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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito da vulnerabilidade do 
idoso no contexto da alienação parental inversa, fazendo considerações sobre tu-
tela da dignidade e a possibilidade de reparação civil. Objetivou-se apresentar um 
panorama da teoria da vulnerabilidade, do idoso como sujeito vulnerável, em vir-
tude do cenário inerente ao envelhecimento, da alienação parental como violadora 
da dignidade da pessoa humana e a reparação civil como medida reparatório-in-
ibitória da prática da alienação parental inversa. Neste sentido, tratou-se dos con-
ceitos dos principais institutos ligados ao tema, além da discussão sobre a aplicab-
ilidade, por analogia, da Lei nº 12.318/2010, em virtude da inexistência de legislação 
específica sobre os atos de alienação parental no cenário do idoso, discorrendo 
sobre a violação do direito a convivência familiar e ao envelhecimento digno. 
Palavras-chave: vulnerabilidade; idoso; alienação parental inversa; dignidade da 
pessoa humana; reparação civil.

Abstract:
This article aims to discuss the vulnerability of the elderly in the context of inverse 
parental alienation, making considerations about the protection of dignity and the 
possibility of civil reparation. The objective was to present an overview of the theo-
ry of vulnerability, of the elderly as a vulnerable subject, due to the inherent scenar-
io of aging, of parental alienation as a violation of the dignity of the human person 
and civil reparation as a reparatory-inhibitory measure of the practice of inverse 
parental alienation . In this sense, it dealt with the concepts of the main institutes 
related to the subject, in addition to the discussion on the applicability, by analogy, 
of Law No. discussing the violation of the right to family life and dignified aging.
Keywords: vulnerability; old man; reverse parental alienation; dignity of human per-
son; civil repair.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A expressão vulnerabilidade está ligada à ideia de fragilidade 
por uma das partes de determinada relação, sendo considerada frá-
gil a mais fraca, o que ganha novos contornos no contexto do mun-
do globalizado, sobretudo em virtude do princípio da dignidade da 
pessoa humana e sua tutela, que leva ao entendimento da proteção 
especial a grupos ou pessoas vulneráveis, que carecem de uma atua-
ção e proteção especial por parte do Estado e demais agentes, sejam 
eles públicos sejam privados. Deste modo, a ideia de vulnerabilidade 
remete a situações que fragilizam os sujeitos em seu contexto de vida, 
impactando, em muitos casos, a própria fruição plena do exercício 
da cidadania e da dignidade humana. Ressalta-se que a vulnerabili-
dade deve ser entendida como uma relação de fragilidade da pessoa 
humana em relação a fatos do seu contexto social, do processo de 
desigualdade e exclusão social e de fatores biológicos, como o enve-
lhecimento, a infância, comprometimentos cognitivos, entre outros 
fatores. Nesta linha, é importante compreender que o contexto de 
envelhecimento tende a proporcionar vulnerabilidades ao idoso, não 
somente físicas, mas também cognitiva, afetiva, fato que, em muitos 
casos, pode gerar uma situação de codependência desse idoso com o 
cuidador, seja ele seu filho ou outro familiar. 

A relação de proximidade com um familiar, por si só, não  
sinaliza perigo e atenção, vez que não é incomum que determina-
dos familiares tenham uma atuação e relação mais próxima com o 
idoso, comparado aos demais membros do grupo familiar, todavia, 
ao extrapolar a função do cuidado, é necessário seriedade e cautela, 
pois ao idoso deve ser garantido o direito à convivência familiar 
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 ]  plena com os demais familiares, sem atos que interfiram em tal di-
reito, como, por exemplos, atos que expressem Alienação Parental 
(doravante AP). 

A AP clássica (que deu origem a expressão) acontece quando 
um dos genitores se vale do prestígio que tem junto à criança para 
implantar nela falsas memórias (fatos inverídicos, imputados ao ou-
tro genitor e nocivos ao filho que lhes é comum), a fim de enfraquecer 
ou mesmo destruir os laços afetivos que a criança tem com o outro 
genitor, todavia, a doutrina tem aplicado tal instituto em relação aos 
idosos, por força da vulnerabilidade inerente ao contexto do envelhe-
cimento. Assim, concebe-se a AP (doravante API) quando aplicada 
não aos descendentes, mas aos ascendentes, ocorrendo por meio do 
processo de desqualificação e de implantação de falsas memórias por 
parte de um familiar e/ou cuidador, com o objetivo de interferir no 
convívio do idoso com os demais familiares, fato que viola o direito 
de convivência familiar e o próprio direito personalíssimo ao enve-
lhecimento digno. 

À vista dessas noções e do notório aumento da expectativa 
de vida da população, sobretudo nos países desenvolvidos e em de-
senvolvimento, alteram-se as configurações de família, colocando o 
idoso como uma realidade presente nas composições familiares, o 
que tem vital relevância na discussão no campo do Direito Civil con-
temporâneo, coloca-se como fundamental a abordagem do presente 
tema, de maneira a permitir a caracterizar o ato ilícito e a reparação 
civil aos casos de API, por analogia ao previsto na Lei n. 12.318/2010, 
em virtude da ausência de normativa específica sobre a API, em de-
corrência  da seriedade das consequências dos atos violadores ao di-
reito à sadia convivência familiar do idoso. 

A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA  
ANTE O ESTATUTO DO IDOSO

A vulnerabilidade pode ser proveniente de diversos fatores, entre 
eles o psicológico, o social e o biológico, sendo que todos esses aspec-
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tos integram o processo de envelhecimento. Constata-se considerável 
aumento da expectativa de vida da população, fato que se explica pela 
queda da taxa de natalidade ante a redução da taxa bruta de mortali-
dade de idosos ante a ligação com a própria evolução dos meios tec-
nológicos, da medicina, da indústria farmacêutica e de estudos ligados 
à área do desenvolvimento humano. Segundo o Ministério da Saúde 
(2022, p. 1), através da Secretaria de Vigilância em Saúde

[...] a mortalidade em pessoas idosas constitui um importante indicador 
de saúde. A transição demográfica caracterizou-se com a redução das ta-
xas brutas de mortalidade, em especial a queda de doenças transmissíveis 
infecciosas e parasitárias, e, depois de um tempo, com a queda das taxas 
de natalidade, provocando significativas alterações na estrutura etária da 
população (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022, p. 1). 

Neste sentido, Dias (2021, p. 426) expressa a importância da 
compreensão sobre o fato de “idade avançada não implica incapa-
cidade ou deficiência. No entanto, é inegável que traz limitações de 
toda ordem”, vez que o processo de envelhecimento provoca altera-
ções em diversas áreas e condições do organismo humano, sendo na-
tural que a pessoa idosa fique mais exposta a algumas situações de 
vulnerabilidade. Ademais, junto com o processo de envelhecimento, 
vêm os desafios característicos deste público que, em muitos casos, 
podem sofrer significativas fragilidades, sejam de natureza física, 
cognitiva, social, afetiva, familiar, entre outras. Tal mudança traz 
consigo a necessidade de evolução do próprio ordenamento jurídico, 
diante da necessária proteção mais especializada de forma a atender 
as particularidades deste novo perfil populacional. 

No que se refere à proteção do idoso no ordenamento nacional, 
a Constituição Federal de 1988 confere em capítulo intitulado “Da 
família, da criança, do adolescente e do idoso” proteção específica 
a tais grupos. Por isso, o art. 230 da CRFB/1988 expressa que com-
pete à família, ao Estado e à sociedade “assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito 
de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Cons-
tituição e nas leis” (BRASIL, 1988). Ainda a promulgação da Lei nº 
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 ]  10.741/2003 (Estatuto do Idoso) busca efetivar a proteção especial 
atribuída pela Lei Maior a este público, assegurando e efetivando o 
dispositivo constitucional. Deste modo, o ordenamento jurídico na-
cional criou lei específica para tratar dos direitos relacionados à pes-
soa idosa, sendo assim considerada, para efeitos legais, às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, por expressa previ-
são do artigo 1º da Lei supradita (BRASIL. Estatuto do Idoso, 2003). 

De maneira complementar, Dias (2021) afirma que a Lei nº 
10.741/2003 deve ser vista como norma definidora de direitos e ga-
rantias fundamentais de aplicabilidade imediata, que representa um 
grande marco na proteção ao grupo societário senil. O diploma nor-
mativo em comento possui dispositivos que tratam especificamen-
te de medidas de proteção aos idosos, contendo a previsão de uma 
política de atendimento e fiscalização, inclusive, das entidades de 
atendimento a tal segmento da população, assim como de apuração 
de normas relativas a possíveis violações de direitos garantidos aos 
idosos (BRASIL. Estatuto do Idoso, 2003). 

Em seus artigos iniciais o Estatuto do Idoso dispõe sobre a pro-
teção integral prevista pela lei, devendo-se implementar medidas que 
assegurem “todas as oportunidades e facilidades, para preservação 
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”, de acordo 
com o artigo 2º do diploma normativo em comento (BRASIL. Esta-
tuto do Idoso, 2003). Além disso, a abordagem acerca do dever de 
cuidado ao idoso encontra-se prevista em ordem de protagonismo, 
impondo o dever, respectivamente à família, à comunidade, à socie-
dade e ao Poder Público, de maneira a ofertar absoluta prioridade à 
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”, segun-
do o artigo 3º da Lei nº 10.741/03 (BRASIL. Estatuto do Idoso, 2003). 
O Estatuto prevê, ainda, em seu artigo 4º, a proteção do idoso a situa-
ções de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, 
frisando que a inobservância das normas ensejará responsabilidade 
ao infrator, seja ela física ou jurídica. 



A VULNERABILIDADE DO IDOSO  NO CONTEXTO DA ALIENAÇÃO PARENTAL INVERSA: 
TUTELA DA DIGNIDADE  E REPARAÇÃO CIVIL

D
IÁ

LO
G

O
S 

EM
 D

IR
EI

TO
  —

  V
O

LU
M

E 
U

M
 

101

A ideia de proteção especial do idoso decorre do próprio pro-
cesso do envelhecimento, uma vez que essa etapa torna a pessoa mais 
propícia à situação de vulnerabilidade e, consequentemente, mais 
vulnerável à violação de seus direitos. Neste sentido, Castro e Cabral 
(2019, p. 97), explicam:

[...] agravando a condição de vulnerabilidade, tem-se o idoso que, por con-
dição inerente a sua longevidade, possui percepção menos aguçada, estando 
mais propenso a práticas abusivas e enganosas. Assim, o Estatuto do Idoso 
[...] garante ao indivíduo na terceira idade a condição de hipervulnerável, 
conferindo-lhe maior proteção. 

Ressalta-se que o envelhecimento é inerente a condição hu-
mana, processo este que causa significativas transformações morfo-
lógicas, funcionais e psicológicas, podendo interferir na capacidade 
plena do idoso, sobretudo podendo comprometer sua condição de 
discernimento sobre situações cotidianas da vida civil, da convi-
vência em sociedade e em família, colocando-o como pessoa mais 
vulnerável em decorrência das características inerentes ao envelheci-
mento (CASTRO; CABRAL, 2019). Sendo assim, é importante com-
preender que o contexto de envelhecimento tende a proporcionar 
vulnerabilidades ao idoso, não somente físicas, mas também cogni-
tiva, afetiva, o que, em muitos casos, pode proporcionar uma situa-
ção de codependência desse idoso com o cuidador, seja ele seu filho 
ou outro familiar. Destarte, Dias (2021) destaca que esta relação de 
dependência carece de atenção especial, de maneira a evitar que se 
extrapole o ato de cuidado, que pode vir a se transformar em abusos 
por parte de tal cuidador e/ou terceiros, em decorrência da própria 
situação de fragilidade do idoso. Sendo assim, diante da constatação 
da vulnerabilidade inerente ao processo de envelhecimento, tem-se 
que tal fenômeno justifica a criação e garantia de vários direitos a 
este grupo, diante do princípio da prioridade de proteção absoluta 
do idoso, o que demonstra a imperiosa necessidade de discussão de 
medidas reparatório-inibitórias a serem aplicadas em caso de viola-
ção ao direito de convivência familiar, mais precisamente diante de 
práticas de API (ALVES; MAZZARDO, 2021).



JOYCE GOMES GALONI  — HILDELIZA  BOECHAT 102

H
IL

D
EL

IZ
A 

BO
EC

H
AT

   
—

   
AL

IN
N

E 
AR

Q
U

ET
TE

   
—

   
M

O
YA

N
A

  M
.  

R
O

B
LE

S-
LE

SS
A

    
[ o

rg
an

iz
ad

or
as

 ]  Assim, tanto a Constituição Federal (doravante CF), como a 
lei específica de proteção ao idoso (Estatuto do Idoso) oferecem cui-
dados à situação de vulnerabilidade em que se encontra a pessoas 
idosas, zelando por sua dignidade.

A API COMO VIOLAÇÃO AO DIREITO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E OS REFLEXOS NA VIDA DO IDOSO

O termo AP surgiu, inicialmente, nas discussões ligadas a ações 
de família, sobretudo nas concernentes à guarda de criança e/ou ado-
lescente. Nesta linha, Dias (2021, p. 413) expressa que a expressão 
foi registrada com a conotação de “problema relacional do cuidador 
com a criança”, agindo o primeiro de maneira a realizar uma “lavagem 
cerebral” no segundo, por meio da implantação de falsas memórias, 
narrando maliciosamente fatos e informações não condizentes com a 
realidade, provocando distorções em informações, levando aquele que 
é cuidado, que se encontra mais vulnerável, volte-se contra uma tercei-
ra pessoa, geralmente um familiar. Duarte (2018) explica essa prática 
quando o abusador buscar persuadir aquele que se encontra sob sua 
influência ou poder familiar, levando-o a acreditar em suas crenças e 
opiniões, passando, aos poucos, a crer nas versões que lhe são conta-
das e implantadas pelo suposto abusador, gerando uma contradição 
de sentimentos e destruição de vínculos afetivos e familiares. Deste 
modo, apesar do termo estar ligado às ações atinentes a crianças e ado-
lescentes, o fenômeno da AP não se restringe apenas a lides ligadas ao 
universo infantojuvenil, atingindo, em alguns casos, o contexto de vida 
do idoso e seus familiares, o que pode ser tão devastador quanto à AP 
no contexto da criança e ou adolescente (DIAS, 2021). 

Como o idoso é considerado pessoa em situação de vulnera-
bilidade, seja em decorrência do contexto no qual interage, seja em 
virtude do próprio processo de envelhecimento e suas consequências 
(CASTRO; CABRAL, 2019), a ideia de AP no contexto do idoso se 
funda no reconhecimento dessa vulnerabilidade diante das mudan-
ças inerentes a esta fase da vida, ou seja, “o principal fundamento 
para a AP contra o idoso repousa na similitude da sua vulnerabilida-
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de com a de uma criança ou adolescente” (CALMON, 2020, p. 92). 
Ademais, é importante destacar que a análise do fenômeno da AP é 
complexa, pois conta com o envolvimento de diversas ciências, com 
uma gama de situações do âmbito da Psicologia e do Direito. Deste 
modo, a AP normalmente se manifesta quando existe uma relação de 
confiança, sendo mais comum na relação com um familiar, cuidador 
ou demais pessoas que de alguma forma exerçam influência sobre o 
idoso (DIAS, 2021). Então, essa prática vai destruindo os laços afe-
tivos, quando na verdade, deveria ocorrer exatamente o contrário.

À luz do exposto acima, tem-se que a API pode ser pratica-
da por qualquer pessoa envolvida nos cuidados do idoso, como, 
por exemplo, o cuidador e/ou qualquer familiar, bastando que essa 
pessoa seja capaz de influenciar o idoso, em razão da estima que 
ele tem por ela, da confiança ou afetividade (ALVES; MAZZAR-
DO, 2021). Dias (2021, p. 427) reforça essa noção ao destacar que 
a prática de atos alienadores no contexto do idoso predomina em 
ambientes onde há a existência de uma relação de confiança, seja 
com um familiar ou cuidador. Ademais, a autora apresenta que “a 
atuação maliciosa do agente alienador é facilitada em razão da con-
dição de vulnerabilidade” do idoso. 

Não obstante, impende sinalizar que na realidade em boa parte 
dos casos, percebe-se que o alienador é um dos filhos, que busca afas-
tar um ou ambos os genitores dos demais descendentes (filhos e ne-
tos). Sendo assim, normalmente, o alienador aproveita-se da situação 
de vulnerabilidade do idoso para manipulá-lo psicologicamente, de 
maneira a afastá-lo da convivência com seus demais entes queridos, 
seja através do afastamento de apenas um ou mais filhos, seja através 
do afastamento de demais familiares. Esse processo de manipulação 
ocorre através de falsas acusações, de implantação de falsas memó-
rias, com o fito, em muitos casos, de obter vantagens ou benefícios 
patrimoniais (CALMON, 2020).

Embora a Lei da Alienação Parental ampare especificamente o menor de 
idade, as pessoas idosas, efetivamente, não estão livres de atos de alienação 
daqueles que sobre elas exercem alguma autoridade, guarda ou vigilância, 
especialmente quando o abuso parte de estranhos ou parentes que, por ve-
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 ]  zes, se beneficiam das vantagens proporcionadas pelos recursos e reservas 
financeiras do idoso (MADALENO, 2018, p. 144). 

Diante da percepção de que a AP acarreta consideráveis conse-
quências negativas à vida do idoso, violando seu direito à convivência 
familiar, tem-se que ela representa uma violação a direitos existên-
cias do ser humano. Nesse sentido, destaca-se que esses direitos “[...] 
na realidade têm as suas raízes no próprio princípio da dignidade hu-
mana, que, por sua vez, é o fundamento de todos os direitos existen-
ciais, ‘cláusula geral dos direitos da personalidade’, síntese e essência 
de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa huma-
na” (CABRAL, 2018, p. 13). Direitos desta natureza, são entendidos 
como aqueles inerentes à personalidade humana, decorrem do res-
peito à pessoa e à sua dignidade, passando a merecer especial tutela, 
sobretudo a partir da constitucionalização do Direito Civil, dando 
origem a uma nova e ampla dimensão de direitos para os quais antes 
não havia tutela, denominados novos danos (CABRAL, 2018).

À vista desses entendimentos, enfatiza-se que o envelhecimen-
to, por si só, é um direito personalíssimo, de estreita ligação com a 
ideia de dignidade da pessoa humana. Ademais, o dever de cuidado 
em relação ao idoso e o direito à convivência familiar encontram res-
paldo no art. 3º da Lei nº 10.741/2003, que garante o “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 con-
vivência familiar e comunitária” (BRASIL. Estatuto do Idoso, 2003).

Alves e Mazzardo (2021) expressam que a AP no contexto de 
vida da população idosa, sobretudo em decorrência da própria vul-
nerabilidade nesta etapa da vida, é considerada violadora da digni-
dade humana e do direito ao envelhecimento digno, assim como ao 
direito à convivência familiar do idoso em relação aos seus demais 
filhos e familiares. Assim, a ocorrência de atos de API impacta no di-
reito a convivência familiar do idoso com seus demais filhos, familia-
res, amigos e comunidade, ferindo direitos garantidos constitucional 
e legalmente. No mesmo sentido, Ramos (2016, p. 29-30) destaca que 
a AP, mais precisamente a API atenta contra a dignidade e harmoni-
zação dos vínculos familiares, vez que tende a prejudicar toda uma 
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estrutura familiar, impedindo que a família promova sua finalidade 
contemporânea, qual seja: “ser um instrumento que instiga o fiel de-
senvolvimento de seus membros e promover a dignidade humana”. 

Ressalta-se que a garantia da efetividade do princípio da dig-
nidade da pessoa humana cria um nexo que remonta à noção de 
solidariedade social e, na análise da AP, da solidariedade familiar, 
fato que encontra respaldo no texto constitucional, quando expressa 
o dever jurídico da família, da sociedade e do Estado de proteção e 
cuidado em relação a diversos segmentos da sociedade, inclusive em 
relação ao idoso, conforme previsão nos artigos 226, 227, 229 e 230 
da CRFB/88. Deste modo, tem-se que 

a solidariedade não constitui apenas dever moral ou obrigacional, é ins-
trumento principiológico, baseado na ideia de fraternidade e reciprocidade 
que deve reger a associação humana para o alcance de um fim maior, qual 
seja, a promoção da dignidade humana (PAULA; SILVA, 2019, p. 6). 

Paula e Silva (2019) argumentam que a convivência familiar 
é uma garantia constitucional, deste modo, estabelecer entraves na 
completa garantia deste direito representa, ao idoso, uma violação a 
um direito fundamental, abrindo margem a atuação estatal, de ma-
neira a inibir práticas violadoras. Deste modo, a ideia de convivência 
familiar deve ser entendida como de vital importância à vida huma-
na, sobretudo no contexto de vida do idoso, devendo ser perseguida 
a garantia da fruição de tal direito, sendo exceção à retirada e/ou 
afastamento do idoso do convívio com seus, gerando a devida neces-
sidade e possibilidade de responsabilização do familiar e/ou cuida-
dor alienador no caso de prática de API. 

A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL COMO MEDIDA 
REPARATÓRIO-INIBITÓRIA DA PRÁTICA DE API

Conforme já comentado, a Lei n. 12.318/2010 foi criada, ini-
cialmente, com o escopo de aplicação em ações ligadas ao contexto 
de criança e adolescente, sobretudo nos contextos de guarda. Não 



JOYCE GOMES GALONI  — HILDELIZA  BOECHAT 106

H
IL

D
EL

IZ
A 

BO
EC

H
AT

   
—

   
AL

IN
N

E 
AR

Q
U

ET
TE

   
—

   
M

O
YA

N
A

  M
.  

R
O

B
LE

S-
LE

SS
A

    
[ o

rg
an

iz
ad

or
as

 ]  obstante, apesar de a idade avançada por si só não implicar na inca-
pacidade, é perceptível que o processo de envelhecimento traz limi-
tações que expressam uma situação de vulnerabilidade do idoso e a 
“interferência indevida na livre consciência da pessoa idosa justifi-
ca a intervenção estatal”, vez que é fundamental coibir que alguém 
próximo influencie negativamente e viole direitos da pessoa idosa, 
aproveitando da fragilidade inerente ao contexto de envelhecimento, 
passando a programar mentalmente o idoso, levando-o a “ignorar e 
até mesmo odiar seus familiares” (DIAS, 2021, p. 426-427). 

Assim sendo, cumpre sinalizar divergência de entendimen-
tos no que concerne à ideia de responsabilização civil na prática de 
API, uma vez que a Lei nº 12.318/2010, conforme já mencionado, 
foi criada para tutelar, primordialmente, ações ligadas à criança e ao 
adolescente, não havendo assim lei específica que trate sobre atos 
alienadores da parentalidade no contexto do idoso (ALVES; MAZ-
ZARDO, 2021). Apesar disso, fato é que o idoso pode ser vítima de 
atos alienadores, o que remete à necessidade de aplicação analógica 
da norma que versa sobre a AP no cenário nacional, até mesmo em 
decorrência das constantes mudanças que a família vem sofrendo ao 
longo do tempo (PAULA; SILVA, 2019). Ademais, Tavares e Ribeiro 
(2020) argumentam que o idoso também demonstra sinais de que 
pode estar sendo vítima de atos de AP, podendo ser através de irrita-
bilidade, tristeza quando está perto de determinado filho ou familiar, 
podendo até mesmo demonstrar resistência e repúdio. 

Neste sentido, a Lei nº 12.318/2010 foi inspirada para inibir a 
prática de atos alienadores da convivência familiar, por se serem no-
civos à formação psicológica da criança e do adolescente (BRASIL, 
2010). Não obstante, a doutrina majoritária esteja aplicando ao idoso, 
por analogia à vulnerabilidade dele na API, quando um dos filhos e/
ou outro familiar, impede e/ou dificulta a convivência de um ou mais 
genitores com os demais filhos ou familiares, fato que pode se tornar 
uma prática mais comum no contexto de vida de genitores idosos, 
principalmente quando um dos filhos, normalmente o que lhe é mais 
próximo, decide afastá-lo dos demais, seja por fatores pessoais ou 
visando obter algum tipo de vantagem (PAULA; SILVA, 2019).
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Figueiredo e Alexandridis (2020) aduzem que, geralmente, a 
AP contra a pessoa idosa possui um viés também patrimonial, como 
um possível interesse em bens daquele idoso, seja no sentido de he-
rança ou de usufruir benefícios percebidos pelo idoso em vida, ou 
seja, a Lei n. 12.318/2010 deve servir como ponto de partida para o 
entendimento e conceituação do que se entende por AP, mas deve-se 
ter em mente as particularidades da manifestação de atos de API, pois 
o idoso é vulnerável, todavia, o idoso nem sempre é incapaz. Deste 
modo, embora o tratamento da API seja semelhante ao da criança 
e do adolescente, deve-se levar em consideração as peculiaridades 
do sujeito idoso que, em regra, é pessoa dotada de independência e 
autonomia para todos os atos de sua vida, sendo caso de curatela ou 
tomada de decisão apoiada os casos em que seja discutida possível 
incapacidade do idoso (CALMON, 2020).  

Piccini et al. (2020) destaca que a família deve ser vista como 
a base da sociedade, devendo ser protegida de modo especial pelo 
Estado, o que traz a necessidade de atuação em caso de violação de 
direitos de integrantes do grupo familiar, sobretudo aqueles consi-
derados, de algum modo, como vulnerável. Salienta-se que a atua-
ção efetiva diante da violação de direitos tem o escopo de frear tais 
violações e evitar a reincidência. Deste modo, os autores afirmam 
que este comando de proteção à família decorre da própria CF, já 
que o texto constitucional busca amparar, de maneira especial, os 
indivíduos que enfrentam alguma situação tida como vulnerabili-
dade, endossando o fato de que a família assume importante posi-
ção no cenário social. 

Acerca especialmente da proteção ao idoso, o Estatuto do Idoso 
prevê, em seu artigo 4º, a proteção do idoso a situações de negligên-
cia, discriminação, violência, crueldade ou opressão, frisando que a 
não observância das normas ensejará responsabilidade à pessoa in-
fratora, seja ela física ou jurídica. Deste modo, tem-se que a própria 
legislação especial apresenta que a violação e a não observância de 
normas ligadas à proteção do idoso trazem consequências ao agente 
violador e/ou omisso, gerando a possibilidade de responsabilização 
em esferas jurídicas (BRASIL. Estatuto do Idoso, 2003). 
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 ]  Dias (2021) corrobora esse entendimento ao afirmar o Estatu-
to do Idoso contempla a base legal para a responsabilidade civil nos 
casos de violação aos direitos da personalidade do idoso, como as 
situações de abandono afetivo e API. Deste modo, é preciso ter em 
mente que a tutela do idoso é constitucionalmente garantida, assim 
como da criança e do adolescente, assim sendo, deve-se adotar como 
parâmetro a isonomia material, ou seja, 

[..] não deve haver distinção de tratamento e alcance de direito destes eis 
que todos são juridicamente considerados como vulneráveis a uma varie-
dade de males. A vulnerabilidade mencionada é inerente das características 
dos indivíduos tutelados, porém, cada qual com sua peculiaridade (PAU-
LA; SILVA, 2019. p. 9).

Quanto a esse aspecto, Dias (2021) é incisiva ao afirmar que 
diante da constatação de atos que constituem API, levando o idoso a 
rejeitar, de maneira injustificável, alguém por quem ele tinha apreço 
e afeição, caberá a aplicação das sanções previstas pelo ordenamento 
jurídico nacional, por violar o direito existencial da pessoa idosa. 

Assim, em facr da ausência de regramento normativo específi-
co que trate da AP no contexto do idoso, aplica-se a norma existen-
te, por analogia, que é definida, segundo Nader (2014, p. 191) como 
“um recurso técnico que consiste em se aplicar, a uma hipótese não 
prevista pelo legislador, a solução por ele apresentada para uma outra 
hipótese fundamentalmente semelhante à não prevista”. Essa repara-
ção civil tem viés punitivo, compensatório e pedagógico: o caráter 
punitivo da responsabilização tem como escopo estabelecer sanção 
em decorrência da violação causada, já o aspecto compensatório, ao 
violar o direito a convivência, houve um rompimento de vínculos 
com os familiares. Por fim, o caráter pedagógico visa evitar a reinci-
dência, a fim de coibir comportamentos semelhantes.

Segundo Dias (2021, p. 142), “a reparabilidade do dano encon-
tra respaldo legal (CC 952 parágrafo único), uma vez que atinge o 
sentimento de estima frente determinado bem”, o que torna a prática 
suscetível à indenização. Ademais, a autora destaca que o familiar e/
ou outra pessoa que se encontra privado da convivência tem também 
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o direito de buscar judicialmente seu direito a convivência, além de 
poder pleitear a penalização do alienador, sendo dispensada a com-
provação de incapacidade do idoso, bastando à demonstração de sua 
vulnerabilidade e o uso das práticas alienadoras por parte do agente 
abusador (DIAS, 2021). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões na seara do Direito Civil, sobretudo àquelas liga-
das à Família, apresentam significativa complexidade, principalmen-
te no cenário de constantes alterações nas configurações da família. 
Assim, a presente discussão não esgota o assunto, abrindo margem 
a novas e aprofundadas discussões. Não obstante, a análise permite 
a compreensão acerca dos prejuízos da AP no contexto de vida do 
idoso, sobretudo diante da inexistência de lei específica que trate o 
tema no contexto da terceira idade. 

Conforme explicado até aqui, o idoso é considerado como 
pessoa em situação de vulnerabilidade, condição que decorre de di-
versos fatores, como o psicológico, o social e o biológico. Ademais, 
o envelhecimento é um fenômeno em curso, sendo perceptível o 
considerável aumento da expectativa de vida da população humana, 
trazendo a necessidade da ampliação da discussão de temas ligados 
a este segmento da população. Isso porque o processo de envelhe-
cimento traz consigo os desafios característicos deste público que, 
em muitos casos, podem ocasionar significativas fragilidades, sejam 
elas físicas, cognitivas, sociais, afetivas, familiares, podendo desenca-
dear um cenário propício ao desenvolvimento de relações de code-
pendência do idoso com familiar e/ou cuidador.  Deste modo, essa 
circunstância, por si só, não se apresenta como problema, mas, em 
muitos casos, facilita a ocorrência de atos de API, aproveitando-se 
o familiar e/ou cuidador desta relação de confiança depositada pelo 
idoso para a criação de falsas memórias, tornando o idoso inseguro 
e, portanto, suscetível de se deixar levar pelos argumentos do aliena-
dor. Assim, surge a necessidade de intervenção, de maneira a garan-
tir o direito do idoso à convivência familiar, direito este garantido 
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 ]  pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, a violação ao direito à 
convivência familiar fere o princípio basilar da Dignidade da Pessoa 
Humana, fato que gera dano a direitos existenciais do idoso, abrindo 
margem à responsabilização civil do agente alienador, que pode ser 
um filho, familiar e/ou o cuidador. 

À vista de todo o exposto, tem-se que a reparação civil deve 
ser aplicada aos casos de API, valendo-se, de forma analógica e 
conceitual, da Lei nº 12.318/2010, para impor responsabilização ao 
alienador por conta dos danos causados ao idoso e a seus familiares 
(àqueles que foram privados da convivência com seu ente querido). 
Todavia, é importante ter em mente que o próprio Estatuto do Ido-
so contempla a base legal para a responsabilidade civil nos casos de 
violação aos direitos da personalidade do idoso, como as situações 
de abandono afetivo e API. Deste modo, é preciso ter em mente que 
a tutela do idoso é constitucionalmente garantida, assim como da 
criança e do adolescente.

Por fim, tem-se que tal discussão tem por finalidade maior 
proteger a pessoa idosa, pondo-a a salvo de tratamentos degradantes 
capazes de lhe ferir a dignidade ou de causar ansiedade, tristeza e 
depressão, pois ela já cumpriu a maior parte de sua trajetória, mere-
cendo na senilidade todo afeto que a família deve lhe oferecer.
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