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                                                                                  “A velhice é a paródia da vida.” 
 

Simone de Beauvoir 
 



RESUMO 

 

A escolha do tema proposto possui especial relevância no sentido de 

contribuir para uma discussão mais intensa e abundante do assunto, visto que se 

faz necessária uma revisão criteriosa da letra da lei, digo, o Estatuto do Idoso, no 

que tange a obrigatoriedade do cumprimento da lei e a punição dos descendentes 

ou responsáveis pelo dano ao idoso. O abandono afetivo e material dos idosos por 

parte de seus filhos ou daqueles que tem a tutela sobre eles, e a possibilidade de 

se ingressar com a responsabilização e assim obter a indenização por danos 

morais e materiais pelo descumprimento de um dispositivo legal. Assegurando ao 

idoso que seu familiar tem o dever de cuidar e zelar pela sua vida, segurança e 

saúde. Importante esclarecer que a conceituação de idoso adequa-se de acordo 

com cada época e de acordo com cada sociedade, levando em consideração 

contextos históricos, culturais e sociais. Em face destas questões, a intenção deste 

trabalho será ampliar as discussões inerentes às dificuldades que ainda existem 

para que a lei seja executada de forma mais eficiente e célere possível a fim de 

otimizar o tempo, uma vez que, este é um adversário implacável na vida de 

qualquer um de nós, principalmente em se tratando de idoso. Além da importância 

que este tema possui para o mundo acadêmico-jurídico, também o é para o 

interesse geral, ou ainda, a informação e a conscientização do cidadão comum que 

tem grande estima pelo seu idoso e se preocupa com seu bem estar. 

 

Palavras-chave: Idosos. Abandono afetivo. Danos. Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The choice of the proposed topic has special importance in order to contribute 

to a more intense and abundant discussion of the subject, as is required a careful 

review of the letter of the law, say, the Elderly Statute, regarding the obligation to 

comply with the law and punishment of the children or liable for the damage to the 

elderly. The emotional abandonment and materials of the elderly by their children or 

those who have guardianship over them, and the possibility of joining with 

accountability and thus obtain compensation for moral and material damages for the 

breach of a legal provision. Ensuring the elderly that your family has a duty to look 

after and care for their lives, safety and health. Important to clarify that the old 

concept of fits according to each season and according to each company, taking into 

account historical, cultural and social contexts. Given these issues, the intention of 

this work is to extend the discussions relating to the difficulties that still exist for the 

law to be enforced more effectively and rapidly as possible to optimize the time, 

since this is an implacable opponent in life any one of us, especially when it comes 

to the elderly. And the importance that this topic has for academic and legal world, 

so is in the public interest, or even the information and awareness of the average 

citizen who has great esteem for her elderly and cares about their welfare. 

 

Keywords: Elderly. Emotional abandonment. Damage. Law 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar os transtornos causados pelo 

abandono afetivo e financeiro sofrido pelos idosos e como o Estado os ampara de 

acordo com o ordenamento jurídico brasileiro vigente. 

Para tanto, é necessário se fazer uma reflexão mais apurada da realidade do 

idoso em suas peculiaridades e necessidades fundamentais, enquanto ser humano 

e cidadão no que diz respeito ao contexto familiar. 

Ao conceituarmos o abandono de uma forma bem ampla, no que se refere a 

este tema podemos enfatizá-la como ato ilícito, que precisa ser observado de uma 

forma mais criteriosa e diligente segundo os princípios da dignidade da pessoa 

humana, da afetividade e solidariedade familiar, além da teoria da proteção integral 

ao idoso. 

Conforme a nossa sociedade vai envelhecendo e se tornando a cada dia mais 

complexa em sua administração, há uma urgência iminente de se pensar novas 

propostas de prevenção e punição de filhos ausentes e/ou negligentes para com 

seus progenitores, caracterizando, assim, um litígio por danos morais e materiais. E 

não somente destes, mas também daqueles que os possuem sob a sua tutela. 

 A proposta sobre a qual pretendemos nos debruçar, de acordo com esta 

questão, está na possibilidade de se responsabilizar civilmente os filhos que 

abandonam ou maltratam seus pais. O envelhecimento da população já é uma 

realidade que requer uma reflexão mais aprofundada com o objetivo de assegurar a 

integridade física, moral e emocional do indivíduo e garantir os princípios 

fundamentais do direito civil. Os direitos reservados aos idosos devem ser 

observados à luz da legislação vigente de forma a garantir sua aplicação e eficácia. 

Na discussão sobre o amparo legal que fundamenta o dever de auxílio imaterial e 

material dos filhos, inevitavelmente entramos na seara do âmbito da 

responsabilidade civil, em especial no campo do dano moral e seus pressupostos. A 

Constituição Federal e a Lei 10.741/03 asseguram ao idoso o direito à dignidade, ao 

respeito e acesso à convivência familiar. No entanto, o Estado deve criar 

mecanismos mais eficientes de regulação da convivência social em que o idoso está 

inserido, no sentido de ser mais rigoroso para com aqueles que descumprirem suas 

normas e, ao mesmo tempo, minimizar os transtornos oriundos da lide. 

  A revisão do Estatuto do Idoso é urgente no intuito de manter a letra da lei e 



sua aplicação atualizada, uma vez que, além da família matrimonial que surge 

através do casamento, surgiram novas estruturas familiares com o passar dos 

tempos, como por exemplo, as famílias homoafetivas, composta por pessoas do 

mesmo sexo. Até as pessoas que vivem sozinhas são consideradas como família 

unipessoal e é protegida pelo Estado através da Súmula 364 do STJ.   

Muitas espécies de famílias ainda precisam ser recepcionadas pela 

legislação, amparando os indivíduos em qualquer que seja o contexto social e 

econômico que vivencie. 

Importante ressaltar que, tais mecanismos deverão formular medidas 

socioeducativas que conscientizem a nova geração em relação ao envelhecimento 

da população e na convivência com a terceira idade a fim de, estreitar os laços 

afetivos com o seu idoso e reduzir os conflitos entre as gerações através da troca de 

experiências e apoio mútuo. 

 O objetivo principal desta análise é discutir sobre o abandono de idosos por 

sua família como um problema social cada vez mais freqüente em nosso cotidiano, a 

eficácia e o alcance das medidas de proteção ao idoso por meio de seu Estado. 

Além disso, visa propor meios para responsabilizar civilmente os familiares que não 

lhe prestarem assistência devida conforme o ordenamento jurídico, conferindo-lhe 

uma maior qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO E A IMAGEM DO IDOSO 

 

Ao longo da história, o idoso devido a sua peculiaridade física foi alvo de 

questionamentos sobre sua capacidade produtiva na sociedade, sendo que o 

mesmo vem recebendo um tratamento desrespeitoso quanto aos seus direitos e 

garantias. 

Para os povos primitivos, idoso era aquele indivíduo de até 40 anos de idade, 

já no século passado, era considerado idoso, o indivíduo com mais de 60 anos de 

idade. Atualmente, com o avanço da expectativa de vida e os avanços científicos e 

tecnológicos os indivíduos com 60 anos ainda gozam de boa saúde e podem 

exercer atividades como trabalhar.1 

 Na constatação de Godinho2: A população mundial está envelhecendo, mas 

os idosos ainda são discriminados e não recebem uma política pública adequada às 

suas necessidades, especialmente em países em desenvolvimento.  

Em síntese, o envelhecimento populacional do planeta é o reflexo do 

desenvolvimento e o progresso das sociedades e está vinculado a melhora na 

qualidade de vida e essas mudanças requerem uma maior compreensão da 

sociedade e do direito. 

Assim transcreve Godinho3: A velhice como fenômeno global é uma realidade 

insofismável e sua tendência é crescer, em virtude do aumento da expectativa de 

vida e da queda de número de nascimentos.  

Porém, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a elaboração 

do Estatuto do Idoso, o envelhecimento foi encarado como uma etapa da vida do 

homem com maior segurança, tornando-se um direito personalíssimo. 

A nossa Constituição considerada como igualitária, democrática e cidadã 

proíbe de forma veemente qualquer tipo de discriminação em razão da idade, 

conferindo ao idoso uma segurança na velhice e, portanto, uma especial proteção. 

De acordo com o entendimento do autor Godinho4: Tratar do reconhecimento 

                                                           
1 DINIZ, Fernanda Paula. Direitos dos Idosos na perspectiva civi- constitucional. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2011, p.1 

2 GODINHO, Robson Renault. A proteção processual dos Direitos dos Idosos: Ministério 
Público, Tutela de Direitos Individuais e Coletivos e Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris,2014, p.5. 
3 Ibid., p.2 
4 Ibid., p.7 



dos direitos dos idosos significa, antes de tudo, considerar que o ordenamento 

jurídico se vale do critério etário para a outorga ou limitação de direitos, ou seja, a 

idade serve como parâmetro para a aquisição, modificação ou extinção de direitos.  

 
Independente da visão e atributos impostos pela sociedade, a realidade 

mundial nos aponta que o mundo está envelhecendo. Apesar da elevada expectativa 

de vida do ser humano, a sociedade não está preparada para enfrentar e aceitar 

essa situação, pois existe um estereótipo negativo da sociedade quanto ao idoso, 

além de violências praticadas contra os mesmos. 

Ritt aborda o tema quando constata que: Em qualquer pesquisa feita sobre a 

violência contra o idoso, a constatação a que se chega é de que, além das omissões 

do Estado, são pessoas de sua família os responsáveis pela maioria das agressões, 

e a violência ocorre mesmo dentro de suas casas5.  

O Brasil, como em muitos outros países, não traz um histórico cultural e 

humanístico de respeito e consideração para com os chamados da “terceira idade". 

O idoso é tratado como um objeto descartável e pior, por aquelas pessoas que 

deveriam cuidar zelar, proteger como a família, causando-lhes sérios traumas 

psicológicos e físicos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/88) tem 

como pilar o princípio da dignidade da pessoa humana e em seu artigo 3º declarou 

que uma das finalidades dos direitos sociais é a construção de uma sociedade justa, 

livre e igualitária, tendo como garantia o desenvolvimento nacional, extirpando do 

meio social a pobreza, reduzindo assim as desigualdades sociais, sejam elas quais 

forem. 

O Estatuto do Idoso é uma importante ferramenta protetora que, em conjunto 

com a sociedade e o Poder Público serve para assegurar que os direitos 

constitucionais do idoso sejam cumpridos. Para tanto, a sociedade tem o poder local 

para que haja o nascimento de uma rede eficaz de atendimento e a conseqüente 

fiscalização do cumprimento dos direitos e garantias fundamentais contidos no 

Estatuto do Idoso. 

                                                           
5 RITT, Caroline Fockink; RITT, Eduardo. O Estatuto do Idoso Aspectos sociais, 

criminológicos e penais. Rio Grande do Sul: Livraria do Advogado, 2008, p37. Apud SERASA. Guia 
Serasa de orientação, sem página. 
 



De acordo com Braga apud Diniz6  

 

 A Constituição Federal de 1988 tem papel importante na 
colocação do direito de cidadania do idoso. O ponto maior a 
emprestar sustentação a este direito, na verdade, não se refere 
exclusivamente aos idosos, pois trata do aspecto de que a dignidade 
da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. Então, independentemente de legislação 
infraconstitucional, todos os seres humanos possuem o direito a uma 
existência digna. E este dispositivo, por si, já seria suficiente para 
introduzir toda uma constelação de direitos da pessoa humana em 
nosso país. 

 

O envelhecimento populacional é evidente, para tanto, faz- se necessário a 

manutenção do respeito quanto às fragilidades e limitações do idoso e a valorização 

de sua experiência de vida. Além da importância do idoso é necessário que 

tenhamos a capacidade de adaptação às transformações que vem ocorrendo no 

cenário mundial.  

Os problemas sociais, assim como a violência e o isolamento social e familiar 

do idoso deve ser combatido e erradicado, para que haja o desenvolvimento 

econômico e também social. 

Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a população mundial em um futuro bem próximo será de indivíduos com 

mais de 50 anos, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro será a mesma que a 

expectativa de vida japonesa que hoje tem em média 81,3 anos.7 

Ao mesmo tempo em que há o crescente processo de envelhecimento ocorre 

também o que chamamos de desprezo por parte do Estado, das políticas públicas e 

da sociedade quanto a interação e o convívio das gerações. Atualmente, os indícios 

oficiais mostram que o idoso sofre traumas físicos e psíquicos que começa a partir 

do convívio familiar. 

A realidade da maioria dos idosos é que os mesmos são considerados inúteis, 

                                                           
6 DINIZ, Op. Cit., p.26 

 
7 RITT, Op. Cit., p. 17.apud INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 

Disponível em: 

http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2007&id_pagina=1

>.Acesso em: 12 nov. 2005. 

 



servindo apenas para garantir o sustento de filhos e até mesmo dos netos com a 

aposentadoria. 

O ato de denunciar o agressor por parte do idoso torna-se bastante difícil, 

visto que, o mesmo que o agride é o mesmo que reside junto com o idoso, vítima de 

sua agressão e dependente de seus cuidados, algo bastante contraditório. 

É certo que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, portanto, 

se faz necessário primeiramente que seja incentivado pelo Poder Público e pela 

sociedade o princípio da dignidade da pessoa humana e a primazia dos direitos em 

relação aos idosos. 

Segundo dados do IBGE8: 

A expectativa de vida do brasileiro passou a ser de 74,6 anos em 
2012. Cinco meses e 12 dias a mais em relação à estimada em 2011 
(74,1). 

Em relação ao sexo da pessoa, a expectativa dos homens passou de 
70,6 anos em 2011 para 71 anos em 2012. E para as mulheres, 
aumentou de 77,7 para 78,3 anos, considerando o mesmo período. 

Essas estimativas fazem parte da Tábua Completa de Mortalidade 
para o Brasil – 2012 que tem como base a Projeção de População 
para o período de 2000-2060, divulgada anualmente pelo IBGE.  

É óbvio que esse crescimento considerável dos idosos acontece de forma 

mais notória em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. Esse 

fenômeno é chamado por muitos como a Revolução demográfica. 

Segundo a OMS9 (Organização Mundial da Saúde) devido ao envelhecimento 

mundial em 2025 o número de idosos será de 1 bilhão e 200 milhões. 

Para Ritt10: As quedas das taxas de fecundidade e mortalidade infantil, 

combinadas, provocaram uma mudança na estrutura etária, com a relativa 

diminuição da população mais jovem e o aumento proporcional dos idosos.  

O envelhecimento da população mundial é decorrente de dois importantes 

fatores: o primeiro está vinculado aos avanços tecnológicos e científicos no campo 

da medicina moderna, com vacinas, medicamentos eficazes, assepsia, tratamentos 

                                                           
8 IBGE, TEEN. Disponível em: http://teen.ibge.gov.br/noticias-teen. Acesso em: 19/04/2015. 

9 RITT, Op. Cit., p. 25. apud MORENO, Denise Gasparini. O Estatuto do Idoso: o idoso e sua 
proteção jurídica. Rio de janeiro: Forense, 2007, p.172 
 
10 Ibid., p.27 



preventivos, exames de diagnóstico, tratamentos quimioterápicos e radioterápicos 

capazes de curar doenças consideradas fatais antigamente. Para Ritt11:  

Para se compreender a adequação das previsões sobre os 
limites da expectativa de vida, é necessário levar em conta que o 
crescimento mundial na expectativa de vida tem dois componentes 
principais: um devido ao aumento da qualidade de vida da população 
idosa e outro devido à diminuição da mortalidade infantil.  

 

Além disso, percebe-se a melhora nas condições de vida, tanto na educação, 

na renda do idoso e um avanço significativo na medicina geriátrica. 

O segundo fator é a redução na taxas da mortalidade infantil que, segundo o 

IBGE, teve uma redução de 14,3 % entre os anos de 2000 e 2005, no Brasil.12 

Mesmo com as conquistas tecnológicas e no ramo da medicina mais 

especificamente na geriatria, o idoso é dependente, sendo resultante da própria 

condição física e psíquica, pela saúde ou pela pobreza. 

Existem políticas públicas voltadas para o encorajamento da auto expressão e 

uma visão positiva da própria identidade, porém essas iniciativas não têm êxito 

devido a precariedade e a discriminação do sistema. 

Para Ritt13: No Brasil, na ultima década, aumentaram, e muito, os programas 

que são voltados para os idosos, como as chamadas escolas abertas, as 

universidades para a terceira idade, e até os grupos de convivência de idosos. 

O contexto social onde o idoso está inserido não é capaz de estabelecer um 

enfrentamento quanto a visão negativa que predomina na sociedade atual. Isto 

muito se deve ao déficit de habilidades cognitivas e de controle físico e emocional 

que são essenciais na sociedade contemporânea para o reconhecimento do 

indivíduo como um ser relativamente autônomo, plenamente capaz de exercer seus 

direitos e deveres. 

A palavra "velho” 14 é atribuído a uma pessoa, seja homem ou mulher com 

mais de 60 anos de idade, sendo o termo mais apropriado para definição do detentor 

desta faixa etária. Porém, de acordo com a afirmação de Ritt 15: 

                                                           
11 RITT, Op. Cit., p.28. 
12 Ibid., p.29. 
13 Ibid., p.30. 
14 Velho: adj. Que tem idade avançada; idoso: homem velho. Disponível em: 
http://www.dicio.com.br/velho. Acesso em 09 de junho de 2015. 
15 RITT, Op. Cit., p.31 apud. MORENO, Denise Gasparini. O Estatuto do Idoso: o idoso e sua 
proteção jurídica. Rio de janeiro: Forense, 2007, p.12. 
 



 A própria palavra “velho” ganhou conotação negativa, 
passando a ser considerada como politicamente incorreta, pois 
facilmente é associada a idéia de coisa inútil ou imprestável, 
trazendo com ela um conjunto de conotações negativas.Então, 
começou a ser difundido o uso do vocábulo” idoso”, além de vários 
neologismos para designar pessoas dessa idade, como por exemplo: 
meia-idade, idade avançada, envelhecente ou terceirista. 

 

A velhice é uma fase da vida do ser humano, assegurado como direito 

personalíssimo, não decorrendo da mesma maneira para todos. São fatores 

determinantes a classe social, a etnia, a raça, o gênero a que o idoso pertence. 

O envelhecimento deve ser encarado com naturalidade e dignidade tanto pelo 

próprio idoso, como pela sociedade e pelo Poder Público. Não é uma 

responsabilidade apenas individual, mas, sobretudo uma responsabilidade da 

coletividade para que esse processo possa transcorrer de forma saudável. 

A nossa cultura do descarte é fruto do surgimento do fenômeno da Pós 

Modernidade, marcado pela tendência em que tudo parece ser descartável. Tudo é 

desatualizado com uma velocidade absurda. Até porque a nossa sociedade se 

fundamenta na juventude eterna.  

A influência sociocultural é o culto ao belo, a preservação da juventude e com 

isso, a proliferação das clínicas de estética, o alto índice das intervenções cirúrgicas 

com fins estéticos, visando a manutenção da jovialidade. Eis aí, a explicação da 

recusa em aceitar o outro com suas limitações e deficiências, o indivíduo não aceita 

que em determinado momento vai também envelhecer.  

O idoso e a sua condição recebem tratamento diferenciado por parte dos 

demais integrantes em diversas sociedades, de acordo com o contexto histórico, a 

cultura e sofre alteração em cada época. 

Em algumas sociedades primitivas, como o velho não produzia, somente 

consumia, e ainda possuía dificuldade na locomoção, eram abandonados a própria 

sorte. Assim comenta a ilustre autora Diniz16: 

 

Nas sociedades primitivas, o velho tinha mais condições de 
sobreviver nas sociedades mais ricas que nas pobres, nas 
sedentárias que nas nômades. Isso porque nas sociedades 
sedentárias o problema maior era o sustento da comunidade (ou 
seja, os idosos não produziam, mais consumiam) enquanto nas 
nômades havia também o problema da locomoção (se os velhos não 
conseguissem seguir o grupo, eram abandonados). 

                                                           
16 DINIZ, Op. Cit., p.7. 



 
O abandono e o sacrifício (morte) dos idosos, em algumas sociedades 

primitivas, eram vistas com satisfação tanto pelo grupo quanto pelo próprio idoso, 

pois, consideravam que deixariam de ser um fardo para a família e a comunidade, 

sendo oferenda aos deuses. 

Os índios Ajore, como exemplo, são nômades e até hoje vivem entre a Bolívia 

e Paraguai. Eles adotam a prática do sacrifício para com as crianças nascidas com 

alguma deficiência, ou não desejadas, os velhos deficientes ou não, são enterrados 

vivos, pois eles acreditam que dessa maneira, eles serão protegidos pela terra. 

 Este tipo de morte é considerada honrosa por todos da Tribo. Para os índios 

Creek, os índios velhos doentes eram mortos por piedade do grupo, pois poderiam 

ser “presas fáceis” ao inimigo, sofrendo terrivelmente. Os velhos de boa saúde eram 

respeitados e considerados por todos do grupo por sua experiência e sabedoria. 

Em outras culturas, como dos cunas do Panamá, os Incas e em Bali, a 

sociedade valoriza seus idosos que exercem funções específicas como o 

aconselhamento dos jovens, a liderança nas aldeias, entre outras obrigações de 

relevante destaque social. O idoso em outras culturas tem a mesma importância que 

o jovem na sociedade.17 

Essa visão é totalmente contrária a visão das sociedades orientais, a terceira 

idade é vista como dádiva, longevidade e sabedoria por todos. A consideração aos 

idosos é ensinada desde a tenra idade. Sendo passada de pai para filho, uma 

tradição milenar pela dignidade e respeito aos seus anciões.18 

Nas sociedades ocidentais tradicionais, onde os idosos tinham forte influência 

sobre o grupo social, tendo o poder de decisão nas questões devido sua experiência 

de vida e sua capacidade.  

 

2.1. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL DO IDOSO 

Diante da triste realidade de abandono afetivo e financeiro, o Poder judiciário 

vem intervindo a fim de garantir os direitos tanto assistenciais quanto afetivos dos 
                                                           
17 FASTER CENTRO DE REFERÊNCIAS. Disponível em: http:// 

http://www.crfaster.com.br/Atitudes.htm. Acesso em: 02/06/2015 

18UFJF- Laboratório De Demografia E Estudos Populacionais. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ladem/2013/06/28/o-olhar-ao-idoso-no-japao-e-na-china-por-silvia-masc/. Acesso 
em 02/06/2015. 
 



idosos por parte dos familiares que faltarem com seus deveres. 

 A conduta do homem não pode causar dano ao outro, ou seja, de acordo 

com o Estatuto do idoso, a família, a sociedade e o poder público têm a obrigação 

de zelar pela efetivação dos direitos fundamentais como a saúde, o dever de 

cuidado, zelo, garantindo moradia, educação, respeito, liberdade, cidadania e a 

convivência familiar e comunitária ao idoso.  

A lei 10.741/2003 traz em seu rol o ordenamento relativo ao respeito e afeto 

da família para com seu idoso, visto que a falta desses elementos traz sérias 

conseqüências para o idoso como: a perda da auto-estima, a depressão, e o 

envelhecimento e o adoecimento precoce. Art. 3º do Estatuto do Idoso19 afirma que:  

 
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. 

 

A Constituição de 1988 preconiza que os filhos maiores de idade têm a 

obrigação de ajuda e amparo dos pais na velhice, na enfermidade ou na carência, 

garantindo ao indivíduo da terceira idade o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Relevante frisar que mesmo com o advento da Carta Magna e o Estatuto do 

Idoso sempre surgirão outros dispositivos legais referentes a reparação do dano 

causado a terceiro, e mais especificamente o dano ao idoso. Tendo a necessidade 

de adequação referente às transformações do contexto social.  

O termo velhice é impregnado de conceitos como fragilidade, decadência, 

inquietude, angústia e temores irreais frutos de crenças, mitos, preconceitos 

construídos ao longo dos séculos, porém, percebemos que essa fase natural da vida 

de qualquer ser humano pode, sim, ser encarada com naturalidade e dignidade. 

O abandono de idoso é crime tipificado no Estatuto do Idoso, conforme 

disposto no artigo 98, pois causa lesão ao indivíduo, tendo como resultado pena de 

detenção de seis meses a seis anos e multa, pois, o atinge emocionalmente e 

fisicamente, é uma violência cruel.  

O indivíduo que não possui o afeto de seus familiares não tem auto-estima, 

evoluindo para um quadro depressivo, onde envelhece com mais rapidez gerando 

                                                           
19 BRASIL. Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. 



doenças e até mesmo o óbito desse idoso. 

É certo que havendo violação de direito e conseqüente dano surge, portanto, 

a obrigação de repará-lo segundo o artigo 927 do Código Civil Brasileiro. 

O dano é pessoal, pois atinge a vítima do dano, não podendo o mesmo ser 

mensurado por dinheiro, ou seja, a dor não se repara com valores financeiros e sim 

somente com este pode ser amenizado. 

O dano moral é a conseqüência ou efeito da lesão causado a vítima do 

evento danoso, não decorre sobre a natureza do dano, mas sim sobre o sentimento 

do lesado, seu reconhecimento perante a sociedade, sua vida, sua moral e sua 

honra. 

O abandono afetivo e material causa sérios danos materiais e morais ao 

individuo, cabendo a responsabilização de seus infratores. Mediante a fragilidade e 

dependência do idoso, a justiça impõe a sociedade e a família e a própria máquina 

Estatal o dever de amparo e proteção dos idosos. 

De acordo com as estatísticas, as ocorrências envolvendo violência contra o 

idoso há a predominante participação da família da vítima e que após o registro da 

ocorrência nas delegacias de Proteção ao Idoso, o próprio idoso retira a queixa, 

visto que, que ele convive com o infrator e isso pode e muito atrapalhar a 

convivência. 

 

2.2. A VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

 

Em muitos casos, violência contra o idoso é decorrente das disputas quanto 

aos seus bens, ou seja, violência doméstica de cunho patrimonial. O familiar 

agressor mora com o idoso e se ocupa, mesmo que de forma progressiva, do 

espaço do idoso e o ameaça com a expulsão de sua própria residência. Conforme 

levantamento realizado: 

 

Em qualquer pesquisa feita sobre a violência contra o idoso, a 
constatação a que se chega é de que, além das omissões do Estado, 
são pessoas de sua família os responsáveis pela maioria das 
agressões, e a violência ocorre mesmo dentro de suas casas20. 

 
O agressor se utiliza da violência física e psicológica com a finalidade de 
                                                           

20 RITT, Op. Cit., p.150 apud. SERASA. Guia Serasa de orientação ao cidadão. Disponível em <http:// 
WWW.serasa.com.br/guiaidoso/99.html>.Acesso em 14 de set. de 2004. 



coagir o idoso realizar seus intentos como, por exemplo, a transferência dos bens do 

idoso. As questões financeiras são, muitas vezes, a causa para o abandono dos pais 

pelos filhos, que os deixam em asilos e hospitais. 

 
Devido aos altos índices de agressões físicas e psicológicas é fundamental a 

criação de política de segurança pública diferenciada para esses casos de violência 

contra o idoso.  

Essas vítimas contarão com o apoio de profissionais especializados e de 

várias áreas, ou seja, uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes 

sociais com vista à solução de conflitos.  

A violência doméstica e familiar se origina com divergências familiares em 

que apenas um parente fica responsável pelo idoso (denominado agente garantidor) 

e também pela falta de inserção do idoso no mercado de trabalho. De acordo com 

Ramayana21: 

A causalidade na omissão (Código Penal art.13,¶ 2º) emerge 
para as pessoas que agem como agentes garantidores, após o 
vinculo contratual. Assim, o parente encontra-se, primeiramente, na 
hipótese do artigo 13,¶ 2º, ”a”, ou seja, quando detentor de interdição 
legalmente declarada ou por mútuo consentimento dos demais 
membros da família. Todavia, agindo o mesmo sem decisão 
concessiva de interdição ou acordo familiar, passa a ser agente 
garantidor e responde pelas conseqüências penais e civis de sua 
conduta.  

 

A história da humanidade teve como parte integrante o respeito e 

consideração dedicados ao idoso, mas, com a chegada do Capitalismo moderno 

houve a destruição dessa importante tradição. A nossa atual sociedade considera o 

jovem a classe mais importante em detrimento do idoso, classe alvo de preconceitos 

e discriminações, porém, este que hoje é idoso muito já contribuiu economicamente 

e socialmente.  

E ainda assim, apesar de ter tanto contribuído para o sistema, quando mais 

ele precisa, o que lhe cabe são míseras pensões oriundas da Previdência Social.  

Com isso, além de se sustentar, o idoso se vê obrigado a sustentar sua 

família, obrigando na maioria das vezes o parente a abandonar o emprego para 

prestar cuidados ao idoso. Essa baixa renda familiar gera conflitos familiares e 

                                                           
21 RAMAYANA, Marcos. Estatuto do Idoso Comentado. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2004, 

p.20. 
 



conseqüente violência física e psicológica contra o terceirista. 

Segundo fontes do IBGE22: 

No Brasil, 27% dos idosos são responsáveis por mais de 90% do 
rendimento familiar. E nos municípios com até 20 mil habitantes essa 
contribuição é significativa. Neles, 35% das pessoas com 60 anos ou 
mais de idade se responsabilizam por 30 a 50% do rendimento 
familiar. 

Essa participação dos idosos pode ser explicada pelo fato de, em 
2000, no Brasil, 66,8% das pessoas de 60 anos ou mais de idade 
estarem aposentadas e 11,2% serem pensionistas. 

Essas informações fazem parte dos "Indicadores Sociais Municipais- 
uma análise dos resultados da amostra do Censo Demográfico 
2000". A publicação também traz análises sobre aspectos 
demográficos, cor, educação, mercado de trabalho e domicílios, 
desagregadas para os 5.560 municípios brasileiros.  

A pesquisa demonstrou, ainda, que a proporção de idosos 
aposentados era maior nos municípios de menor porte, 
provavelmente em decorrência da universalização dos benefícios da 
seguridade social ocorrida durante a década de 1990. 

 
O descaso e a negligência familiar evidência o interesse somente patrimonial, 

não interessando a melhora nas condições de saúde do idoso. Com isso, o mesmo 

envolvido pelo medo e pela vergonha acaba omitindo e aceitando a agressão, se 

sentindo culpado pelo fracasso dos seus parentes. 

O abandono do idoso é uma violência silenciosa e grave, porém muito comum 

entre familiares que abandonam seus pais e parentes anciões em asilos ou em 

outras instituições especializadas em tratamento geriátrico. 

Com o abandono, o idoso se sente desprezado e ressentido, visto que está 

longe de casa, de sua família, de seus pertences. A família que deveria lhe dá amor 

e atenção desaparece não visita, não presta nenhum tipo de apoio. Existem relatos 

em que o idoso é agredido até mesmo pelos funcionários dessas instituições, visto 

que, não tem a capacidade para exercerem tais funções de cuidado e tratamento ao 

idoso. 

Segundo Ritt23: 

 

 A violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, 
desde a psicológica, que se manifesta através da negligência e pelo 

                                                           
22 IBGE, Op.Cit., sem página 
23 RITT, Op.Cit., p.38. 



descaso, até as agressões físicas. São comuns os casos de filhos 
que batem nos pais, tomam seu dinheiro, os dopam, os deixam 
passar fome ou não dão os remédios na hora marcada, no chamado 
abandono material.  

 

Em face do envelhecimento rápido da população, a humanidade caminha 

para uma revolução econômica, política e cultural isso, devido à modificação 

demográfica radical. É perceptível a falta de preparo do Estado e da sociedade em 

lidar com idoso e em desenvolver para eles políticas aplicáveis e eficazes. 

O enfrentamento do envelhecimento populacional ocasionado por uma 

revolução cultural trará uma superação dos preconceitos presentes na sociedade, 

onde o idoso é tratado com ser fraco e improdutivo. 

Com o aumento dos idosos faz-se necessária uma adaptação da própria 

estrutura familiar, englobando a convivência entre as gerações como netos, filhos, 

avós e bisavós. É fundamental e urgente a recuperação do humanismo e o 

impedimento da construção da civilização direcionada para o egoísmo, a 

discriminação e o desrespeito para com o próximo. 

Para o Humanismo24, o homem é o centro, a unidade principal e o pilar da 

sociedade, sendo superiores as demais coisas. A partir deste movimento filosófico 

surgiram os direitos humanos, sendo reconhecidos internacionalmente. As primeiras 

referências históricas foi no século V a.C na Grécia Antiga. 

O Humanismo tem o homem como o destaque na sociedade e o princípio da 

igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana são os pilares desta 

corrente filosófica, onde todos os seres humanos são iguais em direitos e deveres. 

Os direitos do idoso devem ser analisados mediante a ótica dos direitos 

fundamentais reconhecidos na constituição de um Estado (país). 

O humanismo recebeu forte influência do Estoicismo, movimento que surgiu 

em Atenas que tinha por fundamento a moral, o raciocínio para compreensão, o 

entendimento da natureza, a boa convivência entre os indivíduos e a busca pela 

felicidade. 

Assim, é certo afirmar que existe relação de interdependência 
entre o Humanismo, que consagra o homem como o centro de tudo, 
e os direitos humanos e direitos fundamentais, que são os 
fundamentos e as garantias da pessoa humana. A partir desse 
entendimento, surge o conceito de dignidade da Pessoa Humana, 

                                                           
24 RITT, Op. Cit., p.56 apud. BITTAR, E.C.B.; ALMEIDA, G.A de. Curso de Filosofia do Direito. 
4.ed.São Paulo: Atlas,2005. 



estando, por sua vez, diretamente relacionado com ambos25. 
 

Portanto, o Direito do idoso é uma nova forma de humanismo, voltado para o 

indivíduo com idade igual ou superior aos 60 anos que precisa ser amparado pela 

família, pela sociedade e pelo Poder Público através de políticas públicas 

direcionadas para o atendimento da saúde física, psicológica e social deste indivíduo 

afim de, interá-lo na sociedade como cidadão capaz e produtivo. De acordo com a 

teoria de Ritt26: 

 
 O Humanismo é um eterno movimento, fruto de uma busca 

incessante de uma vida melhor para todos, não sendo possível 
estabelecer dele definição hermética, pronta, acabada, já que está 
em constante mutação e sempre colocando o homem como medida 
de todas as coisas. 

 

2.3. O INSTITUTO DO PÁTRIO PODER E O PODER FAMILIAR 

No Direito romano, o instituto do pátrio poder foi baseado na centralização do 

poder absoluto do pai, chefe da família, sobre todas as questões da sua família, seja 

em relação aos filhos, seja em relação aos bens. O poder era tão extremo que o pai 

decidia sobre a vida e até a morte do seu filho. O pai era considerado como juiz, pois 

deliberava naturalmente sobre a vida de seu filho, como se fosse um objeto 

particular, podendo vendê-lo, puni-lo como bem desejasse. 

Essa situação só teve fim no governo do Imperador Justiniano, onde sem 

dúvida houve o aprimoramento do instituto do pátrio poder, ocorrendo importantes 

alterações. O Poder familiar era conhecido na vigência do código civil de 1916 como 

Pátrio Poder visto que ao pai era dado o poder de administrar a família e os bens. 

Este instituto sofreu modificações advindas da Constituição de 1988 e da 

diversidade de famílias no cenário atual. Para tanto o poder familiar e não, mas o 

pátrio poder passou a ser definido como conjunto de direitos e responsabilidades 

outorgado aos pais em relação aos bens e aos filhos menores. 

Os filhos menores por serem absolutamente ou relativamente incapazes de 

exercerem atos da vida civil precisavam da intervenção dos pais para a gestão de 

suas vidas como também de seus bens. 

                                                           
25 RITT.Op.Cit.,82 
26 Ibid., p.60 



O pátrio poder é um modelo familiar bastante antigo, visto que, se fundamenta 

nas relações de pais para com os filhos visando a proteção pessoal e dos bens dos 

filhos menores e não emancipados. CC/16 - Lei nº 3.071 de 01 de Janeiro de 191627 

Art. 379. Os filhos legítimos, ou legitimados, os legalmente reconhecidos e os 

adotivos estão sujeitos ao pátrio poder, enquanto menores. 

 

3. O ESTATUTO DO IDOSO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

O princípio da dignidade humana é o mais importante e difundido pelo mundo, 

visto que, sua importante está no fundamento da valorização do homem e o respeito 

à condição de ser humano. Possui caráter de norma jurídica trazendo o 

reconhecimento internacional e também na Constituição brasileira, sendo o princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito. Portanto, toda nação deve obedecer 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo o homem como o centro de 

todas as coisas e mais especificamente a proteção especial ao idoso devido sua 

peculiar condição física e psicológica. 

O Estatuto do Idoso é considerado uma lei jovem, pois foi criada em 2003, 

sendo que já havia uma legislação protetora para a criança e o adolescente. Havia, 

portanto a necessidade da elaboração de uma legislação normativa e valorativa que 

tutelasse o direito dos idosos.  

De acordo como ilustre promotor Ramayana28: Urge salientar que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente já existe desde 13 de julho de 1990, o que ensejava 

emergente produção legislativa para tutelar o idoso.  

Esse rol de leis trouxe significativa contribuição para nossa Justiça, se 

fundamentando nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, 

colaborando para uma sociedade solidária, participativa, que incentiva a interação 

entre as gerações, promovendo o bem estar social, afugentando as condutas 

delituosas e preconceituosas. 

O Direito surgiu desde o principio para regular o convívio entre as pessoas e o 

meio ambiente. O idoso, assim como a criança e o adolescente deve ser, portanto, o 

centro da titularidade de direitos.  
                                                           
27ÂMBITO JURÍDICO.COM.BR. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14781 Acesso em: 24/04/2015. 
 
28 RAMAYANA. Op.Cit., p.15. 



O Estatuto do Idoso foi produzido com a finalidade de proteger os direitos do 

tutelado e como mecanismo de defesa contra as ilegalidades do Estado. 

Como preceitua Ramayana29: 

 
Não restam dúvidas de que os direitos fundamentais do idoso 

também se constituem em direito de defesa contra as intervenções 
ilegais do Estado, bem como em relação às medidas que restringem 
os aspectos de desenvolvimento social, espiritual, religioso, 
saudável, educacional e outros atinentes às pessoas dos idosos.  

 
           O legislador ao elaborar as leis teve e deve ter como parâmetro a 

proteção do idoso sem desvincular o mesmo das relações jurídicas do qual faz 

parte, ou seja, incentivar a participação do idoso nas relações jurídicas que configure 

como sujeito de direitos e deveres. O grande limitador desses direitos está no fato 

do idoso ser considerado como objeto de proteção e não sujeitos de direitos, 

desprovido assim de seus direitos fundamentais, não havendo o respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

O Estado sendo um agente garantidor de transformação social, tem por base 

a reparação das desigualdades sociais através dos direitos e garantias 

fundamentais. Seu ideal está baseado na concretização de uma vida digna para o 

homem. Os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito são: o Sistema 

de direitos fundamentais individuais e coletivos; igualdade; justiça social; 

organização; democrática da sociedade; legalidade; segurança e a certeza jurídica; 

constitucionalidade; divisão dos Poderes ou de suas funções 

       O Estado Democrático de Direito como garantidor da proteção à 

dignidade humana criou a partir da evolução humanística, o Estatuto do Idoso pela 

lei 10.741 de 2003, tendo como objetivo a garantia da dignidade do idoso contra 

abusos e violências domésticas e familiares assim também como no âmbito social. 

Este Estatuto surgiu com a proposta de efetivar políticas públicas voltadas para a 

proteção das pessoas acima dos 60 anos de idade. Conforme DIAS30: O Estatuto se 

constitui em um microssistema e tem o mérito de reconhecer as necessidades 

especiais dos mais velhos, estipulando obrigações ao Estado. Deve ser considerado 

como um verdadeiro divisor de águas na proteção do idoso. 

Devido à importância do idoso, sendo uma classe que aumenta de forma 
                                                           

29 Ibid., p.15 
30 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das Famílias. 9º edição revista, atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.469. 
 



considerável no contexto mundial, há a necessidade da efetiva aplicação dos direitos 

e garantias peculiares a sua condição amparados pelo Poder Estatal, pela 

sociedade e principalmente da família a fim de, sempre observar se a legislação 

constitucional brasileira tem a capacidade do trato com as questões das pessoas da 

terceira idade. 

A Constituição brasileira de 1988, norma maior do nosso país estabelece em 

seu 1º artigo a dignidade da pessoa humana e a cidadania como sendo o alicerce 

para o Estado. Dentre muitos outros objetivos essenciais da República está a 

promoção do bem estar de todos sem qualquer preconceito ou discriminação pelos 

fatores de idade, raça, sexo, origem, cor ou qualquer outra forma de discriminação, 

conforme o inciso IV do artigo 3º da CRFB/88. 

Um dos principais direitos do idoso é o Direito ao Seguro social, à 

aposentadoria, mesmo se o idoso não integrar sistema da Seguridade social, devido 

a falta de contribuição para a Previdência Social, conforme dispositivo legal artigo 

201 da CRFB/88. 

O Estatuto do Idoso em seu artigo 33 e a Constituição de 1988 artigo 203, 

inciso V e artigo 204 garantem ao idoso serviço de Assistência Social, que de forma 

articulada trabalhará com as diretrizes da lei Orgânica da Assistência social, com a 

Política Nacional do Idoso e com o Sistema Único de Saúde e outras normas a fim 

de, dentre outras garantias, o recebimento de um salário mínimo mensal por parte 

do idoso incapaz de se auto sustentar e nem ter sustento por sua família. 

O artigo 226 da CRFB/88 dispõe sobre a assistência que o Estado deve 

prestar a cada integrante do contexto familiar do idoso, além de estabelecer 

diretrizes que proíbem a violência nas relações domésticas e familiares. Importante 

ressaltar que a nossa Constituição estabelece programas de amparo ao idoso que 

deverão ser executados, de forma preferencial, nos lares do próprio idoso, além de 

garantir o transporte gratuito aos maiores de 65 anos segundo o artigo 230, 

parágrafo 1º e 2º CRFB/88. 

O Direito do Idoso conquistou uma vitória significativa com a lei nº 8.842/94 de 

Política Nacional do Idoso que buscou a interação das esferas federal, estadual e 

municipal com o comprometimento na garantia do bem estar físico, social e 

emocional dos idosos em todo o Brasil. 

Entres muitas diretrizes dessa lei está a priorização no atendimento ao idoso 

no seu lar pela família e pelo Estado. Com a operacionalização desse sistema, foi 



elaborado a Política Nacional de Saúde do Idoso através da portaria nº 1.395 de 

dezembro de 1999 com o objetivo de promover o envelhecimento saudável, a 

capacitação funcional do idoso, a prevenção de doenças, a reabilitação e 

recuperação da saúde do idoso com limitações funcionais. Segundo Diniz apud 

Teixeira 31  

 

Era visada unicamente a proteção de seu patrimônio, em 
razão de a interdição ter esta característica mais exaltada. Foi com a 
assunção da pessoa humana na ordem jurídica que a curatela 
passou a ter o principal escopo de proteger a pessoa, ou seja, no 
caso em apreço, o idoso, e desde que ele não tenha discernimento 
para gerir a própria vida. Enfim, a interdição apenas se justifica se a 
pessoa não tiver formas de exercer seu direito fundamental à 
liberdade com a correlata responsabilidade. 

 

Conforme entendimento do STF32: 

 

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE 
COLETIVO. GRATUIDADE PARA O IDOSO. MANDADO DE 
SEGURANÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. DEVER DE 
FISCALIZAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NORMA PELO ESTADO. 
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 
Eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da 
Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, reconhecida em 
precedente desta Corte (ADI 3.768/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 
Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007). Possibilidade de o Poder Judiciário 
determinar, em casos excepcionais, que o Poder Executivo adote 
medidas que viabilizem o exercício de direitos constitucionalmente 
assegurados. Ofensa ao princípio da separação de poderes não 
configurada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não 
provido.    

 
 

3.1. O IDOSO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS FILHOS 

 

O instituto da responsabilidade civil foi criado para atender as demandas 

sociais e com isso, se adaptar com eficácia e sutileza às transformações da 

sociedade. Este instituto tem a preocupação para que o dano possa ser reparado e 
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a vítima indenizada. Portanto quando há dano, o causador tem o dever de indenizar 

a vítima para que haja o ressarcimento dos prejuízos morais e materiais referentes 

aos fatos que deram origem ao dano. De acordo com Cavalieri33: 

 

Em seu sentido etimológico e também no sentido jurídico, a 
responsabilidade civil está atrelada a idéia de contraprestação, 
encargo e obrigação. Entretanto é importante distinguir a obrigação 
da responsabilidade. A obrigação é sempre um dever jurídico 
originário; responsabilidade é um dever jurídico sucessivo 
conseqüente à violação do primeiro.  

 

A responsabilidade dos filhos pelos pais idosos ainda é um tema que traz 

bastante polêmica tanto no contexto social quanto no contexto jurídico. Não há o que 

se discutir quanto a obrigação alimentar do filho em relação aos pais idosos que não 

possui meios para se sustentar, visto que, segundo o artigo 229 da CRFB deixa bem 

claro o que ordena a lei: 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. 

Em relação à responsabilidade imaterial, ou seja, afetiva ainda é alvo de 

questionamentos no mundo jurídico, transformando-se em objeto de estudo e 

discussões. Os dados do IBGE apontam que a população idosa vem crescendo de 

forma acelerada, sendo necessária uma nova contextualização de políticas públicas 

voltadas para a concretização de direitos e garantias a essa faixa etária. E essas 

políticas devem ter redobrada atenção para o abandono não só material mais 

também o afetivo, até porque o descaso e a falta de amor trazem sérias 

conseqüências para o idoso. 

Não são raros os casos que os filhos não têm responsabilidade em prestar 

assistência material ou imaterial (afetivo) aos seus pais, negando- lhes não somente 

o sustento, mas também o apoio e carinho aos seus anciãos. Segundo Beauvoir34: 

 

 A dificuldade de encarar a própria velhice com as suas 
limitações e angústias e, talvez, a mesma dificuldade de se pensar o 

                                                           
33 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2010, p.3 

34LEX MAGISTER. Disponível em: 
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futuro, de se ter consciência da passagem do tempo e da existência 
leva muitos preferirem pensar na morte dizendo "morrerei antes de 
ficar velho", porque não conseguem encarar esse fantasma. Como 
se não bastasse toda a série de agravantes físicos, que restringem 
muito, ou até mesmo negam uma existência confortável ao idoso, é 
muito comum as sociedades, famílias ou tribos abandonarem seus 
velhos à própria sorte, quase sempre em condições precárias de 
subsistência e pensões insuficientes. 

 
A Constituição de 1988 tem por princípio base a dignidade da pessoa humana 

que deve dirigir e pautar toda e qualquer relação seja social ou familiar. Não há 

sombra de dúvidas que a família é a base de qualquer indivíduo e, sobretudo de 

qualquer sociedade. Se um direito for ameaçado ou lesado caberá o dever de 

repará-lo ou indenizá-lo. 

Assim dispõe o artigo 927 do Código Civil Brasileiro35: 

 
 
Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem 

fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
A reparação do dano advém da responsabilidade civil imposta por lei, visto 

que responsabilização civil são ferramentas judiciais em que o Estado impõe a uma 

pessoa o dever de reparação pelo dano causado a terceiros pelos seus atos, por 

quem ele representa, ou por coisa que a pertença ou por imposição legal. 

Portanto para haver indenização ou reparação deve ter havido dano causado 

por comportamento, ato ilícito, nexo de causalidade. A obrigação dos filhos em 

relação aos pais idosos está fundamentada nos princípios da Constituição Federal 

de 1988, no Direito de Família, no Estatuto de idoso lei de nº 10.741/2003, na 

Política Nacional do Idoso Lei nº 8.842/94, na Lei Orgânica de Assistência Social lei 

nº 8.179/74 e no Código Civil de 2002. 

Importante salientar a importância da família para o idoso como alude o artigo 

230 da CRFB36 a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
                                                           

35 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. DOU República Federativa do 
Brasil: Poder Legislativo, Brasília, DF, 11 de jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 22/04/2015. 
36 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 8 de 
outubro de 1988. Diponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22/04/2015. 



dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, o artigo 229 estabelece o 

princípio da solidariedade. 

Indiscutível se faz a declaração que obrigação alimentar é mais de cunho 

afetivo do que até mesmo material, visto que o filho maior, responsável e de bom 

caráter deva ter a responsabilidade e a sensibilidade de mostrar através de suas 

atitudes o amor e o respeito para com seus pais idosos. 

A responsabilidade dos filhos pelo abandono material dos pais idosos decorre 

do principio da solidariedade familiar, visto que, dela depende a sobrevivência de 

uma pessoa, de forma a garantir-lhe a manutenção de sua vida, saúde e dignidade. 

A obrigação alimentar se dá mediante o compromisso de um parente arcar com o 

sustento de outra pessoa, que neste caso, não possa ter condições físicas de fazê-lo 

sozinho. Cumprindo com esse dever familiar será garantindo, portanto o direito a 

vida, visto que, perante a lei, a primeira instituição a ser cobrado para este fim é a 

família, na falta deste, o Estado garantirá meios para o sustento desse idoso. 

O Estatuto do Idoso no artigo 11 da Lei 10.741/200337 apregoa que: os 

alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. § 1º Os alimentos devem 

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada. 

Neste sentido, se faz necessário mencionar que o ilustre legislador ao 

elaborar esta lei utilizou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na ação 

dos alimentos, visto que, leva em consideração tanto situação do reclamante quanto 

os recursos financeiros do reclamado. 

A ação de alimentos resulta da necessidade da manutenção da vida de uma 

pessoa, ou seja, a situação de necessidade é decorrente da culpa de terceiro. 

Assim preceitua o artigo parágrafo 2º do artigo 11 da lei 10.741/2003: § 2º Os 

alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de 

necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. 

O artigo 1.695 esclarece que os alimentos são devidos quando o reclamante 

não tem condições de se auto sustentar, porém o reclamado não pode ser 

prejudicado no seu próprio sustento. 

A ação de alimentos é constitucional e possível entre pais e filhos e aos 

ascendentes e parentes mais próximos em grau, reciprocamente. Assim determina a 
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lei: Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em 

grau, uns em falta de outros. 

Muitas das vezes, o parente não tem condições de arcar sozinho com a 

prestação alimentar, ocorrendo assim a necessidade da impetração do litisconsórcio 

passivo, o chamamento à lide dos demais parentes mais próximos. 

 
Além dos problemas acima expostos, surge questão do direito 

de regresso. Caso um dos parentes seja demandado sozinho e 
pague toda a prestação alimentar, caberá a ele cobrar dos demais 
(periodicamente – por ser uma prestação de trato continuado) e, 
ainda, avaliar qual capacidade de cada um pra calcular a cota 
devida. Sem duvida, essa é uma tarefa extremamente complicada, 
que pode ainda gerar inúmeras rusgas familiares.38  

 
O art. 1.699 do CC também fala a respeito da razoabilidade quanto as ações 

alimentícias, no que se refere as condições financeiras do alimentante. Art. 1.699. 

Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os 

supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo39. 

As obrigações alimentares referentes ao idoso devem atender as suas 

necessidades, porém devem ser levadas em consideração as condições financeiras 

do obrigado. 

 Há a reciprocidade na obrigação entre pais e filhos, onde se estende aos 

ascendentes, recaindo sobre os parentes de grau mais próximo, ou seja, na falta de 

uns a obrigação recairá sobre os outros, quando a pessoa obrigada não consegue 

arcar sozinha com o sustento do idoso, serão chamados pela justiça os de grau mais 

próximo, sendo vários os obrigados, cada um deve arcar na medida de suas 

condições (avaliadas pela justiça). Assim determina o artigo 1698 do CC40: 

 

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro 
lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, 
serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as 
pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na 
proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma 
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delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 
 
Quando houver ação contra qualquer dos obrigados, todos serão chamados a 

ação. Havendo a ausência da prestação alimentar, caberá prisão civil pela dívida, 

visto que, a obrigação alimentar é direito a vida. 

Assim determina a lei no artigo 5º, LXVII, da CF: "não haverá prisão civil por 

dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia e a do depositário infiel." 

A responsabilidade com os pais seja financeira, seja afetiva não deveria ser 

algo raro e sim, comum na sociedade moderna. Infelizmente, os dados do IBGE 

mostram o alto índice de violência contra os idosos que cresce assustadoramente. O 

abandono, o descaso, a indiferença são crimes contra o indivíduo, o Poder Público 

tem o dever de punir aquele por ação ou omissão causar dano a outra pessoa, seja 

na questão material quanto ao trauma conseqüente do dano moral sofrido. 

A obrigação financeira tem sua importância e valor, porém a responsabilidade 

afetiva faz com que o indivíduo se sinta capaz, feliz, amado, enfim, o afeto traz 

benefícios ao corpo, a alma, e a mente. Não há como obrigar um filho a amar seus 

pais, porém o projeto de lei 4294/200841 coloca em pauta a responsabilização deste 

filho através do pagamento de indenização pelo abandono afetivo e o dano causado 

ao seu genitor. 

 

3.2. DANO MORAL 

 

A vida do ser humano não é apenas composta por elementos materiais, mas 

também por elementos imateriais. Esses elementos são os que chamamos de 

valores, conceitos e princípios. 

 Nela se integram o direito à vida, a liberdade, a dignidade da pessoa 

humana, a liberdade, a integridade física e moral. A lesão à moral afeta o bom 

nome, a fama, a reputação da pessoa trazendo - lhe constrangimento, dor e 

sofrimento. Sendo assim, a lesão desse direito traz ameaça a um direito 

fundamental e adquirido de cada ser humano. 

O Dano Moral é a violação ou ofensa sofrida de cunho moral à uma pessoa 
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decorrentes de sua liberdade, intimidade, honra imagem e até mesmo contra sua 

saúde. 

 A intimidade de uma pessoa só pertence a ela, não sendo correta a 

exposição da vida particular de alguém, não é algo que deva ser levado ao público. 

Sendo assim, o dano moral é a lesão de direitos e interesses não de cunho 

pecuniário, nem patrimonial, porém, é capaz de causar prejuízo a pessoa física ou 

jurídica. 

 O dano moral atinge o ser da pessoa, sua personalidade, sua honra, não 

atinge seus bens materiais. Segundo Moraes42: 

 

Aquele que sofre um dano moral deve ter direito a uma 
satisfação de cunho compensatório. Diz-se compensação. Pois o 
dano moral não é propriamente indenizável; “indenizar” é palavra que 
provém do latim, “in dene”, que significa devolver (o patrimônio) ao 
estado anterior, ou seja, o prejuízo e suas conseqüências – o que, 
evidentemente, não é possível no cão de uma lesão de ordem 
extrapatrimonial. Prefere-se, assim, dizer que o dano moral é 
compensável embora o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, 
X, se refira à indenização do dano moral.  

  

Com a promulgação da Constituição de 1988, o dano moral e a sua 

indenização ganharam força, devido a Carta magna trazer em seu conteúdo a 

explícita e notória reparação do dano causado. Está prevista no artigo 5º, V da 

CFRB: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem” e “Art. 5º, X: são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

O código Civil de 2002 adotou a mesma linha de raciocínio, estabelecendo ao 

lesado o direito de invocar a tutela jurisdicional do Estado à garantia da reparação 

pelo dano experimentado pelo prejudicado. Como estabelece no artigo 186 do C.C. 

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

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

Aquele que se sente lesado tem o direito do cesso à justiça, a saber, aos 

órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos. 

Para que seja proposta a ação de danos morais por abandono é necessário a 
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confirmação pela justiça da ameaça a direito, a violação da integridade física, moral 

e psíquica do idoso, porém é bastante complexo para o idoso mensurar a dor, o 

sofrimento e o constrangimento passado pelo abandono afetivo. 

Para o autor Cavalieri Filho43: Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e 

reparado por quem o causou independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-

se o problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de 

valor sobre a culpa. 

O dano estende-se aos bens personalíssimos, tornando-se mais de cunho 

satisfatório do que indenizatório. 

Importante salientar que o objetivo da reparação de dano moral, tendo por 

principal interesse a proteção ao lesado e a punição ao agressor, desestimula assim 

os atos ilícitos. 

Como o dano moral não pode ser mensurado, somente os fatos deles 

oriundos podem levar ao critério de valores pecuniários impostos ao agressor pela 

Justiça. 

O artigo 944 do C.C afirma que: A indenização mede-se pela extensão do 

dano. 

O magistrado deve, portanto avaliar o caso concreto, levando em 

consideração as suas peculiaridades, a vítima, o agressor e os fatos. 

 

3.3. DANOS À PESSOA HUMANA 

 

A legislação brasileira, assim como as leis dos demais países ocidentais 

recebem forte influência do modelo político, econômico, social e cultural dos Estados 

Unidos da América.  

Conforme Moraes44:  

Assim, não obstante permaneçam estruturais as diferenças 
entre os sistemas jurídicos da common law e da tradição romano-
germânica, a aproximação entre eles é inegável e, do nosso ponto de 
vista, a adoção de institutos e procedimentos típicos do direito 
americano já é vivamente sentida , não mais apenas no âmbito 
Direito Público, mas também no que tradicionalmente se designa por 
Direito Privado. 
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O ordenamento jurídico estabelece regras de conduta entre os cidadãos, 

justamente para que haja o convívio harmônico entre os mesmos e o impedimento 

das violações dos direitos, portanto a principal função do ordenamento é a 

manutenção da ordem pública. Quando ocorre a lesão a um direito, surge o Instituto 

capaz de aplicar as sanções cabíveis ao causador do dano. 

De certo que existam vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional 

acerca da reparação do dano moral sendo o mais antigo do Senador Antônio Carlos 

Valadares de nº 150/9945. No 1º artigo desse projeto ocorre a definição do que é 

dano moral: Art.1º. Constitui dano moral a ação ou omissão que ofenda o patrimônio 

moral da pessoa física ou jurídica, e dos entes políticos, ainda que não atinja o seu 

conceito na coletividade. 

 Os bens jurídicos também são protegidos pela lei como menciona os artigos 

2º e 3º do mesmo projeto: Art. 2º. São bens juridicamente tutelados por esta lei 

inerentes à pessoa física: o nome, a honra, a fama, a imagem, a intimidade, a 

credibilidade, a respeitabilidade, a liberdade, de ação, a auto-estima, o respeito 

próprio. 

 Art. 3º. São bens juridicamente tutelados por esta lei inerentes à pessoa 

jurídica e aos entes políticos: a imagem, a marca, o símbolo, o prestígio, o nome e o 

sigilo da correspondência.  

Devido a forte influência do sistema romano-germânico, este projeto tem 

caráter punitivo. Inúmeros são os projetos que versam a respeito da indenização ao 

dano provocado intencionalmente e aqueles causados por culpa sem a intenção de 

provocá-lo. Segundo o Projeto de lei de autoria do deputado José Roberto Batochio 

de nº 4.729 de 2001, ao Tribunal de Justiça tem competência para julgar as ações 

de indenização por dano moral.46 

O Projeto de lei 6.960 de 2002 estabeleceu o objetivo principal das mudanças 

feitas nos 180 artigos do Código civil de 2002: a reparação do dano (indenização) à 

vitima e, com isso, estimular a mudança de postura do autor do dano. 

Antes o instituto da responsabilidade civil tinha como único propósito a 

punição ao autor da lesão, não dando a devida importância ao lesado. 
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Neste quadro, importa ressaltar a responsabilidade civil tem 
hoje, reconhecidamente, um propósito novo: deslocou-se o seu eixo 
da obrigação do ofensor de responder por suas culpas para o direito 
da vítima de ter reparadas as suas perdas. Assim, o foco, antes 
posto na figura do ofensor, em especial na comprovação de sua falta, 
direcionou-se à pessoa da vítima, seus sentimentos, suas dores e 
seus percalços.47  

 

O juiz ao proferir a sentença deve está convencido da efetiva ofensa ao 

direito, da violação a integridade física, moral e psíquica do ofendido.  

Compreende Dias48 que:  

A busca de indenização por dano moral transformou-se na 
panacéia para todos os males. Visualiza-se abalo moral diante de 
qualquer fato que possa gerar algum desconforto, aflição, apreensão 
ou dissabor. Claro que essa tendência acabou se alastrando até as 
relações familiares, na tentativa de migrar a responsabilidade 
decorrente da manifestação de vontade para o âmbito dos vínculos 
afetivos. Olvida-se, no entanto, que o direito das famílias é o único 
campo do direito privado cujo objeto não é à vontade, é o afeto.  

 

3.4. O PROJETO DE LEI Nº 4294/2008 

 

O projeto de lei de nº4294/2008 de autoria do Deputado Carlos Bezerra foi 

encaminhado para a Câmara. Este projeto tem por tese o pagamento de 

indenização proveniente do dano moral ocasionado pelo abandono afetivo seja dos 

filhos com relação aos pais, ou seja, dos pais com relação aos filhos. Esta proposta 

traz alterações para o Código Civil 10.406/2002 e para o Estatuto do Idoso.49 

 O abandono gera tristeza e solidão e reflete no corpo e na alma, trazendo 

deficiências funcionais e um agravamento em relação ao isolamento social, comum 

nessa fase da vida.  

O amor e o respeito não são mensurados como um objeto ou moeda de troca, 

porém esse projeto de lei determina que o indivíduo idoso prejudicado possa ser 

indenizado pelo dano causado pela falta de cuidado dos filhos e/ou parentes. 

Para Bezerra, entre as obrigações existentes entre pais e filhos, não há 

                                                           
47 Ibid., p. 12 
 
48 DIAS. Op.Cit., p.124. 

49CÂMARA NOTÍCIAS. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/130425-MENOR-OU-
IDOSO-ABANDONADO-AFETIVAMENTE-PODERA-PEDIR-INDENIZACAO.html. Acesso em: 
10/05/2015. 



apenas a prestação de auxílio material, mas também a necessidade de apoio, afeto 

e atenção mínima indispensáveis ao adequado desenvolvimento da personalidade 

dos filhos ou ao adequado respeito às pessoas de maior idade. 

 

 

4. O IDOSO INCAPAZ E A CURATELA 

 

O idoso considerado pela lei como incapaz de exercer os atos da vida civil e 

atividades consideradas do cotidiano, deve ser protegido pelo processo de 

Interdição. Este instituto não visa apenas a proteção patrimonial do interditando, 

onde ocorre a gestão dos bens do incapaz por  pessoa legitimada pela lei. 

Esta pessoa deve prestar contas de sua administração, para que não ocorra 

vantagens pessoais. 

Segundo o artigo 1.767 do Código Civil50: 

 

Estão sujeitos a curatela: 
I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; 
II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem 

exprimir a sua vontade; 
III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados 

em tóxicos; 
IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; 
V - os pródigos. 

 

Para que seja decretado a interdição de alguém, a justiça deve realmente 

perquirir se essa medida é necessária ou não, através de perícia médica, da oitiva 

do próprio idoso, sempre protegendo o idoso, visto que, o mesmo possui direitos 

como da dignidade da pessoa humana, de igualdade e de liberdade entre muitos 

outros. 

Segundo Teixeira apud Diniz51: 

 
Era visada unicamente a proteção de seu patrimônio, em 

razão de a interdição ter esta característica mais exaltada. Foi com a 
assunção da pessoa humana na ordem jurídica que a curatela 

                                                           
50BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. DOU República Federativa do Brasil: 
Poder Legislativo, Brasília, DF, 11 de jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 22/04/2015. 
 
51 DINIZ, Op.Cit., p.150. 



passou a ter o principal escopo de proteger a pessoa, ou seja, no 
caso em apreço, o idoso, e desde que ele não tenha discernimento 
para gerir a própria vida. Enfim, a interdição apenas se justifica se a 
pessoa não tiver formas de exercer seu direito fundamental à 
liberdade com a correlata responsabilidade. 

 
 

De acordo com o entendimento do STF52: 

 

Ementa:Embargos de declaração em recurso extraordinário 
com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração 
recebidos como agravo regimental. 3. Interdição. Incapacidade 
absoluta. Discussão acerca da capacidade laborativa. 4. 
Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

 

Através do entendimento do Supremo Tribunal Federal53: 

 
AI 477976AGR./SP-SÃO PAULO 
AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
RELATOR:MIN. MARCO AURELIO 
JULGAMENTO:17/09/2013.ÓRGÃO JULGADOR:PRIMEIRA 

TURMA 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA – IDOSO – RENDA FAMILIAR – 
INCONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, nos Recursos 
Extraordinários nº 567.985/MT e 580.963/PR, contra o meu voto, no 
que conferi aos preceitos interpretação conforme a Constituição 
Federal, abrindo margem à demonstração da hipossuficiência, foi 
além e concluiu pela inconstitucionalidade dos artigos 20, § 3º, da Lei 
nº 8.742/93 e 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03. Decisão: A 
Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª 
Turma. 

 
 
4.1. A VALORIZAÇÃO DA VIDA E DA FAMÍLIA 

 

A sustentação proporcionada pela família é essencial para o desenvolvimento 

de qualquer ser humano, possui inúmeras funções, dentre elas, a de proporcionar 

segurança e reconhecimento aos seus integrantes, inclusive com relação aos seus 

idosos. 

                                                           
52 BRASIL. STF. ARE Nº 722672, Rel. Min. Celso de Melo. 19 de fevereiro de 2013.  
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 Essa reciprocidade deve ser mantida até quando as relações se 

transformam; onde os pais cuidam dos filhos e os filhos cuidam dos seus pais. 

Assim ressalta Reale54 ao afirmar que: 

 

Quando uma criança nasce já recebe, através dos primeiros 
vocábulos, uma serie de ensinamentos das gerações anteriores. 
Herda ela, indiscutivelmente, através da linguagem, um acervo de 
espiritualidade que se integrou na convivência. Em seguida, o ser 
humano vai recebendo eduacação e adquirindo conhecimentos para, 
depois, atuar sobre o meio ambiente e, desse modo, transformá-lo, 
através de novas formas de vida. A sociedade está em 
constantemente mutação, não obstante ter sua origem na natureza 
social do homem.  

 

O processo de envelhecimento acelerado prejudica a aceitação, o preparo e 

as providências por parte da família, da sociedade e do Estado e até mesmo do 

próprio indivíduo quanto a aceitação da sua condição de idoso, mas consciente do 

envelhecimento saudável e digno. 

As agressões que mais afetam o idoso são a violência doméstica e o 

asilamento ao qual é submetido. Mediante a essa triste realidade, o Estatuto do 

Idoso, com forte influência humanística, incentiva a comunhão entre os integrantes 

da família, a fim de, estabelecer relações afetivas capazes de anular qualquer tipo 

de agressão seja ela material, psicológica, física.  

A sociedade é um dos responsáveis pela cultura da imagem negativa do 

idoso, visto que, valoriza o jovem em detrimento a desvalorização do idoso. 

Assim afirma Ritt 55:  

A principal característica da família é a de que é um espaço 
primário, onde tudo possui origem. É instituição decisiva para a 
construção e identificação dos sujeitos. Constituída de vários 
membros, que sempre ocupam e desempenham diferentes papeis, 
entre estas pessoas se estabelecem relações recíprocas de direitos 
e deveres: de pais para filhos, como também de filhos para pais. 

 

A família é considerada como célula mãe da sociedade, constituída pelo 

homem com anseio de viver em um grupo de pessoas ligadas pelo afeto e com 

interesses em comum para solução dos problemas da vida. 

Ocorre no âmbito familiar a construção da identidade e da personalidade de 

cada indivíduo, pois é o primeiro grupo social que o homem é inserido, onde 
                                                           

54 REALE. Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p.31 
55 RITT, Op. Cit., p. 127. 



desenvolve o relacionamento com o outro e aprende a resolver seus problemas 

sejam eles simples ou complexos. 

A família é formada pela união de pessoas que desenvolvem funções 

diferentes, porém, possuem direitos e obrigações em relação uns aos outros. É 

notório a fundamentalidade da estrutura familiar específicos em cada fase da vida do 

indivíduo. Essas relações familiares deveriam ser vividas pelo idoso de forma 

intensa e assídua.  

Há a preocupação do legislativo envolvendo as crianças, adolescentes e os 

idosos quando a Constituição Federal de 1988 determina o disposto no artigo 229 e 

23056:  

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. 

A família, a sociedade e o Estado tem 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. 

 

Assim sendo, os dispositivos legais e as políticas públicas do nosso país 

resultam no que chamamos de desinstitucionalização do cuidado do idoso, onde a 

responsabilidade com a assistência do idoso deve começar primeiramente pela 

própria família para posteriormente ser responsabilizado a sociedade e o Poder 

Público. De acordo com Teixeira, Sá apud Diniz57  

 
Além do art. 1.696, CCB/02, o Estatuto do Idoso, por meio do 

seu art. 12, prevê ser solidária a obrigação alimentar, facultando ao 
idoso a escolha de qual parente acionará judicialmente. Entretanto, 
não se pode perder de vista o caráter personalíssimo da obrigação 
alimentar, o que tem suscitado a incongruência do referido 
dispositivo. Não obstante tal crítica, com este ditame, aliado à 
possibilidade de a transação ser efetuada perante o Promotor de 
Justiça, de modo a alcançar o status de título executivo extrajudicial, 
demonstrando a preocupação do estado em proporcionar o mínimo 
existencial ao idoso, que não tem condições financeiras para tanto.  

 
A regra é o idoso ser cuidado pela família, a exceção é a sua colocação em 

instituições específicas para atendimento ao idoso. Os asilos são destinados aos 

                                                           
56 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 8 de 
outubro de 1988. Diponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22/04/2015. 
 
57 DINIZ, Op.Cit., p.142. 
 



idosos que não têm família, não tem condições financeiras, físicas e psicológicas de 

se auto sustentar ou que a família também não o tenha. 

Segundo as diretrizes da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94)58, o idoso 

deve receber o apoio moral e material de seus familiares, como consta no seu artigo 

4º: 

III – priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, 

em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam 

condições que garantam sua própria sobrevivência. 

O idoso saudável é o indivíduo com idade igual ou superior aos 60 anos de 

idade, detentor de autonomia, independência tanto física como emocional, 

responsável pelas suas escolhas e decide seus interesses sem necessitar de 

nenhuma ajuda para viver seu dia a dia.  

           O indivíduo com mais de 60 anos que possui condições físicas e 

psicológicas de decisão quanto as suas escolhas tem o direito fundamental de 

exercê-las. 

Pontuamos a necessidade do estreitamento dos laços afetivos dos filhos e 

parentes para com seu idoso através de políticas públicas capazes de combater a 

violência e unir as gerações. 

 

 

4.2. O ESTATUTO DO IDOSO E SUA APLICABILIDADE 

 

As crescentes preocupações com as questões relacionadas aos idosos 

estabelecem diretrizes que atuam diretamente na conscientização do 

envelhecimento saudável. 

Apesar da existência de várias leis como a Constituição de 1988, o Código 

Penal, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943 que trazem em seu bojo a 

proteção desta classe, a população por não ter conhecimento da existência dessas 

leis protetoras acabam por torná-las antiquadas e em desuso. Portanto, o Estatuto 

do Idoso não trouxe tanta novidade quanto às medidas protetoras dos idosos.  

 Conforme o entendimento de Ritt59:  
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O Estatuto do Idoso surge como um microssistema legal 
muito avançado e cujos direitos nele inseridos devem ser efetivados 
por políticas públicas, propostas e executadas pelos administradores 
públicos, principalmente no Município, ente estatal, pois faz parte do 
interesse local a proteção dessa camada da população.   

 
O Estatuto do Idoso possui um sistema organizado de direitos, assim como o 

Estatuto da criança e do adolescente,porém alta a aplicabilidade dessas leis para 

garantia de direitos através de políticas públicas voltada para os idosos. 

Com a publicação do Estatuto do Idoso surgiu o questionamento se houve ou 

não uma ampliação do rol dos crimes de menor potencial ofensivo, se houveram 

mudanças quanto ao tempo de cumprimento de pena, sua extensão dos crimes 

contra idosos de pena que não ultrapasse quatro anos para transação penal nos 

termos dos Juizados Especiais Criminais e quanto ao processo sumaríssimo em 

questão. 

 O Estatuto do Idoso menciona em seu artigo 94, que todos os crimes com 

pena máxima igual ou inferior a quatro anos, devem ser subjugados ao 

procedimento regulamentado na Lei dos Juizados Especiais Criminais60. 

 

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima 
privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o 
procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1.995, 
e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal 
e do Código de Processo Penal. 

 
A lei dos Juizados Especiais Criminais é conceituada como Lei das pequenas 

causas, ocasionando o surgimento dos questionamentos quanto a interpretação dos 

crimes praticados contra idosos, sendo considerados como crimes de menor 

potencial ofensivo. 

Deve-se, portanto, analisar o alcance da norma inovadora através da 

comparação com a Lei 9099/9561, que trata especialmente dos institutos 

despenalizadores e do procedimento aplicados aos crimes de menor potencial 

ofensivo. 

O objetivo da nova lei é proporcionar uma maior celeridade ao 

reconhecimento, procedimento e arbitramento das infrações praticadas contra o 
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61 BRASIL, Lei dos Juizados Especiais Criminais – Lei 9099/95. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivi_03/leis/l9099.html. Acesso em 28/05/2015. 
 



idoso e dessa forma, promover uma assistência quanto à sua dignidade. Além disso, 

esse Estatuto trouxe uma nova regra processual que amplia a competência dos 

Juizados, podendo até mesmo ser considerada uma reparação civil. 

Anteriormente, o Juizado Especial Criminal só podia demandar e apreciar as 

infrações de menor potencial ofensivo (razão da matéria), agora, com a ampliação 

de competência autua e aprecia os crimes contra idosos, cuja pena máxima não 

exceda a quatro anos.  

Segundo afirma Ritt62: Em todos esses casos, determina o Estatuto do idoso 

que o agressor da pessoa idosa receba pena mais grave. Todavia, nos crimes 

específicos praticados contra os idosos, previstos no próprio Estatuto, a pena será 

menor e da competência do Juizado Especial Criminal.  

Apesar de o assunto resultar em muitos conflitos tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, no Brasil vigora a conceituação de crime de menor potencial ofensivo 

aquele com pena de até dois anos disposto no artigo 2º, parágrafo único, Lei nº 

10.259/0163.  

Não houve a ampliação da conceituação de crime de menor potencial 

ofensivo; os crimes com pena máxima superior a dois anos, mesmo os dispostos no 

Estatuto do Idoso, devem ser submetidos ao Inquérito Policial de competência da 

Justiça Comum. 
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5. CONCLUSÃO 

 

É importante que façamos uma análise criteriosa (social e jurídica) a respeito 

do tema aqui exposto. Constatamos que o envelhecimento populacional no Brasil e 

no mundo é uma realidade, e simultaneamente a este crescimento percebemos o 

abandono tanto moral quanto material que o idoso vem enfrentando por parte de 

seus filhos e familiares. 

Neste trabalho mencionamos os tipos de abandono enfrentados pelo idoso, a 

saber: afetivos (morais) e materiais (financeiros) e a defesa de indenização por 

danos (materiais ou morais) aos idosos que sofrem pelo asilamento a que são 

submetidos pelos filhos e/ ou parentes. O parente tem o dever de atender as 

necessidades materiais e afetivas do seu idoso. 

A obrigação alimentar é recíproca entre pais e filhos e se estende também 

aos seus ascendentes que não possui meios para se sustentar, não havendo filhos 

ou parentes, a responsabilidade pelo sustento deste idoso recai sobre a figura do 

Estado, também garantidor da integridade física deste idoso 



O ordenamento jurídico ainda é muito superficial e frouxo em relação a 

responsabilidade civil que deveria existir para assegurar ao idoso uma qualidade de 

vida compatível às necessidades peculiares e naturais que o envelhecimento traz à 

vida da pessoa. 

A atuação do Estado não se restringe apenas ao Estatuto do Idoso, ele se 

utiliza de outras ferramentas, a saber: a CF/88, o Código Civil, o Código Penal, a 

Consolidação das Leis do Trabalho, Lei da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94), 

além de leis estaduais e municipal e Convenções internacionais entre outras leis a 

fim de garantir a proteção dos direitos dos idosos 

É imprescindível que o Legislativo, o Judiciário, a Administração Pública e 

seus gestores tenham uma visão humanística ao propor e aplicar políticas públicas 

voltadas ao idoso, priorizando o atendimento e enaltecendo a dignidade da pessoa 

humana desses cidadãos. 

O idoso tem uma tendência ao isolamento social, pois não se acha merecedor 

de ser considerado parte integrante da sociedade, por já não mais contribuir 

economicamente. Para isso, deve ser desenvolvido e cultivado a cultura do respeito 

e da valorização desses cidadãos, através de programas de interação e convivência 

entre todas as faixas etárias, desenvolvidos pela União, Estados e Municípios. 

O remédio para o isolamento é a inclusão, portanto o idoso se sentirá parte 

integrante da sociedade se ele for tratado como tal, sendo valorizado pela seu país, 

pela sociedade e pela própria família. A inclusão é uma importante ferramenta, pois 

através dela, o idoso tem conhecimento de seus direitos e sabe usá-los. 

É do ser humano o desejo por viver bastante, o envelhecimento saudável, 

com lucidez e autonomia. Essa dádiva está estritamente ligada a uma sociedade 

estruturada e poderosamente capaz de proporcionar aos seus idosos e àqueles que 

estão adentrando a esta etapa da vida, uma qualidade de vida. 

O Brasil, como outros países subdesenvolvidos não atendem de forma eficaz 

os seus problemas sociais, como por exemplo, a desigualdade social, a violência 

contra as crianças e adolescentes e nem tampouco as necessidades específicas dos 

seus idosos. 

A sociedade precisa estabelecer serviços de qualidade e simultaneamente 

assegurar o atendimento por parte de profissionais qualificados para as demandas 

da terceira idade. Estabelecendo políticas públicas de para impedir a pratica da 

violência, do abandono e qualquer outra forma de maus tratos. 



É de extrema relevância que a União e as demais esferas estatais trabalhem 

em conjunto em prol das questões da terceira idade, repelindo qualquer prática 

discriminatória contra o idoso, seja no âmbito doméstico, social e profissional. 

Valorizando o idoso como pessoa, cidadão detentor de direitos da personalidade. 

Garantindo proteção e efetivação dos direitos humanos a eles conferidos. 

O Estado e o Direito como agentes garantidores da lei e da ordem não podem 

se abster da função de repressão e responsabilização do indivíduo que não age em 

conformidade com a lei. 

Ao defendermos essa bandeira, afirmando que através do apoio e carinho dos 

nossos idosos seguimos adiante em nosso desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional que tanto temos almejado.  

Homenageamos aqueles que lutaram para construir uma família que 

pudessem deixar um legado de luta e trabalho, além de, contribuírem para o 

desenvolvimento social e econômico deste país. 

Esclarecemos que a observância e o cumprimento efetivo do Direito do Idoso 

e seu Estatuto é uma espécie de tributo que prestamos à geração anterior em 

gratidão por nos repassar uma incalculável herança através de sua experiência de 

vida e sabedoria.  

O povo que não reconhece e respeita seus anciãos, não se interessa por 

suas raízes e não conserva a sua memória, está fadado ao fracasso configurado no 

subdesenvolvimento, na exploração e na incivilidade.  
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ANEXO- PROJETO DE LEI N.º 4.294- A, DE 2008 

 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.632 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de  

2002 - Código Civil e ao art. 3° da Lei nº 10.741, de 1ª de outubro de  

2003 - Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer a indenização por  

dano moral em razão do abandono afetivo; tendo parecer da Comissão  

de Seguridade Social e Família, pela aprovação (relatora: DEP. JÔ MORAES 



DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES DE: 

SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE      

CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)  

APRECIAÇÃO: 

Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24  

SUMÁRIO 

I - Projeto inicial 

II – Na Comissão de Seguridade Social e Família: 

- parecer da relatora 

- parecer da Comissão 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Acrescenta parágrafo ao artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002- Código Civil e ao art. da lei n° 10.741, de 1ª de outubro de 2003 - Estatuto 

do Idoso -, de modo estabelecer a indenização por dano moral em razão do 

abandono afetivo.  

Art. 2° O artigo 1.632 da lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002  

- Código Civil – passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  

“Art. 1632............................................................................................................  

...... 

Parágrafo único: O abandono afetivo sujeita os pais ao pagamento de 

indenização por dano moral. (NR)” 

Art. 3° O parágrafo único do art. 3° da lei n° 10.741, de 1ª de outubro de 2003 

- Estatuto do Idoso - passa a vigorar como parágrafo 1°, devendo ser acrescido o 

seguinte parágrafo 2° ao artigo:  

“Art. 3° ...................................................................... 

§ 1ª 

§ 2ª O abandono afetivo sujeita os filhos ao pagamento de indenização por 

dano moral. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 



O envolvimento familiar não pode ser mais apenas pautado em um parâmetro 

patrimonialista- individualista. Deve abranger também questões éticas que habitam, 

ou ao menos deveriam habitar, o consciente e inconsciente de todo ser humano.  

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

de auxílio material. Encontra-se também a necessidade de auxílio moral, consistente 

na prestação de apoio, afeto e atenção mínimas indispensáveis ao adequado 

desenvolvimento da personalidade dos filhos ou adequado respeito às pessoas de 

maior idade. 

No caso dos filhos menores, o trauma decorrente do abandono afetivo 

parental implica marcas profundas no comportamento a criança. A espera por 

alguém que nunca telefona - sequer nas datas mais importantes - o sentimento de 

rejeição e a revolta causada pela indiferença alheia provocam prejuízos profundos 

em sua personalidade.  

No caso dos idosos, o abandono gera um sentimento de tristeza e solidão, 

que se reflete basicamente em deficiências funcionais e no agravamento de uma 

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

compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar estímulos 

de interação social do idoso e de seu interesse com a própria vida. Por sua vez, se é 

evidente que não se pode obrigar filhos e pais a se amar, deve- se ao menos 

permitir ao prejudicado o recebimento de indenização pelo dano causado. Por todo 

exposto, clamo meus pares a aprovar o presente projeto de lei.  

 

 

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2008. 

Deputado CARLOS BEZERRA 

 

 

 

 

 

 

 


