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RESUMO:Ao mesmo nível em que é recente, a valorização jurídica do afeto 
demonstra-se importante, uma vez que adapta o direito frente a realidade social, 
considerando que seus reflexos acarretam grandes transformações na 
sociedade e nas relações familiares. Do mesmo modo que é dever dos pais 
oferecer apoio moral para seus filhos enquanto for necessário, esses assumem 
a mesma responsabilidade para com aqueles na velhice. O abandono afetivo 
inverso é caracterizado quando o genitor, já idoso, sofre com a omissão de 
cuidados, convivência familiar, assistência moral ou indiferença afetiva de seus 
descendentes que recebem determinada incumbência pelo ordenamento 
jurídico. Não obstante dos demais objetos do direito das famílias, o abandono 
afetivo inverso vem aparecendo nas decisões judiciais fundamentadas nos 
princípios que regem o tema, restando saber se há possibilidade de gerar 
responsabilidade civil por danos morais. Além da citada principiologia, coloca-
se, também, como ponto fundamental, os direitos humanos, pois resguardam o 
cuidado específico imprescindível aos vulneráveis em relação a demasia da 
população. Nesse sentido, encontra-se a relevância dada ao tema: o abandono 
afetivo não se limita às questões de afeto pais-filhos; alia-se à empatia, ao 
cuidado e a compaixão, ao respeito para com a qualidade de vida do próximo, 
necessitando ser mais discutido dentro da comunidade jurídica e acadêmica, de 
maneira que expanda o conhecimento geral sobre a possibilidade de efetivação 
do direito à reparação civil pelo abandono afetivo inverso. A abordagem dedutiva, 
que parte da responsabilidade civil advinda do abandono afetivo, em sua 
essência, alcança a especificidade da responsabilidade pecuniária pelo 
abandono afetivo inverso, será realizada, procedimentalmente, pelo uso de 
relações análogas derivadas de doutrinas e jurisprudências, que restarão por 
sustentar, tecnicamente, os resultados da pesquisa. Outrossim, há de se apurar 
que o tema pouco explorado versa sobre conteúdo subjetivo que nem mesmo o 
ordenamento jurídico supre: o sentimento; de forma que dificulta a confirmação 
da aplicação da responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo inverso. 
Por conseguinte, buscar-se-á localizar decisões que declarem a procedência aos 
pedidos de reparação civil em decorrência do abandono afetivo inverso dentro 
da jurisdição brasileira. É defeso, aqui, que deve-se entender o tema como 
assistência, como um dever de cuidado, auxílio e cooperação, reconhecendo as 



delimitações que a idade causa aos envelhescentes, considerando que sequer 
as normas jurídicas podem obrigar as pessoas a sentirem afeto e amor umas 
pelas outras, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar, e, 
simultaneamente, a falta dessa afeição pode gerar punições no âmbito civil do 
direito. 
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