motivo pelo qual se estaria infringindo um dever legal, portanto passível de 

reparação civil. Aqueles que são contrários, afirmam que ao reconhecer o afeto com 

um dever jurídico haveria uma monetarização do afeto. 

Para que se possa configurar a responsabilidade civil, no âmbito do Direito 

Civil brasileiro, via de regra, deve haver uma ação ou omissão, o nexo causal e a 

existência de um dano. Desta forma, para que se caracterize o abandono afetivo 

inverso será preciso à análise de cada caso, haja vista o caráter subjetivo de tal 

incidência.  

A análise jurisprudencial permitiu compreender como os tribunais brasileiros 

vêm decidindo esse tipo de demanda e o que se observa é que não há um 

posicionamento unânime. O que se pode afirmar é que existem argumentos sólidos 

para ambas as partes. 
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Conclui-se, então, ser o afeto algo que transcende o campo da 

sentimentalidade, o afeto é a base para o desenvolvimento salutar de toda e 

qualquer relação familiar. Certo de que quando da sua inação o próprio sentido de 

família cairá por terra. O afeto é um dever jurídico e como tal deve ser buscado e 

efetivado por toda sociedade, principalmente por aqueles que formam a instituição 

família. 

A possibilidade de responsabilização civil por abandono afetivo inverso deve 

ser analisada de acordo com cada caso em concreto, mas diante do reconhecimento 

do afeto como um dever jurídico fica caracterizada a possibilidade de tal 

responsabilização quando do descumprimento do dever legal de cuidado. 

Conclui-se, ainda, que a responsabilização civil deve ser o último dos 

recursos. Isso porque, antes de tal responsabilização é preciso buscar outros meios 

de solução.  

Provavelmente, no momento em que se responsabilizar um filho pelo 

abandono afetivo de seu pai, estar-se-á encerrando qualquer possibilidade de se 

recriar um laço de afetividade entre estes. 
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