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RESUMO: À luz dos princípios constitucionais aplicados ao direito de família 
constitucionalizado, o presente artigo tem o escopo de abordar a possibilidade de 
responsabilidade civil dos filhos que abandonam os pais na velhice, haja vista que a 
família contemporânea vai além da consanguinidade. O ordenamento jurídico impõe 
que os filhos tem dever de cuidado e amparo com seus pais na velhice, de modo 
que a ausência deste dever imposto caracteriza-se o abandono afetivo. Concretizar 
os direitos do idoso é assegurar que sua dignidade não seja danificada em virtude 
da sua vulnerabilidade. Referido abandono traz consequências gravosas ao idoso, 
sendo legítima a responsabilidade civil do filho que foi omisso. Esse tema é pouco 
abordado em doutrinas e jurisprudência, despertando preocupação em efetivar os 
direitos dos idosos. 

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Afetividade, abandono afetivo, dano moral, idoso.  

ABSTRACT: In light of constitutional principles applied in family law 
constitutionalized, this article has the scope to address the possibility of civil liability 
of children who abandon their parents in old age, given that contemporary family 
goes beyond consanguinity. The law requires that children have the duty of care and 
support to their parents in old age, so that the absence of this duty imposed 
characterized the emotional abandonment. Realising the rights of the elderly is to 
ensure that their dignity is not damaged because of their vulnerability. Referred 
abandonment brings serious consequences to the elderly, being the legitimate son of 
that liability was negligent. This topic is not discussed in doctrine and jurisprudence, 
arousing concern to assure the rights of the elderly. 

KEYWORDS: Principle of Affection, emotional abandonment, moral damages, 
elderly. 
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1 INTRODUÇÃO  

O direito de família é uma das disciplinas do direito civil que mais tem 

merecido modificação em seus significantes e significados desde a Constituição de 

1988. Exemplo disso é a atual consideração do afeto como um dos mais relevantes 

elementos na construção das relações familiares. 

Nesse contexto, a família se estabelece não mais tão somente pela 

consanguinidade, mas se nutre da afetividade como elemento integrador. 

As relações entre casais, pais e filhos, ou quaisquer outros membros do 

agrupamento familiar, devem se nortear pelos dados de consanguinidade, mas 

também pelas responsabilidades derivadas do dever de afeto. 

Os pais devem cuidar, educar e zelar pelo desenvolvimento saudável dos 

filhos, da mesma maneira que os filhos tem a incumbência de atender aos pais, 

especialmente na velhice. 

Nesse duto de ideias, a doutrina já trata pormenorizadamente da 

obrigação dos pais na construção dos caminhos de vida dos filhos, mas quase nada 

se preocupa com a situação desses mesmos pais, especialmente os idosos, quando 

precisam de cuidados dos filhos. 

Necessário que se efetive a proteção do idoso, com a responsabilização 

dos filhos que falhem nesse mister, uma vez que a Constituição Federal e o Estatuto 

do Idoso devem ter seus comandos concretizados. 

Ademais, os componentes dos grupos familiares possuem 

responsabilidades recíprocas, com deveres de cuidado e amparo. 

Conforme o artigo 229 da Constituição Federal, os filhos também tem o 

dever de amparar os pais na velhice, exercitando o dever de afeto por meio do 

oferecimento de condições de vida digna e de inserção social. Em hipóteses de 

omissão, deverá responder pelo abandono afetivo. 

O abandono dos filhos para com os pais é fenômeno gerador de grande 

tristeza e angústia, tendo como consequência prejuízos diversos à dignidade, com 

abalo a seus direitos de personalidade.  
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O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, em consonância com a 

Constituição Federal e o Código Civil, enfatiza a obrigação da família, da sociedade 

e do Estado em garantir a dignidade do idoso. 

No entanto, existem muitos casos em que o idoso não recebe o cuidado 

que deveria receber, o que lhe ocasiona profundo abalo emocional.  

Existe projeto de lei de iniciativa do deputado Carlos Bezerra, sob nº 

4.294/2008, que tem por objetivo prever indenização por danos morais em favor do 

idoso que for abandonado por seus familiares.  

Se houver comprovação que o ato omissivo praticado pelo filho 

responsável guarda nexo de causalidade com o abalo psíquico do idoso, 

caracteriza-se, nesse momento, a responsabilidade civil, visto que corresponde ao 

descumprimento de um dever imposto pela legislação. Dessa forma, nasce o direito 

de exigir a indenização pelo dano afetivo, especialmente porque não se tem como 

obrigar o filho a cumprir o dever de afeto, devendo converter-se o desleixo em 

danos.  

Em casos como esse será possibilitado ao idoso ajuizar a ação, com o 

intuito de ver-se indenizado pelo abalo psíquico, através de indenização por danos 

morais. 

2 O DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL E AS FAMÍLIAS 

O fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil ocorreu no final do 

século XX, devido à preocupação dos juristas em enlaçar e adequar os princípios e 

valores instituídos pela Carta Magna. O Código Civil perde seu espaço de 

“constituição do homem comum” nas relações interprivadas, dando lugar ao efetivo 

contemplar da Carta Magna como direcionadora das atitudes das pessoas no 

contexto social.  

A mutação do Estado Liberal para o Estado Social contribuiu para o modo 

de pensar e viver da sociedade, a fim de prevalecer os direitos e garantias 

individuais do cidadão, como a sua dignidade, por exemplo. 
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O Estado Social é um modelo de Estado intervencionista nas relações 

privadas, a fim de garantir a justiça social e proteger a dignidade humana, para 

evitar abusos. Segundo Paulo Lôbo (2009, p. 45): “A ideologia do social, traduzida 

em valores de justiça social ou de solidariedade, passou a dominar o cenário 

constitucional do século XX. [...]”.  

À vista disso, fica claro que a Constituição optou por criar um Estado que 

intensifique a liberdade e igualdade nas relações entre particulares, cuja aplicação 

dos valores constitucionais se dará através da eficácia horizontal.  

A interpretação das normas infraconstitucionais passou a ser em 

conformidade com a Constituição, não somente quando existir dúvidas e 

ambiguidade em relação no sentido da norma, mas para atender aos fins dos 

princípios estabelecidos pela Carta Política, e assim, obter validade jurídica.  

Os fundamentos constitucionais tornam-se base jurídica das relações 

privadas, compondo o Direito Civil, no âmbito legislativo, pelas regras e princípios 

constitucionais. Nesse viés, Paulo Lôbo (2009, p. 40) expõe:  

A elevação dos fundamentos do direito civil ao status constitucional foi uma 
deliberada escolha axiológica da sociedade, indispensável para a 
consolidação do Estado Democrático e Social de Direito e 
consequentemente promoção da justiça social e da solidariedade, 
incompatíveis com o modelo liberal anterior de distanciamento jurídico dos 
interesses privados e de valorização do individualismo. (...) 

O direito positivo infraconstitucional se materializa a partir dos valores 

constitucionais, na medida em que se existir antinomias, deverá prevalecer o que 

impõe a norma superior na hierarquia, ou seja, a Constituição.  

Os princípios constitucionais estão para além dos princípios expressos na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4º, uma vez que aqueles 

não têm caráter supletivo, merecendo consideração privilegiada, para depois 

apreciar-se as leis neles fundamentadas.   

O direito de família passou a ser interpretado de modo civil-constitucional, 

elucidando suas normas para além do direito positivo. Com a constitucionalização do 

direito civil a função da família ficou mais compreensiva, conforme expõem Pablo 

Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2012, p. 63): 
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Hoje, no momento em que se reconhece à família, em nível constitucional, a 
função social de realização existencial do indivíduo, pode-se compreender o 
porquê de admitirmos efetivamente como base de uma sociedade que, ao 
menos em tese, se propõe a constituir um Estado Democrático de Direito 
calcado no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Os direitos do idoso têm como base os princípios explícitos e implícitos da 

Carta Republicana, contemplando uma releitura das normas positivadas de uma 

forma principiológica. Assim, o operador do direito frente a um caso concreto do 

idoso, deve levar em consideração a interpretação dos princípios e valores 

constitucionais, como menciona o Ricardo Lucas Calderón (2013, p.333): 

(...) os estudos em ambos os campos do direito civil não mais se limitam a 
uma análise restrita do texto legal, mas, com base em uma leitura civil-
constitucional, criam espaço para a construção de outras respostas a partir 
das situações concretas apresentadas, como no caso em apreço. 

A dignidade humana tornou-se um fundamento democrático na 

Constituição de 1988, ligado à natureza do ser, com essência personalíssima. Luís 

Roberto Barroso (2013, p. 273), acerca dos princípios constitucionais, é claro:  

Os princípios constitucionais desempenham diferentes papéis no sistema 
jurídico. Destacam-se dois deles: a) o de fonte direta de direitos e deveres e 
b) o interpretativo. Os princípios operam como fonte direta de direitos e 
deveres quando do seu núcleo essencial de sentido se extraem regras que 
incidirão sobre situações concretas. 

Considerando-se que o Direito nasce da constante mudança das 

realidades que a sociedade vive, é relevante frisar que a constitucionalização do 

direito civil significa o respeito à supremacia da Constituição e, sobretudo, o direito 

individual das pessoas. 

O intérprete deve compreender os princípios aos fatos apresentados, para 

alcançar os institutos da Carta Republicana e sobrepor diante da sociedade. Caso o 

Código Civil estiver incompatível com a Constituição, não poderá aquela prosseguir 

com a sua vigência. 

Em vista disso, as normas de proteção do idoso devem estar em 

harmonia, sendo necessária a utilização de vários mecanismos para que o 

entendimento seja conforme a lei hierárquica.  
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Assim, faz-se necessário renovar a visão e a interpretação do Direito, a 

fim de harmonizar os direitos inerentes a cada um, conforme Luiz Edson Fachin 

(2004, p. 15) preconiza: 

Especialmente após a vigência do Código Civil brasileiro em 2003, é 
legítimo que sob o pensamento crítico do Direito Civil contemporâneo sejam 
trazidos à colação desafios e perspectivas, horizontes novos ou renovados, 
diante desse evento, cujo valimento é patente.  

Deste modo, a inovação da interpretação é imprescindível para trazer à 

sociedade o retorno que ela espera, pois o direito é para regular e harmonizar os 

relacionamentos dos cidadãos, sendo essa intervenção uma característica do 

Estado Social.  

A constitucionalização do Direito Civil fez desaparecer a hierarquia entre 

pais e filhos. Hoje, os familiares tem o dever recíproco de cuidado, assim como o 

respeito da dignidade de cada indivíduo. Paulo Lôbo (2010, p. 21), sobre o tema, é 

claro: 

O modelo igualitário da família constitucionalizada se contrapõe ao modelo 
autoritário do Código Civil anterior. O consenso, a solidariedade, o respeito 
à dignidade das pessoas que a integram são os fundamentos dessa imensa 
mudança paradigmática que inspiraram o marco regulatório estampado nos 
arts. 226 a 230 da Constituição de 1988. 

Neste sentido, pode-se constatar que a Constituição é o ápice para a 

elaboração das normas infraconstitucionais, assim como a interpretação, sendo 

relevante a interferência nas relações de direito privado, conforme frisa Júlio Cezar 

de Oliveira Braga (2014, p.9): 

O Direito Civil, refletindo as aspirações sociais, vem passando por um 
processo de constitucionalização que se define como releitura e aplicação 
das normas civil sob a ótica dos princípios e regras insertas na Constituição.  

No direito civil constitucionalizado, a interpretação do ordenamento 

jurídico deve ser sempre à luz dos princípios da Carta Republicana, de modo a 

efetivar as garantias e direitos assegurados aos idosos. Nesse sentido, Luiz Edson 

Fachin ensina que:  

Impende granjear, nesse caminhar, o plano da eficácia. No que concerne à 
eficácia, cabe esclarecer, desde logo, sem prejuízo de que a Constituição e 
os direitos fundamentais se aplicam às relações interprivadas com a 
mediação realizada pela atuação jurisdicional no exercício dos deveres de 
proteção, que também não se pode negar a eficácia direta e imediata da 
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norma constitucional nas relações pertinentes ao Direito Civil. Sustentar o 

inverso é fazer da Constituição letra morta. (FACHIN, 2008, p. 17) 

O Estado Democrático de Direito almeja uma sociedade justa e solidária, 

prevalecendo o afeto nas relações familiares, para buscar a superação da rigidez 

das leis e códigos do direito positivado, a fim de harmonizar as relações entre as 

pessoas e proteger, sobretudo, as pessoas vulneráveis da nossa sociedade.  

O Direito Positivo não se compõe de normas definitivas, elas são 

passíveis de alterações, tendo em vista os problemas existentes no nosso dia-a-dia, 

bem como a instabilidade dos valores sociais, devendo levar em consideração o 

procedimento axiológico. 

Os princípios devem ser a base que indicará a solução de cada caso 

concreto, pois seu suporte é aberto. A respeito disso Paulo Lôbo entende que: 

Como se vê, os princípios não oferecem solução única (tudo ou nada), 
segundo o modelo das regras jurídicas. Sua força radica nessa aparente 
fragilidade, pois, sem mudança ou revogação de normas jurídicas, permite a 
adaptação do direito à evolução dos valores da sociedade. Com efeito, o 
mesmo princípio, observando-se o catálogo das decisões nos casos 
concretos, em cada momento histórico, vai tendo seu conteúdo amoldado, 
em permanente processo de adaptação e transformação. A estabilidade 
jurídica não sai comprometida, uma vez que esse processo de adaptação 
contínua evita a obsolescência tão frequente das regras jurídicas, ante o 

advento de novos valores sociais. (LÔBO, 2009, p. 326)  

Os estudiosos das dimensões dos direitos fundamentais estabelecem a 

solidariedade como direitos de terceira dimensão. Os valores da sociedade foram 

convertidos em princípios pela Carta Republicana.  

A Constituição em seu artigo 3º expõe como objetivos da República 

Federativa, em seu inciso I, uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, desde há 

muito tempo atrás, juristas se preocupavam com o dever e respeito recíproco uns 

com os outros.  

Considerando que a pessoa não tem preço e sim dignidade, atualmente, 

o direito de família é regido em especial por dois princípios fundamentais da 

Constituição, isto é, a solidariedade e a dignidade da pessoa humana. Como bem 

ensina Paulo Lôbo: 
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A Constituição e o direito de família brasileiros são integrados pela 
onipresença dos dois princípios fundamentais e estruturantes: a dignidade 
da pessoa humana e a solidariedade. A solidariedade e a dignidade da 
pessoa humana são os dois hemisférios indissociáveis do núcleo essencial 
irredutível da organização social, política e cultural e do ordenamento 
jurídico brasileiros. De um lado, o valor da pessoa humana enquanto tal, e 
os deveres de todos para com sua realização existencial, nomeadamente 
do grupo familiar; de outro lado, os deveres de cada pessoa humana com 
as demais, na construção harmônica de suas dignidades. (LÔBO, 2009, p. 
327). 

Como se pode observar, a solidariedade e a dignidade da pessoa são 

características do marco revolucionário da sociedade na transição do Estado Liberal 

para o Estado Democrático de Direito. Os princípios possuem força normativa, não 

sendo necessária uma regulamentação infraconstitucional que regule por terem 

independência. 

Se eventual norma infraconstitucional estiver em desconformidade com a 

lei maior, deverá ser declarada inconstitucional. Os princípios devem redirecionar a 

concretização do Direito Civil em todos os âmbitos. 

A legislação desempenhará com a sua função se aplicar os princípios 

constitucionais nas normas vigentes do código civil, cuja tarefa contribuirá para a 

pacificação social, concedendo a sociedade o verdadeiro escopo da Lei maior, ou 

seja, uma sociedade livre, justa e solidária.  

2.1 MUDANÇA DA CONCEPÇÃO SOBRE AS FAMÍLIAS 

As Constituições liberais estabeleciam a família como pessoas que 

detinham patrimônios, religião e função política, sendo imprescindível a 

consanguinidade.  

A família tomou outro rumo depois do século XX, uma vez que deixou de 

caracterizar uma família através de patrimônios que o patriarca detinha, bem como o 

matrimônio constituído. Houve uma superação do individualismo.   

Após a Declaração do Homem em 1948, a família adquiriu outro 

significado, deixando de considerar aspectos que no Estado Liberal era valorizado, e 

agregou outros valores que aproximam os laços familiares, como ensina Paulo Lôbo: 

A família atual brasileira desmente essa tradição centenária. Relativizou-se 
sua função procracional. Desapareceram suas funções política, econômica 
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e religiosa, para as quais era necessária a origem biológica. Hoje a família 
recuperou a função que, por certo, esteve nas suas origens mais remotas: a 
de grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão solidária de vida. 
(LÔBO, 2009, p. 51) 

O Direito verifica o histórico-social para adequar os valores sociais, pois 

diante de uma sociedade complexa, a legislação infraconstitucional codificada não é 

o suficiente para solucionar as situações jurídicas no âmbito familiar.  

Hoje, há uma igualdade entre os gêneros e cada membro que constitui 

uma família tem responsabilidade e o dever de cuidado moral e material uns com os 

outros, sendo que tal atitude deve ser recíproca preconizando a dignidade humana 

de cada um.  

Dessa forma, vimos que os princípios da solidariedade e dignidade da 

pessoa humana são os primordiais da família na atualidade. Assim, cada integrante 

tem o dever de ser recíproco no cuidado e zelo, unindo os familiares de modo 

democrático e não autoritário como antigamente que existia o patriarca em relação 

aos demais membros. O Doutrinador Paulo Lôbo explica o avanço da solidariedade 

nas relações familiares: 

Há solidariedade quando há afeto, cooperação, respeito, assistência, 
amparo, ajuda, cuidado; o direito os traz a seu plano, convertendo-os, de 
fatos psicológicos ou anímicos, em categorias jurídicas, para iluminar a 
regulação das condutas. Cada uma dessas expressões de solidariedade 
surge espontaneamente nas relações sociais, como sentimento. Mas o 
direito não lida com sentimentos e sim, com condutas verificáveis, que ele 
seleciona para normatizar. Assim, o princípio da solidariedade recebe-os 
como valores e os transforma em direitos e deveres exigíveis nas relações 
familiares. Por exemplo, o Estatuto do Idoso transformou o dever apenas 
moral de amparo dos idosos em dever jurídico; ou seja, o sentimento social 
de amparo migrou para o direito, concretizando o princípio da solidariedade. 
Mas, ainda quando a lei seja omissa, o juiz deve aplicar diretamente o 
princípio. (LÔBO, p. 331) 

O encargo dos familiares em relação ao idoso, além de ser uma 

imposição legal, é um dever moral, a fim de possibilitar a vida em sociedade de 

forma harmônica e assegurar a afetividade e a dignidade.  

A consideração do princípio da solidariedade, portanto, é relevante nas 

relações familiares, conforme Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: 

A solidariedade, portanto, culmina por determinar o amparo, a assistência 
material e moral recíproca, entre todos os familiares, em respeito ao 
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princípio maior da dignidade da pessoa humana. (GAGLIANO; FILHO, 
2012, p. 95) 

A solidariedade é muito mais do que uma conduta ética da pessoa no 

ambiente em que convive, sendo relevante também na estrutura familiar, dever e 

responsabilidade de cada um, como bem aduz Paulo Lôbo apud Paulo Bonavides 

(2009, p. 324): 

A solidariedade, concebida como diretriz geral de conduta, no direito 
brasileiro, apenas com a Constituição de 1988 inscreveu-se como princípio 
jurídico. Para Paulo Bonavides, o princípio da solidariedade serve como 
oxigênio da Constituição – não apenas dela, dizemos, pois, a partir dela se 
espraia por todo ordenamento jurídico – conferindo unidade de sentido e 
auferindo a valoração da ordem normativa constitucional.  

A mútua assistência refere-se à responsabilidade no aspecto moral e 

material. O dever de solidariedade e de afetividade é que une os laços familiares, 

tendo em vista que atualmente as pessoas são livres e iguais, não tendo que se 

submeter ao patriarca, como antigamente.  

A solidariedade é uma responsabilidade correspondente, com o caráter 

jurídico, sendo uma conduta exigida pelo ordenamento jurídico, pois constitui como 

objetivo do Estado Democrático de Direito, superando o individualismo. Assim, o 

doutrinador Paulo Luiz Netto Lôbo orienta: 

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 infra-
constitucional, a exemplo do Código Civil de 2002, o que não significa que 
se alcançou a dimensão ideal de solidariedade, impondo pugnar-se por 
avanços legislativos. (Lôbo, 2009, p. 328) 

A solidariedade que os filhos têm com seus pais idosos se 

consubstanciam no dever de cuidado, de amparo – que os filhos tiveram de seus 

pais quando era crianças –, vez que são pessoas vulneráveis.   

Assim como a solidariedade e a dignidade, o princípio da afetividade é 

uma característica essencial nas famílias contemporâneas, sendo que deve estar 

presente nas relações familiares, mesmo que não exista amor entre eles.  
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Atualmente, leva-se em consideração o fato cultural da afetividade e não 

mais o fato biológico. A união de uma família hoje se dá por laços afetivos, em 

consonância com o princípio da dignidade bem como da solidariedade.  

A afetividade alterou a estrutura familiar, de modo que não são mais 

relevantes os laços de sangue entre os familiares, conforme Paulo Lôbo expõe: 

(...) O princípio da afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos 
biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos fundamentais, além do 
forte sentimento de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada 
pelo prevalecimento de interesses patrimoniais. É o salto, à frente, da 
pessoa humana nas relações familiares. (LÔBO, 2010, p. 61) 

Como visto, a afetividade se faz presente na legislação brasileira de modo 

implícito derivado do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo suficiente o 

vínculo afetivo para caracterizar uma estrutura familiar. 

Assim, as famílias são caracterizadas pela afetividade em suas relações 

familiares, na medida em que através dessa relação afetiva é que se reconhece o 

vínculo familiar. Afeto é a liberdade e responsabilidade para com os demais 

membros da família.  

As normas que regem o direito de família é o oposto das regras 

anteriores, pois hoje o direito de preocupa com o direito de cada um, não mais 

somente a do chefe familiar, mas sim de cada pessoa que o integra.  

Diante disso, deve levar em consideração a constante mutação social, e 

analisar os valores éticos e sociais da sociedade, tendo a Constituição Federal de 

1988 como ápice da interpretação das leis, ou seja, as normas do Código Civil de 

2002 deverão ser interpretadas conforme os princípios constitucionais.  

2.2 O IDOSO COMO VÍTIMA DO ABANDONO AFETIVO 

Inicialmente, deve-se expor qual é o momento em que a pessoa é 

considerada idosa. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 1º, prevê que: “É instituído o 

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

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”  
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Assim, a Constituição Federal em conjunto com o Estatuto do Idoso e o 

Código Civil, asseguram ao idoso o vínculo afetivo, isto é, o direito de amparo e 

cuidado de seus familiares.  

Efetivamente, o afeto é elemento caracterizador do vínculo familiar, sendo 

que devem existir o respeito, o cuidado e o amparo para a pessoa que dele precisar. 

Tais atitudes são motivadas nos princípios constitucionais aplicáveis no direito de 

família, ou seja, os principais são: dignidade humana, solidariedade e afetividade.  

O abandono afetivo é a carência de proximidade, à medida que a 

ausência de presença física dos filhos causa danos gravíssimos ao idoso, uma vez 

que se tornou uma pessoa vulnerável, dependendo de ajuda para realizar as 

finalidades de sua satisfação.  

O dano psicológico causado pelos filhos em face da pessoa idosa é 

contrário ao que impõe o ordenamento jurídico, uma vez que não é um dever amar, 

mas sim, fazer-se cumprir com suas obrigações no âmbito familiar. O autor Armando 

Canali Filho ressalta que: 

Neste ínterim o afeto necessita o devido reconhecimento e proteção jurídica 
sendo elevado à categoria de princípio das relações familiares, pois a 
família deve ser o primeiro lugar de realização da dignidade da pessoa 
humana de cada um de seus membros, sem discriminação de qualquer 
natureza, inclusive e principalmente em relação à idade do longevo. 
(CANALI FILHO, 2011, p. 103). 

O abandono afetivo advém da ausência de vínculo de afeto com o idoso, 

fato gerador de tristeza e solidão com aquele, sendo nestes casos somente a 

pessoa que possui igual ou mais de 60 (sessenta) anos de idade que pode se 

enquadrar no abandono afetivo do idoso. 

A ausência do afeto dos familiares com o idoso está em desconformidade 

com os princípios norteadores do direito de família, fato este que deve ser imputado 

responsabilidade ao filho causador do abandono afetivo. Armando Canali Filho 

ressalta as possíveis consequências da carência de afeto: 

A afetividade é um fator muito importante para o homem, principalmente em 
razão de sua natureza social. A falta de afetividade gera sérias 
consequências psíquicas aos indivíduos e neste ponto o longevo sofre o 
abandono e o isolamento impostos pela sociedade e principalmente o 
isolamento e o abandono impostos pela própria família. (CANALI FILHO, 
2011, p. 100). 
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Em situações como esta, o idoso não vê alternativa senão ingressar com 

uma ação judicial a fim de implorar pelo cuidado de seu filho.  

Assim, como se verá adiante, o responsável por essa conduta deve ser 

responsabilizado civilmente, com o propósito de fazer valer os princípios 

resguardados ao idoso frente à Constituição Federal. 

3 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO IDOSO 

Os princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, 

instituído no artigo 1º, inciso III, o princípio da solidariedade no artigo 3º, inciso I, 

bem como o artigo 230, ambos da CF/88, pressupõe a proteção dos direitos de 

personalidade, assegurando as condições mínimas de existência do idoso, conforme 

Dirley da Cunha Junior (2012, p. 779) assegura: 

Relativamente ao idoso, a Constituição também lhe conferiu um tratamento 
diferenciado e prioritário, em razão de sua especial vulnerabilidade. Em 
conformidade com a Constituição, a família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar o idoso, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida (art. 
230).  

Se porventura a família do idoso não tiver condições financeiras de 

garantir uma vida digna ao idoso, tal dificuldade deve ser suprida através de políticas 

públicas do poder público. 

A proteção da dignidade bem como da integridade física e psíquica do 

idoso, deve existir no respeito mútuo nas relações sociais, tendo em vista que a 

Carta Política assegura uma sociedade solidária, conforme preconiza Roberto 

Senise Lisboa (2010, p. 205), “A tutela ou defesa dos direitos da personalidade pode 

se dar mediante condutas positivas ou negativas das demais pessoas, destacando-

se a atuação do poder público e o respeito das demais pessoas”. 

Paulo Lôbo (2010) assevera os princípios e os fundamentos 

constitucionais aplicáveis ao direito de família, dando ênfase no princípio da 

dignidade da pessoa humana, assim como da solidariedade. 
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 O idoso, como bem se conhece, necessita de um cuidado especial e 

prioritário dos familiares. Dessa forma, a proteção ao idoso é expressa na 

Constituição Federal que assim dispõe: 

Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, 
e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade. (grifo nosso). 

Artigo 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. (grifo nosso) 

É explícito o dever dos filhos para com seus pais na velhice em caso de 

carência ou enfermidade. Esta obrigação é o vínculo afetivo que possuem, não se 

relacionando ao sentimento psíquico que é o amor, mas sim, o dever de cuidado e 

amparo que o idoso necessita.  

Armando Canali Filho (2011) sustenta na importância da família, do 

Estado e da Sociedade como meios de garantir que tais direitos conferidos ao idoso 

sejam concretizados, vejamos: 

Diante dessa nova realidade é necessário repensar o papel do Estado, da 
Sociedade e da Família frente a questão da longevidade levando em 
consideração que o constituinte brasileiro conferiu à dignidade da pessoa 
humana o status de princípio fundamental. (...) 

A dignidade não é somente uma invocação de conduta moral e ética, mas 

sim, respeito à pessoa, visando garantir as condições necessárias, como auxílio 

material e moral.  

O âmago dos direitos de personalidade está no amparo e proteção do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Os danos que violam os direitos de 

personalidade possuem caráter moral, logo são suscetíveis de indenização. 

3.1 O ESTATUTO DO IDOSO 

Com o intuito de garantir esse tratamento diferenciado conferido na 

Constituição ao idoso, foi elaborado o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/2003. O 

referido estatuto busca-se preconizar direita a pessoa idosa, assim como assegurar 

através da sociedade, do Estado e da família a sua dignidade e qualidade de vida. 

Os autores Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho (2012, p. 101) 

complementam: 
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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 pessoa humana, bem como, em especial, do princípio da 
solidariedade social. 

Sabe-se que a pessoa idosa precisa de um cuidado especial em razão da 

vulnerabilidade decorrente da idade. Devido a isso, o Estatuto do Idoso foi criado 

com a pretensão de garantir qualidade de vida ao idoso.  

No referido estatuto em seu artigo 2º diz que: 

“O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade.”  

O artigo acima preconiza os direitos fundamentais ao idoso de forma a 

evitar que sua personalidade seja abalada por qualquer atitude de terceiro. Nesse 

sentido, Armando Canali Filho (2011, p. 101) ressalta que “Para que o longevo sinta 

que na sua vida impera o princípio da dignidade da pessoa humana, para que a 

pessoa idosa possa ter uma vida digna, é necessário que ela tenha uma família. 

(...)”.  

Para Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho (2012, p. 96): “um 

tratamento respeitoso e preferencial aos idosos, é sem dúvida, um verdadeiro 

dogma na disciplina atual das relações de família.” 

Nesse contexto, o Estatuto do Idoso visa concretizar seus direitos 

personalíssimos e assegurar que a sua dignidade humana não seja danificada em 

virtude de sua vulnerabilidade. 

3.2 PROJETO DE LEI Nº 4. 294-A DE 2008 

A efetivação dos direitos do idoso é assegurada através da Constituição 

Federal, do Estatuto do Idoso e do Código Civil, objetivando a sua inserção social, 

tendo como fundamento maior a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, 

inciso III da Carta Magna.  
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O idoso necessita de maior defesa de seus direitos. A afetividade passa a 

ser uma característica nas relações familiares, tendo em vista que a família deixou 

de ser patrimonialista-individualista.  

As obrigações dos familiares em face do idoso são muito mais do que um 

auxílio material, expandindo esta obrigação no auxílio afetivo, proteção, apoio e 

inserção social. 

Obrigações estas que se não forem devidamente cumpridas, resultará em 

danos psicológicos e morais, sendo possível o ajuizamento de uma ação para 

requerer danos morais em face do filho que deixou de cumprir com sua obrigação, 

cuja finalidade é diminuir a dor suportada pela vítima.  

Dessa forma, existindo uma conduta omissiva do responsável, configura-

se um fato gerador do dano moral, porém tal conduta considerada ilícita não está 

prevista no ordenamento jurídico.  

Os doutrinadores Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho (2012, 

p. 109) ressaltam que: “(...) a negativa de afeto, gerando diversas sequelas 

psicológicas, caracterizaria um ato contrário ao ordenamento jurídico e, por isso, 

sancionável no campo da responsabilidade civil”.  

Porém, em observância com a constante dor e humilhação suportada pelo 

idoso, surgiu, então, o projeto de Lei 4.294-A de 2008 (do Sr. Carlos Bezerra), a fim 

de estabelecer a indenização por dano moral em razão do abandono afetivo. 

O presente projeto visa à sujeição dos filhos ao pagamento de 

indenização por dano moral em favor do idoso, nas situações que se configurarem 

abandono afetivo.  

A verba indenizatória a títulos de danos morais possui o caráter 

compensatório, visando diminuir a humilhação da vítima, bem como não incentivar 

tal conduta reprovada pelo ordenamento jurídico.  

O abandono fere a dignidade humana, depreciando os direitos de 

personalidade de lhe são conferidos, atingindo o mais íntimo da pessoa. Em razão 
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disso, percebe-se que, em confronto com a CF/88 e o Código Civil, o abandono é 

um ato ilícito, fato gerador da responsabilidade civil.  

Diante disso, o projeto de lei possui a preocupação de atentar a 

sociedade das sequelas que o abandono afetivo pode causar na vida do idoso, 

sendo que o responsável ao diminuir seu patrimônio para a quitação da verba 

indenizatória pensará duas vezes antes de realizar a conduta censurada pelo direito 

positivo, a fim de aproximar os laços afetivos.  

4 POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO 

DO IDOSO 

Os casos de idosos abandonados por seus familiares estão cada vez 

mais frequentes, sendo necessária uma interpretação civil-constitucional dos direitos 

consolidados ao idoso para melhor garantir o que lhe é devido.  

O artigo 1.632 do Código Civil dispõe: “A separação judicial, o divórcio e a 

dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto 

ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos.” Em 

assim sendo, o dever dos filhos de amparo com os pais não deve ser abalado em 

situações mencionadas no artigo supracitado.  

É imprescindível a ampla compreensão do ordenamento jurídico pelo 

operador do direito frente a esses casos de forma a se atentar com o tempo 

presente, à realidade em que vivemos, observando os fatos sociais, de modo a 

desconsiderar uma interpretação estritamente dogmática e positivista nesse âmbito 

da responsabilidade civil.  

A violação da obrigação dos filhos perante os pais idosos fere o que 

institui a Carta Magna e demais Leis Especiais já mencionadas, sendo suscetível de 

responsabilização dos filhos, com amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil, 

senão vejamos: 

Art. 186 do CC: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927 do CC: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.  
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O dano moral é suscetível de indenização quando houver lesão na 

dignidade do cidadão, liberdade, igualdade e entre outros aspectos que podem gerar 

abalo psíquico na pessoa. Wesley Louzada Bernardo (2008, p. 481) ressalta acerca 

do dano moral: “Nestes termos, constituiria dano moral toda lesão à cláusula geral 

de tutela da pessoa humana, independentemente de tipificação legal. [...]” 

Dessa forma, o abandono afetivo é o desrespeito dos deveres jurídicos, 

não podendo desconsiderar as consequências resultantes e da possibilidade da 

responsabilidade civil. A ausência de afeto fez com que o ordenamento jurídico 

abordasse o princípio da afetividade de uma forma mais aprofundada.  

O reconhecimento da existência do dano advém do atrevimento aos 

direitos de personalidade. A mágoa, o sofrimento, a tristeza são sentimentos que 

persistem ad perpetuam de modo que é devido à reparação em favor do idoso, 

tendo em vista que as condutas devem ser sempre inspiradas no afeto e no respeito.  

Em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy 

Andrighi julga procedente o pedido de indenização por danos morais em face do 

abandono afetivo parental. O STJ reconheceu que existiu um ato omissivo da prole, 

de modo que gerou consequências do menor, conforme o ementa abaixo: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem 

restrições legais à aplicação das regras concernentes à 

responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar 

no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está 

incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, 

mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, 

como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal 

de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência 

de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que 

atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de 

criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da 

imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear 

compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar 

das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de 

um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de 

cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam 
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aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada 

formação psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono 

afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por 

demandarem revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de 

reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado 

a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, 

nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-

se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 

1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/04/2012, DJe 10/05/2012) 

A decisão demonstra a preocupação do Superior Tribunal de Justiça com 

a afetividade nas relações familiares, de modo que admitem as consequências 

desastrosas advindas do abandono afetivo. 

Através desse voto foi reconhecida a ilicitude civil pelo abandono, assim 

como o abalo psíquico que o menor sofreu. Veja-se que deve existir a possibilidade 

de compensação por danos morais em situações onde a vítima é o pai ou a mãe que 

encontram-se na velhice, posto que o ordenamento jurídico impõe responsabilidade 

também aos filhos em relação aos pais idosos.  

O posicionamento do STJ foi baseado unicamente na afetividade, não 

considerando o amor entre a relação filial, isto é, não condenou ao pai pela ausência 

de amor, mas tão somente na ausência de cuidado, amparo. Ricardo Lucas 

Calderón (p. 535) explica a diferença entre esses dois aspectos: 

“O amor em si ou o sentimento de afeto (anímico0 são subjetivos, escapa, 
ao Direito e são in apreensíveis juridicamente, estando claramente na 
esfera de liberdade de cada uma das pessoas. Não é disso que se trata. 
Importa desde logo ressaltar que o Direito está a cuidar de uma afetividade 
jurídica, ou seja, do significado que os juristas estão a conferir a este 
significante (que se apoia, mas é diverso do significado que lhe conferem 
outras ciências, como a psicologia e a psiquiatria) (...)” 

Luiz Edson Fachin, em uma entrevista na Revista IBDFAM (2014, p. 07), 

entende que os precedentes devem e podem ser superados a partir da realidade 

social, garantia da liberdade das expressões da vida, da evolução do Direito e da 

ressignificação das formas jurídicas.  
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O descumprimento comprovado nas normas jurídicas decorrente da 

omissão dos filhos de amparo com seus pais idosos é elemento suficiente para 

configurar o dano moral, tendo em vista que tal omissão atinge o bem juridicamente 

tutelado.  

Apesar de ser evidente a gravidade no caso de abandono afetivo, este 

tema é pouco abordado em doutrinas e completamente escasso em jurisprudências, 

despertando preocupação em debater sobre esse assunto, de modo a pacificar e 

garantir os direitos dos idosos. 

4.1 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Para existir a responsabilidade civil é imprescindível à presença de alguns 

requisitos, quais são: a  conduta humana; o dano que caracteriza a violação a um 

interesse juridicamente protegido, podendo ser de natureza patrimonial ou de 

violação de um direito de personalidade; e por fim, o nexo de causalidade, que é a 

vinculação entre a conduta humana e o dano. 

O filho responsável que se omitir no dever de cuidado com seus pais na 

velhice, sobretudo, promovendo um dano emocional decorrente de sua conduta 

(vinculação do ato omissivo com o dano), a responsabilização em face do filho 

omisso é devida. 

A responsabilidade civil surge com o advento de uma violação de uma 

obrigação, sendo que a parte que se sentir prejudicada tem o direito de exigir uma 

indenização da pessoa que causou o transtorno. Assim, o doutrinador Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p. 384) define o conceito de dano moral: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É a lesão que integra os direitos da personalidade, como a 
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se 
infere dos arts. 1, III e 5, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao 
lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.   

É preciso atentar o nexo de causalidade, observando se a conduta do 

familiar responsável em face do idoso gerou consequências emotivas de reparação 

moral. Se houve nexo, surge um novo dever jurídico, isto é, o dever de indenização 

por danos morais. 
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Ricardo Lucas Calderón (2013) ressalta que, é pertinente exigir alguma 

vinculação da conduta omissiva devidamente comprovada com os danos 

suportados, posto que no descumprimento de um dever legal de cuidado, o 

responsável deve responder pelo dano da pessoa abandonada afetivamente.  

Carlos Roberto Gonçalves (2012, p. 59) acentua que: “Para que se 

configure a responsabilidade por omissão é necessário que exista o dever jurídico 

de praticar determinado fato (de não omitir) e que demonstre que, com a sua prática, 

o dano poderia ter sido evitado. (...)” 

O artigo 5º do Estatuto do idoso menciona: A inobservância das normas 

de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos 

da lei. Ou seja, em casos de negligência, discriminação, entre outros, gera 

responsabilidade para o causador do dano.  

Assim, a indenização é devida, conforme assevera Carlos Roberto 

Gonçalves (2012) que o entendimento da reparação por danos morais possui dupla 

finalidade, ou seja, consolo e atenuação do sofrimento para a vítima e punitivo para 

o ofensor.  

Nesse aspecto, imputar a responsabilidade civil ao causador do abandono 

afetivo, não é somente indenizar a vítima que teve seu direito tutelado ofendido, 

mas, sobretudo, um incentivo para não praticar tal ato reprovado pelo nosso 

ordenamento jurídico.  

Theodureto de Almeida Camargo Neto (2011, p. 29) ressalta que:  

A rigor, se o mero protesto irregular de um título ou a indevida 
inscrição do nome de alguém em cadastro restritivo de crédito 
rendem ensejo a indenizações, por que não admitir a 
possibilidade de reparação de danos extrapatrimoniais, 
resultantes do abandono afetivo de filhos? 

Esse pensamento pode ser, considerado também ao abandono afetivo 

dos filhos com os pais, de modo que a dor por ter sido abandonado por seus 

familiares gera muito mais sofrimento do que uma simples inscrição indevida.  
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4.2 DIFERENÇA ENTRE AMOR E AFETO 

Antes a família era considerada através de um documento de 

comprovação do matrimônio e a relação consanguínea. No entanto, a mudança na 

concepção da família tornou irrelevante a formalidade na origem da família, dando 

espaço para a afetividade.   

A importância da afetividade nas relações familiares se dá através da 

mudança na percepção das famílias contemporâneas. O princípio da afetividade não 

se confunde com o sentimento de afeto. 

Amor e afeto são sentimentos distintos. O que diferencia cada um é que 

àquele é involuntário e psicológico, o indivíduo não escolhe amar, na medida em que 

o afeto é um vínculo afetivo que é um fato gerador de um dever para com outro de 

cuidado, zelo e amparo, é um dever realizado independentemente de sua vontade.  

Paulo Lôbo (2010, p. 64) assevera acerca da distinção destes 

sentimentos: 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, como 
fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este 
faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos 
pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja 
desamor ou desafeição entre eles.(...) 

A afetividade é um dever imposto pela legislação aos filhos responsáveis 

pelos pais idosos, no que se refere ao dever de cuidado, de amparo necessário que 

a pessoa idosa precisa. Ou seja, é uma conduta extrínseca de uma relação afetiva, 

algo eminentemente objetivo. 

Não se pode obrigar a alguém a amar, mas cuidar é um dever imposto 

pelo ordenamento jurídico. O princípio da solidariedade impõe que os membros da 

família sejam solidários e fraternos, uns com os outros. A doutrinadora Maria 

Berenice Dias (2013, p. 69) diz que: 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem 
origem nos vínculos afetivos, dispõe de acentuado conteúdo ético, pois 
contém em suas estranhas o próprio significado da expressão 
solidariedade, que compreende a fraternidade e a reciprocidade. A pessoa 
só existe enquanto coexiste. O princípio da solidariedade tem assento 
constitucional, tento que seu preâmbulo assegura uma sociedade fraterna.  
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É notório que hoje em dia a interpretação do direito de família deve ser 

baseada no afeto, tendo em vista que os Tribunais têm reconhecido o afeto como 

um dos requisitos para a estrutura familiar. 

Os laços afetivos são considerados mais relevantes do que os laços 

biológicos, pois afetividade é a característica da família contemporânea e 

constitucionalizada. Catarina de Oliveira (2010, p.47) expõe sobre o assunto: 

“A maior parte das relações familiares é frequentemente, pautada por esse 
elo emocional que impulsiona as aproximações, a permanência, o cuidado, 
a sobrevivência. [...]”  

Como se pode notar no acórdão mencionado no capítulo anterior, sobre a 

relevância do princípio da afetividade nas relações familiares, enfatiza-se o dever de 

afeto como uma obrigação que não pode ser deixado como um ato secundário ou 

sem importância.  

Assim, o amor é um fato psicológico, sendo que na ausência de amor não 

deve ser punido, apenas tão somente em casos em que ocorrer o abandono afetivo, 

não só por se tratar de um dever jurídico, mas sim, pelas consequências que esta 

ausência traz.  

5 CAUSAS DE NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

As causas de não responsabilização terão o condão de exonerar o filho 

do dever de indenizar os pais idosos, a título de dano moral, em situações que não 

se faz presente nos deveres de cuidado e amparo. 

Conforme Paula Bodanese (2011, p. 42) acentua que: “A presença de 

uma das excludentes no caso concreto atenua ou extingue o dever de ressarcir, 

justamente por atenuar ou extinguir a relação de causalidade existente entre a ação 

ou omissão do agente e o dano causado à vítima”. 

Acontece que, muitas vezes, o filho foi abandonado e rejeitado pelos pais 

durante sua vida, em abandono de incapaz ou até mesmo foi considerado objeto de 

disputa pelos pais, através da alienação parental.  
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Nesses casos, deve-se levar em consideração que o pai ou a mãe não 

cumpriu com o seu dever de zelo com seus filhos, tampouco proporcionou o afeto 

devido. 

Sob este enfoque, a alienação parental poderá ser uma excludente de 

responsabilidade, desde que o pai ou a mãe vítimas comprove o seu distanciamento 

do filho, provocado pelo genitor alienador, apesar de ter realizado inúmeras 

tentativas de aproximação.    

Em que pese às diversas situações em que o filho não tem o afeto devido 

de seus pais, por ter sido abandonado, ou até mesmo pelo fato de não querer 

assumir o filho, o genitor opta por cortar o vínculo de paternidade.  

Nesse diapasão, exclui-se a responsabilidade do filho no cuidado e zelo 

para com seus pais idosos, quando existir as situações mencionadas acima.  

6 CONCLUSÕES 

Como via de conclusão, é notório que o Direito Civil tornou-se 

constitucionalizado e tem como fundamento básico os princípios e regras da 

Constituição Federal de 1988. 

Com a mutação do Estado Liberal para o Estado Social ocorreu uma 

alteração na estrutura familiar, sobretudo, nos laços de afetividade que hoje é motivo 

de aproximação dos familiares, não sendo mais imprescindíveis os laços 

consanguíneos. 

O dever de zelo e cuidado que os filhos devem aos pais idosos é uma 

obrigação afetiva, tendo em vista que atualmente a dignidade da pessoa humana é o 

principal escopo da Constituição, atribuindo uma responsabilidade recíproca entre os 

membros da família.  

A atuação estatal não deve intervir nas relações familiares, apenas 

quando for preciso tutelar o direito da pessoa considerada vulnerável, que tendo 

seus direitos infringidos, poderá resultar em consequências desastrosas. 
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A regra estipulada no art. 229 da Constituição da República aponta a 

assistência que os filhos maiores devem ter em relação aos pais na velhice, em 

respeito à condição física do idoso que trabalhou a sua vida inteira. A recusa em 

proporcionar amparo afetivo, material, moral e psíquico ocasiona sentimentos de 

angústia, além de gerar danos à personalidade do idoso. 

À vista disso, em casos em que não existir a assistência devida, ocorre 

uma ilicitude civil caracterizado por abandono afetivo, suscetível de indenização. Em 

razão disso, o intuito da indenização não se restringe a indenização do dano, mas 

sim na tentativa de reprimir a ocorrência de eventual abandono. 

A relação que detém vínculo de afetividade propõe ser estáveis e 

duráveis, na medida em que na ausência deste vínculo, gera sofrimento, dor e 

frustrações que fundamentam um pedido indenizatório, a título de dano moral.  

Os princípios presentes na Constituição Federal 1988 consolidam aos 

idosos direitos e garantias a fim de ter uma qualidade de vida digna e assegurar o 

mínimo existencial conforme sua vulnerabilidade, sendo ela amparada 

principalmente por seus familiares. 

Assim, o Estatuto do Idoso em seu artigo 2º, impõe que: “O idoso goza de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade.” 

O idoso merece, portanto, ser amparado em sua dignidade, com a 

imposição de atribuições aos familiares, que favoreçam uma vida digna, com 

cuidados especiais e amparo material e moral no que for necessário, tendo em vista 

a sua condição física e psíquica, devendo ser imputada a responsabilidade civil no 

responsável que se ausentar, prejudicando os direitos conferidos a pessoa na 

velhice.  
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