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A RUPTURA DA REDE DE APOIO FAMILIAR: O ABANDONO DO IDOSO E O DEVER DE CUIDADO DOS FILHOS ADULTOS 

Esta pesquisa se propõe a analisar a promoção da dignidade da pessoa idosa a partir do dever

fundamental de cuidado de filhos adultos quando da velhice, carência ou enfermidade de seus

pais. Essa obrigação instituída pela Constituição da República em seu art. 229, segunda parte,

possui natureza objetiva e subsiste independentemente da qualidade do vínculo afetivo entre as

partes. A solidariedade familiar, sob a qual se apoiou o legislador civilista para estabelecer os

herdeiros necessários do direito sucessório brasileiro, justifica a necessidade de compatibilização

do dever jurídico de cuidado e o acesso ao patrimônio deixado por pais idosos. Nesse sentido,

demonstramos que a inclusão do abandono de ascendentes em situação de fragilidade como

hipótese de deserdação, no art. 1.962 do Código Civil, representa forma válida e coerente de

obstar o recebimento de herança por filhos que descumprem a responsabilidade constitucional de

assistência e proteção.
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Apresentação da pessoa idosa como sujeito de direito, da especificidade de sua tutela

e do Projeto de Lei nº 3.145/2015 como instrumento capaz de corrigir incoerência

legislativa, por meio do acréscimo do inciso V ao art. 1.962 do Código Civil, tornando

possível deserdar filhos adultos cuja conduta não atenda ao seu dever jurídico de

amparo e proteção de seus pais (Const., art. 229, segunda parte).

Relacionar o dever fundamental de cuidado com a promoção da dignidade das pessoas idosas e

identificá-lo como manifestação da solidariedade familiar. Demonstrar a ausência de

condicionamento do dever de cuidado à qualidade do vínculo afetivo entre ascendentes e

descendentes para a sua efetivação. Propor, fundamentadamente, a uniformização do

ordenamento jurídico brasileiro quanto ao tratamento concedido à pessoa idosa, pois, apesar da

sanção penal pelo abandono (Estatuto do Idoso, art. 98), verifica-se a possiblidade de acesso à

herança por descendentes que desassistem os seus pais na velhice, carência ou enfermidade

destes.

Esta pesquisa se apoia em criteriosas revisões bibliográfica e jurisprudencial com o

propósito de articular a base teórica e legal sobre família, dignidade humana, direito e

dever fundamental de cuidado da pessoa idosa.

É inequívoca a urgência de atuação do legislador para fazer repercutir a problemática

social do abandono de idosos no direito sucessório de filhos adultos que desassistem

seus pais na velhice, carência ou enfermidade.
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