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O INSTITUTO DO ABANDONO AFETIVO INVERSO: A possibilidade de 

indenização a ser paga pelos filhos aos pais idosos 

 

THE INSTITUTE OF REVERSE AFFECTIVE ABANDONMENT: The possibility of 

indemnity to be paid by the sons to the elderly parents 

 

JOSÉ ALEKSANDR MENDES FIGUEIRA1 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tratou do tema abandono afetivo inverso - dos filhos em relação 

aos pais idosos. Para tanto, buscou-se expor de forma mais criteriosa o conceito do 

termo e como tal situação se configura no caso concreto. Objetivou-se analisar os 

critérios que podem ensejar a fixação de indenização a ser paga pelos filhos aos 

pais idosos em casos de abandono. Valeu-se de uma pesquisa bibliográfica e 

documental, utilizando-se da doutrina, lei e jurisprudência. Constatou-se que o tema 

é bastante recente tanto no âmbito doutrinário, quanto jurisprudencial, carecendo de 

maior sistematização legal. Por fim, concluiu-se ao fazer um paralelo com o instituto 

do abandono afetivo, que assim como os pais podem ser responsabilizados 

civilmente pelo abandono dos filhos o mesmo pode ocorrer na situação inversa, 

tendo em vista o caráter de vulnerabilidade das pessoas idosas. 

 

Palavras chave: Abandono afetivo inverso. Idoso. Responsabilidade Civil. 

 

ABSTRACT 

 

This paper is about reverse affective abandonment - when the parents are 

abandoned by their children. In the research, it was intended to show precisely the 

concept of the term and how that situation is configured as a concret case. The 

objective was to analyse the criteria that may be sufficient for a indemnity to be paid 

by the children to the parents in cases of abandonment. It was found that it is a very 

                                                           
1
Aluno bacharelando do 9º período do curso de Direito do Centro Universitário UNINOVAFAPI. E-mail: 

aleeksandr_@hotmail.com 



 
 

recent theme both in doctrinal scope and jurisprudential, requiring a more specific 

legal systematization. Finally, after a parallel with the institute of affective 

abandonment, the conclusion was that as well as parents can be condemned by 

abandoning their children the same can happen in the inverse situation, considering 

the state of vulnerability of elderly people. 

 

Keywords: Reverse Affective Abandonment. Elderly. Civil Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está em constante mudança e devido a isso cabe ao Direito e 

seus diversos ramos acompanhar essas evoluções para melhor satisfazer os 

anseios dos indivíduos. O que ocorre com o Direito das Famílias ao longo do tempo 

é que essa área do Direito vem passando por diversas alterações em seus institutos, 

processo que deverá se manter em continuidade, tento em vista as constantes 

evoluções sociais. 

Tais alterações também podem ser consideradas consequências da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Carta Maior traz tanto de 

forma positivada quanto implícita, dispositivos que buscam assegurar a dignidade da 

pessoa humana, espécie de supra princípio do ordenamento jurídico pátrio. 

Após a entrada em vigor da CF/88 se inicia o processo chamado de 

constitucionalização do Direito Civil, de forma que sejam aplicados à seara cível os 

princípios constitucionais; o que se evidencia pela promulgação do Código Civil de 

2002 (CC/02), cujo texto se coaduna de melhor forma a CF/88 do que com o Código 

Civil anterior. 

Como mencionado, no que tange ao Direito das Famílias, evidentes são as 

diversas mudanças de conceitos de seus institutos, desde o próprio conceito de 

família à evolução de alguns princípios pertencentes à área, como a solidariedade e 

a afetividade.  

Pautado nisso e baseado na crescente expectativa de vida do brasileiro, o 

presente trabalho buscará verificar a possibilidade de os filhos serem condenados a 

indenizar seus genitores por dano moral decorrente de abando afetivo inverso. 

 Tendo em vista que a pessoa idosa, assim como as crianças, se encontra 

numa fase da vida que requer maiores cuidados e atenção, neste artigo será feita 

uma análise dos princípios concernentes ao Direito das Famílias, da legislação 

existente de proteção ao idoso, e finalmente dos pressupostos da responsabilidade 

civil; para que ao final seja possível auferir, baseado nesses quesitos, se a não 

observância do dever de cuidado dos filhos para com os pais idosos pode gerar 

indenização. 

 

 



9 
 

2 O DIREITO DE FAMÍLIA E SEUS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Dentre as muitas instituições sociais nas quais o indivíduo é inserido ao longo 

da vida, a primeira e mais importante delas é a família. Em uma pesquisa rápida 

feita na internet o conceito da palavra família é apresentado como um agrupamento 

de pessoas ligadas por algum grau de parentesco e que convive no mesmo espaço; 

mas tal conceito pode ser considerado “pobre“ tendo em vista a complexidade e 

evolução das interações familiares atuais.  

De acordo com Farias e Rosenvald (2014, p.41): 
 

Com o passar dos tempos, porém, o conceito de família mudou 
significativamente até que, nos dias de hoje, assume uma concepção 
múltipla, plural, podendo dizer respeito a um ou mais indivíduos, ligados por 
traços biológicos ou sócio-psico-afetivos, com intenção de estabelecer, 
eticamente, o desenvolvimento da personalidade de cada um. 
 

Torna-se importante destacar que ainda que o fenômeno familiar sofra 

constantes mudanças e evoluções de acordo com o avanço da própria sociedade, 

ele assume valores e funções diferentes conforme cada núcleo social observado. 

Tendo como referência o tempo e o lugar como fatores de análise do 

desenvolvimento das composições familiares atuais, no Brasil há uma visão civil-

constitucional da instituição familiar.  

Segundo Farias e Rosenvald (2014, p.43): 

 
Ou seja, a família existe em razão dos seus componentes, e não estes em 
função daquela, valorizando de forma definitiva e inescondível a pessoa 
humana. É o que se convencionou chamar de família eudemonista, 
caracterizada pela busca da felicidade pessoal e solidária de cada um de 
seus membros. Trata-se de um novo modelo familiar, enfatizando a 
absorção do deslocamento do eixo fundamental do Direito das Famílias da 
instituição para proteção especial da pessoa humana e de sua realização 
existencial dentro da sociedade. 
 

 Seguindo essa linha de pensamento e tendo ciência de que o Direito das 

Famílias pode ser conceituado como um conjunto de normas jurídicas que 

regulamentam as múltiplas relações familiares; tem-se que levar em conta um ponto 

de vista mais plural e contemporâneo do ramo do Direito supracitado. Esse ponto de 

vista atual do Direito de Família é apoiado no tratamento dado à matéria pelo Código 

Civil de 2002 (CC/2002), em alinhamento com a Constituição Federal de 1988 

(CF/1988). 

O conjunto de normas e princípios que compõe o Direito de Família tem como 

cerne nortear as relações oriundas das ligações afetivas com base em preceitos 
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instituídos pela Carta Magna de 1988, como a tutela dos direitos da personalidade 

aliada à promoção da dignidade da pessoa humana. 

 

2.1 Princípios constitucionais que norteiam o Direito de Família 

 

 No ordenamento jurídico brasileiro há um entendimento no que se refere à 

divisão das normas em regras e princípios. As regras têm um teor mais especial e 

limitado e derivam dos princípios. 

 Por outro lado, os princípios são mais abrangentes. “Os princípios são mais 

gerais, ou seja, têm sua carga valorativa espelhada nos anseios sociais e refletem 

ideais filosóficos como justiça e a ética” (DELLANI, 2013, p.1). 

 Com esses dois conceitos em mente, cabe frisar a superioridade das normas 

constitucionais no ordenamento. Como dito anteriormente as regras positivadas no 

atual Código Civil seguem os princípios estabelecidos pela Carta Magna, e como 

asseveram Farias e Rosenvald (2014), na pirâmide normativa a Constituição se 

encontra no topo, ou seja, todo o regramento jurídico que vem abaixo deve 

obediência material e formal a ela, caso contrário corre o risco de ser afastado do 

ordenamento devido a sua inconstitucionalidade.  

 Dessa forma, tendo em vista o caráter superior da Carta Maior perante as 

normas infraconstitucionais cabe fazer uma breve análise dos mais importantes 

princípios norteadores da seara do Direito Civil que trata das relações familiares. 

 Uma das normas gerais que norteia todos os ramos do Direito é a dignidade 

da pessoa humana, princípio que é o pilar do Estado Democrático de Direito e 

certamente tem um peso muito importante dentro do direito de família, pois através 

desse princípio se busca o total desenvolvimento dos entes do grupo familiar por 

meio da promoção de seus direitos fundamentais. Para Dias (2013) apud Dellani 

(2012, p. 62), “o princípio da dignidade humana é o mais universal de todos os 

princípios. É um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais: liberdade, 

autonomia privada, cidadania, igualdade, uma coleção de princípios éticos”. 

 Para Dias (2009) apud Moraes (2009), a nova ordem constitucional promoveu 

a dignidade da pessoa humana para fundamento da ordem jurídica, e ocorreu uma 

clara predileção pela pessoa, fazendo com que os demais institutos objetivassem a 

realização da sua personalidade. Tal acontecimento fez com que a pessoa humana 
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fosse posta no cerne protetor do Direito através da personalização e 

despatrimonialização dos demais institutos sociais. 

 É possível notar que o princípio da dignidade da pessoa humana não deve 

ser visto somente como limite a atuação do Estado, mas também consiste em 

direção para a ação positiva do Estado; no sentido de que o mesmo deve evitar 

praticar ações que firam a dignidade humana e deve promover essa dignidade por 

meio de atuações ativas. Assim, segundo Moraes (2009, p. 1), “a dignidade da 

pessoa humana sendo uma qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer 

ser humano deve ser preservada e garantida no direito de família já que a destruição 

de um implicaria na destruição de outro”. 

 Outro princípio que merece destaque é o da solidariedade familiar, ligado de 

forma direta à afetividade e a prestação de assistência aos membros mais 

necessitados, dessa forma dependendo de certos fatores e situações tanto os filhos 

podem requerer assistência dos pais como a situação inversa também pode ocorrer. 

Também é derivado da CF/1988 e é considerado um princípio fundamental do 

Direito de Família. De acordo com o Art. 229 da CF/88: “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”. 

 Segundo Lobo (2013, p.1):  
 

 A solidariedade familiar é fato e direito; realidade e norma. No plano fático, 

as pessoas convivem, no ambiente familiar, não por submissão a um poder 
incontrariável, mas porque compartilham afetos e responsabilidades. No 
plano jurídico, os deveres de cada um para com os outros impuseram a 
definição de novos direitos e deveres jurídicos, inclusive na legislação 
infraconstitucional. 
 

 Ainda para Lobo (2013), na seara do Direito de Família o cuidado é tratado 

como valor jurídico, e convivência entre gerações como fato transmissor de cultura e 

valores. Tendo como referência as pessoas vulneráveis, como idosos e crianças, o 

cuidado aparece com força nos estatutos que visam proteger esse grupo de 

pessoas, e isso pode ser visto como expressão direta do princípio da solidariedade.  

 Na medida em que se têm personagens em situação de vulnerabilidade no 

centro dos casos concretos, o direito vai conferir proteção especial a essas pessoas 

através de dispositivos especiais, tal proteção também está ligada ao princípio da 

solidariedade e não exclusivamente no âmbito familiar.  
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De acordo com Lobo (2013, p. 1), ”O direito positivo tem procurado 

estabelecer teias legais de solidariedade para os que são considerados 

juridicamente vulneráveis nos âmbitos do direito de família ou conexos, a saber, as 

crianças e os adolescentes, os idosos, e as vítimas de violência doméstica”. 

 Importante mencionar também a proteção integral a crianças, adolescentes e 

idosos, para Dellani (2013), o sistema jurídico contemporâneo reconhece 

constitucionalmente a ampla proteção de crianças, adolescentes e idosos; garantir 

assistência especial a esse grupo de indivíduos tem como fundamento a sua 

característica de vulnerabilidade. Tendo como premissa a fragilidade das pessoas 

menores de 18 anos devido ao incompleto desenvolvimento psíquico, o art. 227 da 

CF/88 estabelece que:  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) 
 

 Também nessa lista de proteções constitucionais se encontra a proibição de 

discriminação da pessoa em razão da idade, dessa forma o idoso possui proteção 

especial. “[...] é atribuição da família, da sociedade e do Estado o dever de 

assegurar ao idoso sua integração à comunidade da qual faz parte de maneira 

efetiva, como garantia de defesa a sua dignidade, bem-estar e principalmente o 

direito à vida” (MULLER, 2017, p.1). 

 Ainda, outro princípio de extrema relevância no Direito das Famílias é o da 

afetividade, pode-se dizer que atualmente todo o ramo de Direito de Família gira em 

torno do princípio supracitado. Para Farias e Rosenvald (2014, p.62), “[...] a entidade 

familiar deve ser entendida, hoje, como grupo social fundado, essencialmente, em 

laços de afetividade, pois a outra conclusão não se pode chegar à luz do texto 

constitucional”. 

 É correto frisar que a atual concepção de família está inserida no significado 

de uma proteção de todos os membros do núcleo familiar de uma maneira 

individualizada, de forma a todos os membros desta família estarem ligados pela 

afetividade. 

 

 

https://jus.com.br/tudo/violencia
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2.1 O Afeto como componente basilar da família e as relações de parentesco 

 

 Como dito, a afetividade possui importante relevância como princípio do 

Direito de Família, justamente pela evolução histórico-social das entidades 

familiares. “A alteração é de tal ordem que, com isso, a afetividade passa a integrar 

a própria estrutura da família contemporânea” (CALDERÓN, 2017, p.1). 

 Tal mudança foi recepcionada pela CF/1988, cujo texto busca garantir e 

resguardar direitos fundamentais através da promoção da dignidade da pessoa 

humana. No âmbito familiar isso pode ser notado quando o Estado proporciona 

mecanismos que asseguram tais direitos, como a já mencionada Constituição 

Federal e logo após, seguindo os preceitos da chamada “Constituição Cidadã” veio o 

Código Civil de 2002, que diferente do Código de 1916, traz em seu texto explícita e 

implicitamente princípios que resguardam a atual estrutura familiar. Nesse sentido e 

no que concerne à afetividade: 

 
Diante das transformações sociais, juristas e juízes passaram a interpretar 
extensivamente normas de ordem pública e até mesmo a própria 
Constituição Federal, dando azo a um fenômeno eficacial no qual há 
incidência normativa, geradora de efeitos, privilegiando a pessoa e a 
realização, no seio da comunidade familiar, de seus interesses afetivos, 
transformando a ordem jurídico-positivo-formal numa ordem jurídica 
personalista. Tais fenômenos são conducentes a uma releitura de todo 
ordenamento jurídico-positivo, baseada na prudência objetiva, levando em 
consideração os valores positivados na Constituição Federal, a exaltação de 
uma reforma do direito civil e o respeito à dignidade da pessoa humana 
(DINIZ, 2009, p.26). 
 

 Implícito na CF/88, a afetividade se encontra de forma direta e indireta não só 

no CC/2002, mas também em várias outas regras do ordenamento jurídico. Inclusive 

na jurisprudência, que acabou por reconhecer a afetividade em diversas 

circunstâncias existenciais afetivas. “A importância desta contribuição é de tal ordem 

que é possível sustentar que o papel da jurisprudência foi vital para a consolidação 

da leitura jurídica da afetividade.” (CALDERÓN, 2017, p.1) 

 Pode-se dizer que o princípio da afetividade possui uma face dupla que 

auxilia no entendimento do seu real sentido. Para Calderón (2017), a primeira é a 

face de dever jurídico direcionada a algum vínculo de parentalidade ou 

conjugalidade que possa existir entre as pessoas; a partir disso a relação dessas 

pessoas estaria vinculada a condutas recíprocas representativas da afetividade, 

como o dever de cuidado. Já a segunda face do princípio seria a faceta 
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estabelecedora do vínculo familiar, no sentido de resguardar as relações que ainda 

não possuem reconhecimento formal do Estado, dessa forma a incidência da 

afetividade seria critério para consolidar o vínculo familiar perante a tutela estatal. 

 Embora ainda haja divergências doutrinárias quanto à classificação da 

afetividade, se o afeto seria realmente um princípio jurídico com força normativa ou 

apenas um valor a ser promovido nas relações familiares; pode-se considerar que 

predominantemente a afetividade é considerada como um princípio de suma 

importância para o ramo de direito de família. Vale citar exemplos de 

desdobramentos da afetividade no ordenamento, seria o caso do reconhecimento 

das relações homoafetivas, pois essa nova espécie de configuração familiar passou 

a receber a proteção do Estado devido à consideração dada à afetividade como 

elemento de promoção da pessoa humana. 

 
[...] afirmado o afeto como base fundante do Direito das Famílias 
contemporâneo, vislumbra-se que, composta a família por seres humanos, 
decorre, por conseguinte, uma mutabilidade inexorável, apresentando-se 
sob tantas e diversas formas, quantas sejam as possibilidades de se 
relacionar, ou melhor, de expressar o amor. (FARIAS e ROSENVALD, 2014, 
p.63). 
 

 Fica evidente a grande relevância do afeto em si nas relações familiares, 

portanto, é indispensável entender que do afeto podem decorrer profusos efeitos 

jurídicos; atualmente é de entendimento comum do sistema jurídico que o afeto pode 

funcionar como fundamento jurídico para elucidações claras para os mais diversos 

conflitos situados na seara do Direito das Famílias. 

 O professor Calderón (2017) explica que os casos concretos florescem no 

seio social e a partir da aplicação do princípio da afetividade é que os fatos serão 

reconhecidos pelo direito. 

 Ainda segundo Calderón (2017), o princípio da afetividade também tem uma 

particularidade que merece atenção, suas duas dimensões, a subjetiva e a objetiva. 

A dimensão subjetiva se refere ao afeto como sentimento, nesse cenário não cabe 

ao Direito interferir. Já a dimensão objetiva leva em conta as relações e fatos 

configuradores de expressões afetivas; então sendo assimilada a dimensão objetiva 

da afetividade logo estaria presumida a sua dimensão subjetiva. 

 
A apuração da afetividade se dará pela verificação da presença de fatos 
signo-presuntivos dessa manifestação afetiva, de modo que, ante a 
constatação de determinados fatos (dimensão objetiva), estes significarão, 
desde logo, a presença da afetividade, restando presumida, então, a sua 
dimensão subjetiva (presunção iuris tantum). A percepção da possibilidade 
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de apuração da afetividade pela análise de fatos signo-presuntivos pode 
permitir uma maior eficácia ao princípio, superando dificuldades que 
poderiam se apresentar na sua verificação concreta. (CALDERON, 2017, 
p.14). 
 

 O que se deve deixar claro é que a aparente objetivação do afeto pelo 

sistema jurídico não tem como propósito interferir nas relações privadas de maneira 

pessoal e sentimental, no sentido de impor uma obrigação de amar; tais relações 

sentimentais devem ser apuradas levando em conta os fatos e casos concretos, é a 

partir desse ponto que a afetividade pode ser validada e dessa forma passa a 

produzir efeitos jurídicos nas relações familiares. 

 

3 O IDOSO E O AMPARO LEGAL DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA 

 

 Primeiramente cabe observar que, legalmente falando, a pessoa é 

considerada idosa no Brasil a partir dos 60 anos de idade. Como expresso no 

Estatuto do Idoso (lei nº10. 741/2003), em seu artigo primeiro Art. 1o, “é instituído o 

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

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos” (BRASIL, 2003). 

 O dever de garantir à pessoa idosa a proteção de seus direitos recai sobre a 

família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público, dever esse determinado pelo 

próprio Estatuto do Idoso. Para Rodrigues (2016, p.19): 

 
Por se encontrar em momento peculiar, a pessoa idosa necessita de 
integral e especial proteção para a garantia do envelhecimento sadio e 
digno, fornecendo-lhes todas as formas de assistência (pessoal – física, 
psíquica, psicológica, emocional -, material, social etc.), para o transcurso 
condigno dessa fase. 
 

 É notório que a Constituição Federal busca resguardar os direitos 

fundamentais e a dignidade dos cidadãos, não é diferente com a parcela idosa da 

população uma vez que há dispositivos constitucionais que expressam de forma 

clara a proteção e direitos concedidos a essas pessoas. Tendo em vista o teor deste 

trabalho quanto à proteção e dever de cuidado atribuído à família cabe mencionar o 

artigo 229 da CF/88, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 

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

carência ou enfermidade”. (BRASIL, 1988) 

 Mas não só na CF/88 as chamadas pessoas de “terceira idade” tiveram seus 

direitos amparados. O sistema jurídico possui uma legislação infraconstitucional que 
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busca garantir de forma mais segura os direitos das pessoas idosas, como o já 

citado Estatuto do Idoso e a lei 8.842 de 1994. 

  
A Política Nacional do Idoso concretizada através da Lei 8.842 de 4 de 
janeiro de 1994 surgiu em um contexto de necessidade de garantia de 
direitos, considerando o crescimento significativo da população 
correspondente a essa faixa etária no País. A lei reflete o desenvolvimento 
socioeconômico, os anseios e preocupações de uma sociedade que passa 
a enxergar o idoso como uma pessoa que não está no fim da vida, mas que 
tem muito a contribuir e para isso, necessita de cuidados, respeito e 
proteção condizentes à sua realidade. Composta por vinte e dois artigos, a 
Política Nacional traz em linhas gerais as diretrizes de atuação do Poder 
Público no atendimento aos direitos sociais das pessoas que estão na 
chamada “terceira idade”. (LIMA, 2015, p.10). 
 

Entre os dispositivos que buscam assegurar os direitos dos idosos cabe um 

enfoque no já mencionado Estatuto do Idoso, pois se pode dizer que é esta lei que 

traça de forma mais específica princípios, regras e fórmulas concernentes ao 

atendimento e necessidades básicas das pessoas idosas. 

 
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2003) 
 

 No dispositivo citado acima fica evidente a importância do princípio da 

solidariedade que permeia todo o Estatuto, demonstrando que as ações executadas 

com o objetivo de tutelar os valores jurídicos referentes aos idosos devem ser 

tomadas através de uma união de esforços entre Poder Público, a comunidade e a 

família.  

 Como já foi frisado, o Estatuto do Idoso possui grande mérito na busca da 

concretização dos direitos dessas pessoas, mas também é importante lembrar que 

existem outras leis, além da Lei 10.741/2003, que servem para embasar as 

garantias e direitos dos idosos, como é o caso do Código Civil (CC) e Código de 

Processo Civil (CPC), Código Penal (CP) e Código de Processo Penal (CPP), dentre 

outras que ao longo dos seus textos possuem dispositivos focados na proteção da 

pessoa idosa; além da já mencionada Carta Magna. 

 Demonstrado os esforços do Estado em assegurar direitos e garantias ao 

idoso, pertinente se mostra a reflexão de Lima (2015, p. 11): 

 
É preciso refletir que envelhecer é um fato natural e inerente à vida, cuja 
vivência é condicionada a diversos fatores como a herança genética, a 
cultura, o modo de se relacionar com o ambiente e com as outras pessoas, 
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a situação socioeconômica, entre outros. Todas as pessoas, seguindo o 
curso natural da vida irão envelhecer, e precisam entender que buscar uma 
maior qualidade de vida na velhice, é garantir para si e para seus familiares, 
uma vida mais digna e saudável. Essa por sua vez, só será alcançada se 
compartilhando esforços, os direitos dos idosos sejam cada vez mais 
efetivados pelo poder público, mas, principalmente, respeitados pela 
população, que por diversas vezes menosprezam as normas de proteção às 
pessoas de melhor idade. 
 

 Mostra-se importante que a sociedade desenvolva um maior senso de 

respeito aos idosos, enquanto pessoas vulneráveis e sujeitos merecedores de maior 

atenção e tutela especial de seus direitos pelo Estado. 

 

3.1 O abandono afetivo inverso 

 

Atualmente o termo “abandono afetivo” é mais conhecido e mais difundido, 

termo esse que surgiu no julgamento de um recurso especial no STJ (Superior 

Tribunal de Justiça) no ano de 2012, que teve como relatora a ministra Nancy 

Andrighi, termo também usado para definir a situação em que a criança é desprovida 

de afeto por seus genitores, casos que se concretizam mais comumente quando o 

pai abandona ou não assume o filho.  

 
A responsabilidade de cuidar devidamente recai sobre os genitores, 
primeiro contato que o infante possui com o mundo. Esses devem oferecer 
ao menor mais do que apoio material, apto a mantê-lo alimentado e em 
segurança, mas também elementos necessários para a saúde mental e 
comportamento social. (BRITO, 2016, p. 1). 
 

Tendo noção de que afeto denota carinho, sentimento de cuidado para com 

alguém; o abandono afetivo se configura quando não há o correto cumprimento do 

dever de cuidado material e sentimental dos genitores em relação a sua prole. 

O tema ainda é controverso no ordenamento jurídico nacional, porém, 

importante frisar o julgado de 2012 no qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça condenou um pai a indenizar a filha no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) por abandono afetivo, decisão até então inédita. A ementa do julgado é a 

seguinte: 

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 
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descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a 
forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem 
juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e 
companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, 
exsurgindo, daí a possibilidade de se pleitear compensação por danos 
morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que 
minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em 
relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, 
para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos 
quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 
inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de 
excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento 
de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do 
recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por 
danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a 
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1.159.242/SP, 
Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/04/2012). 
 

Mesmo que não haja lei que regule o caso concreto, o entendimento 

jurisprudencial já se mostra favorável à responsabilização dos genitores pelo 

abandono da prole. Ainda sobre o tema, para Brito (2016, p.1), “mais que reparar a 

falta de amor, o pedido em questão visa reparar o descumprimento do dever de 

cuidado, inerente à relação pai-filho”. 

Como dito, o instituto do abandono afetivo já é um tema mais conhecido e 

devido a isso se tem mais informações quanto ao mesmo. Daí surge a figura do 

“abandono afetivo inverso”; mas o que seria isso? 

 
A nomenclatura “abandono afetivo inverso” surgiu em contraponto às 
situações discutidas no Poder Judiciário onde o descumprimento do genitor 
em seu dever de sustento, assistência moral e material, começaram a 
ensejar indenizações a seus filhos. (LIMA, 2015, p. 18). 
 

Dessa forma, depreende-se que a palavra “inverso” é referente justamente a 

situação oposta a pais-filhos, já que o dever de cuidado da paternidade responsável 

tem o valor jurídico equivalente aos deveres dos filhos para com os pais. 

 
Entende-se por abandono afetivo inverso a falta de cuidar permanente, o 
desprezo, desrespeito, inação do amor, a indiferença filial para com os 
genitores, em regra, idosos.  Esta espécie de abandono constitui violência 
na sua forma mais gravosa contra o idoso. Mais do que a física ou 
financeira, a omissão afetiva do idoso reflete uma negação de vida, o qual 
lhe subtrai a perspectiva de viver com qualidade. Pior ainda é saber que 
esta violência ocorre no seio familiar, ou seja, no território que ele deveria 
ser protegido, e não onde se constitui as mais severas agressões. 
(SANTOS; SOUZA; MARQUES, 2016, p.2). 
 

Daí surge a dificuldade jurídica quanto ao tema, se o abandono afetivo 

inverso seria objeto de responsabilização do filho por abandonar afetuosamente 

seus pais. No artigo 230 da CF/88 está elencado que a família, a sociedade e o 
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Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes a dignidade e 

o seu bem-estar; portanto fica claro que prestar apoio material aos pais idosos é 

dever dos filhos. 

Não há como obrigar um ser humano a amar outro, pois o amor é 
involuntário e livre de escolhas. Já o dever de cuidado incutido na lei pode 
ser imposto através de sanções de cunho penal e civil. Não amar, não 
significa não dar o mínimo essencial de atenção e aconchego. Quando 
criança o pai ajudou seu filho a dar os primeiros passos, deu-lhe comida na 
boca, banho, trocou sua roupa e ensinou a falar. Os personagens mudam 
de lugar e os papeis se invertem a medida que os pais vão envelhecendo e 
nesse momento é o idoso quem necessita desse tipo de atenção: de 
escutá-los com paciência, ajudá-los em sua higienização, apoiá-los no 
caminhar e mesmo ensinar a eles o novo, inserindo-os na atualidade para 
que eles não se sintam excluídos da vida contemporânea (LIMA, 2015, 
p.20). 
 

Evidente que não existe a obrigação de amar, mas sim a obrigação de cuidar 

proveniente dos vínculos familiares. O afeto no seu sentido jurídico vai além dos 

atos de carinho e amor, alcança o sentido real de zelo, atenção e cuidado conferidos 

a cada pessoa, assim assegurando sua dignidade. 

 

3.2 A responsabilidade civil por abandono afetivo inverso 

 

Na seara cível o termo “responsabilidade” diz respeito à reparação de dano 

causado a alguém por omissão ou ação do indivíduo. “Exatamente o interesse em 

estabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte geradora 

da responsabilidade civil” (GONÇALVES, 2017, p19). 

O CC/2002 apresenta em seu artigo 186 os pressupostos que ensejam a 

responsabilidade civil. “Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

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

exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002). 

Portanto, do dispositivo acima, entende-se que quem causar dano à outra 

pessoa estará juridicamente obrigado a repará-lo, não importando se o fato surgiu 

de uma ação ou omissão do agente causador, e o dano causado não precisa 

necessariamente ser material, também pode ser unicamente moral. 

Compreendendo-se dano moral como a lesão aos direitos da personalidade ou 

dignidade humana. 
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No âmbito dos pressupostos da responsabilidade civil, tem-se a culpa. 

Elemento contido também no já transcrito artigo 186 do CC/2002. Para Varela 

(1982) apud Gonçalves (2017, p.325): 

 
Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, 
merecer a censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser 
pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face 
das circunstâncias concretas da situação, caiba a afirmação de que ele 
podia e devia ter agido de outro modo. 
 

Na medida em que o agente viola um dever jurídico se constitui elemento da 

culpa. Porém, para a obrigação der indenizar se concretizar não basta simplesmente 

que o autor da prática que cause o dano haja mal de forma objetiva; a obrigação de 

indenizar nasce quando esse agente causador age por ação ou omissão voluntária, 

por negligência ou imperícia, ou seja, age com culpa. 

Outro pressuposto da responsabilidade civil é o nexo de causalidade. Para 

Venosa (2003) apud Cavedon (2016, p.3), nexo de causalidade: 

 
É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da 
relação causal que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de 
elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas 
nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, 
não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há 
como ser ressarcida. 
 

Portanto o nexo causal pode ser entendido como a conexão causa e efeito no 

que tange a ocorrência de um fato e sua consequência danosa, é um elemento 

abstrato.  

Um terceiro pressuposto da responsabilidade civil é o dano, que no sentido 

geral é a lesão de qualquer bem jurídico, tanto patrimonial quanto moral.  

 
[...] enquanto o conceito clássico de dano é de que constitui ele uma 
“diminuição do patrimônio”, alguns autores o definem como a diminuição ou 
subtração de um “bem jurídico”, para abranger não só o patrimônio, mas a 
honra, a saúde, a vida, suscetíveis de proteção. (GONÇALVES, 2017, p. 
367) 
 

Dessa forma se vê um conceito mais adequado, já que o ordenamento 

jurídico pátrio reconhece o dano moral ou imaterial, como também é conhecido, 

espécie de dano realmente importante para este trabalho. Importante salientar que o 

dano moral não é a angústia ou aflição espiritual propriamente ditas sofridas pela 

vítima do fato danoso.  

Zannoni (1982) apud Gonçalves (2017, p.388) explica que: 
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O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação 
ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 
personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o 
decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos 
atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). 

 
 Para que se configure dano moral é necessário averiguar se o fato danoso 

atingiu a vítima de forma que lhe cause dor e sofrimento intenso, muitas vezes 

chegando ao ponto de atingir sua saúde. O dano moral também pode ser visto como 

lesão à dignidade da pessoa humana, para Farias, Rosenvald e Braga Netto (2017, 

p.298): "Aproximar o modelo jurídico do dano moral com o princípio da dignidade da 

pessoa humana é um exercício indispensável para todos que verdadeiramente 

queiram construir um direito civil constitucional". 

E ainda, explica Cavalieri (1998) apud Gonçalves (2017, p. 389) que só se 

deve reputar como dano moral: 

[...] a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo á normalidade, 
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 
até no ambiente familiar, tai situações não são intensas e duradouras, 
aponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." 
 

 Tendo sido explanado os pressupostos da responsabilidade civil, cabe 

comentar sobre a aplicabilidade desse instituto civil nas relações familiares. 

Nogueira (2018) comenta que embora a responsabilidade civil seja um instituto 

abarcado pelo Direito das Obrigações, a aplicação pode ser estendida para outros 

ramos do Direito Civil, até mesmo para o Direito das Famílias. Pois o ordenamento 

jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica, dessa forma não é possível 

concluir que os institutos civis devam ser aplicados de forma isolada. 

 O princípio da solidariedade familiar também serve como respaldo para a 

aplicação da responsabilidade civil no Direito de Família, a constituição e as leis 

infraconstitucionais confirmam que tal princípio prega que pais e filhos e demais 

parentes são responsáveis uns pelos outros na medida de suas necessidades. Diz 

Lima (2015, p. 6): "[...] a grande questão da responsabilidade civil nas questões 

familiares gira em torno do abandono afetivo e a possibilidade de uma indenização 

que compense tal sofrimento". 
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 Diante do exposto até aqui é possível chegar a conclusão de que a 

indenização por danos morais causados pelo abandono afetivo inverso é uma 

possibilidade concreta. 

 
O descaso e a indiferença ocasionados por um parente afetam mais 
profundamente o direito da personalidade e da dignidade humana e 
acarretam tristeza e decepção, não se restringindo ao mero dissabor ou 
aborrecimento. Assim, inadmitir a aplicação da indenização é corroborar 
com a violação de um direito e permitir que certos atos se perpetuem. A 
negação do amparo afetivo, moral e psíquico produz danos à personalidade 
do idoso, sendo um real tolhimento dos valores mais sublimes e virtuosos 
do indivíduo como a dignidade, a honra e a moral. A consequência da 
omissão dos filhos gera dor, sofrimento e angústia, acarretando muitas 
vezes no surgimento de doenças como a depressão e a ansiedade e 
contribuindo para o agravamento de doenças comuns nessa faixa etária e, 
por fim, para a morte prematura. (LIMA, 2015, p. 21). 
 

 Portanto, frente aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais já 

mencionados, os quais buscam resguardar os direitos dos idosos, entende-se que a 

questão da indenização referente ao dano afetivo busca atender a alguns requisitos 

para resolver tal questão. Seriam a presença dos pressupostos da responsabilidade 

civil como exposição jurídica quanto à ilicitude de não dar afeto, o nexo de 

causalidade e a prova do dano; e ainda a quantia devida nas indenizações. 

 Sabe-se que o tema é recente no Judiciário pátrio, mas é pertinente citar a 

ementa proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná quanto a uma ação proposta 

por uma mulher contra seus irmãos, na qual foi requerida indenização por danos 

materiais, lucros cessantes e danos morais reflexos, em razão da autora ter passado 

parte da vida cuidando da mãe idosa. 

 
DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO PROPOSTA PELA AUTORA EM FACE DE 
SEUS IRMÃOS - DANOS EMERGENTES - ALEGAÇÃO DE GASTOS COM 
A SUBSISTÊNCIA DA MÃE IDOSA - LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO 
DE PERDA DA OPORTUNIDADE DE TER UMA PROFISSÃO, EM RAZÃO 
DOS CUIDADOS DEMANDADOS PELA MÃE - PLEITO DE PENSÃO 
MENSAL - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS 
REFLEXOS, PELO SUPOSTO ABANDONO AFETIVO DA IDOSA - 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO - MATÉRIAS FÁTICAS QUE EXIGIAM ADEQUADA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA - QUESTÃO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 
REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 
8ª C. Cível - AC - 1539164-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro 
Central de Londrina - Rel.: Gilberto Ferreira - Unânime - - J. 30.03.2017). 
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 Embora o pedido de indenização seja por dano moral reflexo, que ocorre 

quando a ofensa é dirigida a uma pessoa, mas os efeitos dessa lesão acabam se 

estendendo a outra; é importante destacar da ementa a fundamentação desse 

pedido, baseado nos danos causados à idosa em razão do descaso afetivo dos 

outros filhos que a levou a desenvolver depressão e vir a óbito, como mostrado no 

inteiro acórdão do caso. 

 
A indenização pecuniária pelo dano moral causado ao idoso não busca 
condenar o filho pela falta de amor, mas sim pelas atitudes realizadas que 
ocasionaram transtornos morais e psíquicos. Ninguém é obrigado a amar 
um pai ou uma mãe, por mais estranho e absurdo que isso possa parecer, 
mas é sim, obrigado a prestar-lhe a devida assistência material e imaterial. 
Assim, o que se busca é uma satisfação pessoal da vítima no sentido de 
que o agente causador responda pelas consequências de seus atos, 
indenizando o pai ou a mãe abandonados em forma de dinheiro, de maneira 
que possa lhes servir para amenizar o sofrimento, muitas vezes reparando 
um problema de saúde ou mesmo se revestindo de natureza alimentar. 
(LIMA, 2015, p. 22). 
 

 Importante destacar que não se busca atribuir valor pecuniário ao sentimento 

alheio ou mesmo impor uma obrigação de amar, o que seria impossível. Porém, o 

afeto como valor jurídico integra preceitos que ultrapassam o amor e demonstrações 

de carinho, mas se coloca na medida exata do cuidado e atenção conferidos ao 

indivíduo, assim reconhecendo em cada pessoa um detentor de direitos e dignidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como primeira instituição social pela qual se passa, já se chegou à conclusão 

de que a família deve servir de alicerce à promoção da dignidade da pessoa 

humana, através do cuidado e zelo dispensados entre seus entes. 

Diante do que foi exposto se mostrou viável afirmar que a afetividade e o 

princípio da solidariedade dizem respeito ao amparo, auxílio e dever de cuidado que 

se tem entre os membros da entidade familiar, de forma recíproca. Tudo isso com 

respaldo tanto na legislação constitucional quanto na infraconstitucional. 

Pelo que foi explanado e dependendo do caso, o abandono afetivo pode gerar 

danos à saúde psíquica e até mesmo física da pessoa, por analogia conclui-se que o 

mesmo se aplica quando há a situação inversa do abando afetivo, ou seja, quando 

os filhos não cumprem com dever de amparo em relação aos pais na fase da 

velhice. 
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Por fim, levando em conta as consequências desse abandono afetivo inverso 

é possível falar em responsabilização dos danos causados pelos filhos aos pais 

idosos, uma vez que fique constatada a ocorrência do dano moral em razão do 

abandono; e que a busca do provimento dessa compensação não precisa depender 

unicamente do idoso, mas pode ser intentada por terceiro responsável pelos 

cuidados da vítima direta do dano.  
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