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RESUMO  

 
Este trabalho trata-se em apresentar uma analise geral do instituto dos alimentos, 
seu conceito, sua natureza, sua finalidade e a obrigação alimentar, tendo como base 
diversos autores citados durante o trabalho. Este trabalho visa de maneira coerente, 
sobre a obrigação alimentar dos filhos para com os pais quando estes chegarem a 
uma idade avançada.Serão analisadas as hipóteses de a obrigação alimentar, os 
aspectos de procedimentos. Por fim, o trabalho trata em como deve ser essa 
obrigação, analisando a necessidade do alimentado e a possibilidade do 
alimentante.Este trabalho tem como objetivo esclarecer algumas duvida quando se 
fala em alimentos dos filhos para com os pais, visando sempre o principio da 
solidariedade familiar. 

 
Palavras-chave: Alimentos.Necessidade. Obrigação Alimentar. Possibilidade. 
Solidariedade Familiar.  
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ABSTRACT 
 
 
This work presents a general analysis of the food institute, its concept, its nature, its 
purpose and the obligation of food, based on several authors cited during the work. 
This paper aims at a coherent way, about the obligation of children to feed their 
parents when they reach an advanced age. The hypotheses of the food obligation, 
the aspects of procedures will be analyzed. Finally, the paper deals with how this 
obligation should be, analyzing the need for the feed and the possibility of the feed. 
This paper aims to clarify some doubts when talking about food from children to 
parents, always aiming at the principle of family solidarity.  

 
Keywords: Food. Food obligation. Need . Possibility. solidarity. 
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INTRODUÇÃO  

 

O estudo realizado teve como objetivo a analise da obrigação alimentar dos 

filhos para com os pais quando este estiver em uma idade avançada, conjunto com 

a solidariedade familiar e a binômia necessidade e possibilidade. 

Já que cada vez é maior o número de ações de pedido de alimentos, ao 

mesmo tempo em relação dos pais pedindo alimentos aos filhos, polêmica e dividido 

opiniões quanto à eficácia real.  Quais os fatores que devem contribuir para que tal 

norma seja efetuada com precisão e eficácia? Em questão de que os alimentos têm 

por base e fundamento o princípio da solidariedade familiar. 

Tentando alcançar a solução do problema, direito de grande abrangência indo 

mesmo além da acepção fisiológica, incluindo tudo que é necessário a manutenção 

individual: sustento, habitação, educação, vestuário, tratamento etc. Alimentos 

compreendem todas as necessidades do ser humano, e não apenas a subsistência 

propriamente dita: alimentação e os alimentos civis (alimenta civiliza: habitação, 

vestuário, medicamentos, transporte e lazer), pelo princípio da solidariedade familiar, 

existência de companheirismo, vínculo de parentesco ou conjugal entre alimentando 

e alimentante. 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de abordar a obrigação de 

alimentos no Direito Brasileiro.  Decorrente deste objetivo, e para o seu alcance, 

estabeleceram-se os objetivos específicos de abordar os alimentos; a obrigação de 

alimentar em seus diversos aspectos; e ainda a obrigação dos filhos em relação aos 

pais, obrigação alimentar e sua eficácia real; analisar trabalhos correlatos; e 

apresentar a solução do problema. 

Os alimentos têm por base e fundamento o princípio da solidariedade familiar, 

e a existência de companheirismo, vínculo de parentesco ou conjugal entre 

alimentando e alimentante.  Necessidade do alimentando, no caso os pais, 

possibilidade econômica do alimentante os filhos, proporcionalidade, na sua fixação, 

entre as necessidades dos paise os recursos econômicos financeiros dos filhos. 

Trata-se de um trabalho com características qualitativas e quantitativas, pois 

consiste em estabelecer uma formulação geral, e em seguida, buscar fenômenos de 

modo a sustentar a formulação geral, e revisão bibliográfica. 
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CAPITULO 1 – CONCEITOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

A categoria alimento, no senso comum, significa tudo àquilo que o ser 

humano necessita consumir de modo que consiga manter-se vivo e, assim, subsistir.   

Segundo Buarque alimento “é toda substância que, ingerida por um ser vivo, 

o alimenta ou nutre; é mantimento, sustento, alimentação; aquilo que faz subsistir 

conserva alguma coisa”. (FERREIRA, 1999). 

Em se tratar de alimentos, no Direito sempre haverá a figura do alimentante, 

que é o que provê os meios de subsistência e a figura do alimentado é quem recebe 

o alimento. 

Acerca do assunto bem leciona Venosa (2005) 

 

O ser humano, desde o nascimento até sua morte, necessita de amparo de 
seus semelhantes e de bens essenciais ou necessários para a 
sobrevivência. Nesse aspecto, realça-se a necessidade de alimentos. 
Desse modo, o termo alimentos pode ser entendido, em sua conotação 
vulgar, como tudo aquilo necessário para sua subsistência. (VENOSA,2005, 
p.375)  

 

Quando se fala no dever de alimentar e no direito de ser alimentado, vem 

sendo de grande importância,atualmente, é regrado juridicamente na grande maioria 

da sociedade. 

Segundo Lisboa (2006) 

 

Consagrou-se a solidariedade social como objetivo da Republica Federativa 
do Brasil e da sociedade civil, nas relações jurídicas. Conjugando-se essa 
finalidade com a afirmação constitucional segundo a qual a família é a base 
da sociedade e tem proteção especial do Estado, torna-se clara a conclusão 
segundo a qual o principio da solidariedade social abrange a solidariedade 
familiar. (LISBOA, 2006, p.59). 

 

Entende-se que um deve ter afeição pelo outro e o respeito, e nas horas 

difíceis um ajudar o outro conforme a necessidade e a possibilidade o respeito é a 

preservação da honra subjetiva da pessoa, epor tanto pode ser garantido o direito 

moral da personalidade do alimentando. 

O respeito e a afeição andam juntos, segundo Lisboa (2006) 

 

No seu sentido lato, a afeição e o respeito possuem, conforme definido, um 
sentido diferente. Não são propriamente critérios jurídicos a serem utilizados 
para a fundamentação de solução jurídica dada a um problema familiar. 
São, na verdade, elementos integrantes do principio da solidariedade 
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familiar, que passou a orientar as relações entre os membros das entidades 
familiares e entre parentes a partir da constituição de 1988. . (LISBOA, 
2006,  p.60). 

 

O princípio da solidariedade vem para entender que deve ter o respeito com 

os parentes estes precisando, devendo ser um pouco mais solidário e os ajudá-los, 

como diz Lisboa: 

 

O principio da solidariedade serve de fundamento para o dever de respeito 
pessoal, porém nem sempre se achará afeição na conduta solidária, 
infelizmente realizada muitas vezes sem qualquer apreço. . (LISBOA, 2006, 
p.61). 
 

 

Quando se diz respeito à prestação alimentar o autor traz, Lisboa:  

 

Na fixação da prestação de alimentos deve-se observar a binômia 
necessidade do alimentando e a possibilidade da prestadora necessidade 
do alimentando a ser suprida advém da sua falta de recursos para prover á 
sua própria subsistência. . (LISBOA, 2006, p.65). 

 

Devemos sempre quando se trata de prestação de alimentos, observar o 

binômio, porque nem sempre o alimentante tem condições de arcar com as 

obrigações com o alimentando que realmente precisa, então devendo se estender 

aos demais parentes.  

O mas comum quando se deriva da obrigação alimentar, é das relações de 

parentesco, mas no que incide os alimentos pode também provir de temas ligados á 

previdência social e até mesmo ser consequência da responsabilidade civil.  

Portanto,deve ser entendida como alimentos, como coisa básica, um recurso 

elementar, responsável a propiciar a manutenção da vida, esta ultima considerada 

bem de maior grandeza, seja qual for àhierarquia, a ciência através da qual se possa 

fazer sua abordagem. (BUZZI, 2004, p.21).  

 

1.1 Origem e evolução histórica dos alimentos  

 

Para Venosa o ser humano “desde os seus nascimentos até a sua morte, 

necessita de amparo de seus semelhantes e de bens especiais ou necessários para 

a sobrevivência”. (VENOSA ,2006, p.375) 



13 

 

 

 

Cahali explica que a obrigação alimentar nas relações familiares teve omissão 

durante o período republicano e arcaico, pois é reflexo da constituição da família 

romana onde o poder familiar era exercido pelo pai. (CAHALI, 2004, p.46). 

A época em que a obrigação alimentar foi inserida foi no período justinianeu, 

sendo esta obrigação familiar recíproca entre ascendentes e descendentes em linha 

reta ao infinito, conclui Cahali. (CAHALI, 2004, p.44) 

Dias (2005), explica que: 

 

O modo como a lei regula as relações familiares acaba refletindo no tema 
alimentos. Em um principio momento, o poder familiar- com o nome pátrio 
poder- era exercido pelo homem. Era a cabeça do casal, o chefe da 
sociedade conjugal. Assim, era dele a obrigação de prover o sustento da 
família, o que se convertia em obrigação alimentar quando do rompimento 
do casamento. (DIAS, 2005, p.455). 

  

Venosa (2006) entende que a legislação complementar, com todas as 

transformações sociológicas da família, estabeleceu varias mudanças na 

regulamentação do instituto. “Anota-se também, que há interesse publico nos 

alimentos, pois se os parentes não atenderem as necessidades básicas do 

necessitado, haverá mais um problema social que afetará os cofres da 

Administração”.  

Os alimentos,porém, não se destinam somente á subsistência material do 

alimentado, mas também á sua formação intelectual e á sua educação (DIAS, 2009).  

As espécies dos alimentos se diferenciam. Quanto á natureza pode ser 

classificado em alimentos naturais que são aqueles destinados a suprir as 

necessidades básicas do alimentando; ou civil quando destinados á sua realização 

social. (VENOSA, 2006)  

Os alimentos naturais destacam que é tudo aquilo que é necessário para a 

mantença de vida de uma pessoa. “[...] compreendendo tão – somente a 

alimentação, a cura, o vestuário, a habitação, nos limites assim do necessariumvitae 

[...]”. Já os alimentos civis abrangem outras necessidades, intelectual e morais, tais 

como de educação, lazer etc. (CAHALI, 2009). 

A diferença de acordo com as especificações do direito romano a expressão 

alimentos refere-se não tão somente aos gêneros alimentícios requeridos para a 

manutenção da vida orgânica, como também a habitação, vestuário, medicamentos, 

instrução. (CAHALI, 2009).  
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Destaca o Código Civil a diferença entre alimentos civis e naturais com uma 

intenção nitidamente punitiva. Conforme o artigo 1.694 do Código Civil (2002) 

“parentes, cônjuges e companheiros podem pedir alimentos uns aos outros para 

viver de modo compatível com asua condição social, inclusive para atender ás 

necessidades de educação”. Assim, garante que continuem com o mesmo padrão 

de vida que já estavam acostumados.  

Com relação à obrigação alimentar, entende que a função dos laços 

consanguíneos, parentesco ou casamento; à vontade ou o ato ilícito que pressupõe 

a reparação do dano causado. (DIAS, 2009) 

A obrigação do dever de assistência entre os membros de uma família e 

ainda o principia da dignidade da pessoa humana, existente no Art. 229 da 

Constituição Federal de 1988, que diz “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”. (BRASIL, 1988). 

Embasando na solidariedade que deve existir no meio familiar, o Estado 

então cria a obrigação de assistência mútua, faz com que o dever moral do auxilio 

familiar se converta em norma jurídica.  

De acordo com Rodrigues (2005) além de a disposição moderna afirmar ao 

Estado o dever de prestar assistência e socorrer os necessitados, demonstra que 

para desobrigar de tal tarefa diante da impossibilidade de cumpri-lo, o Estado, por 

meio legal, destina tal obrigação para os familiares do necessitado, incluindo-se 

parentes, cônjuges ou companheiro do necessitado. 

Lembrando que o fundamento da obrigação alimentar vem do principio da 

solidariedade familiar. Com a inépcia do Estado em praticar tal função, cabe então 

ás pessoas do grupo familiar do necessitado prover sua subsistência.  

Quanto á causa jurídicos os alimentos podem ser considerados como 

legítimos que são aqueles estabelecidos em lei decorrentes de laços 

consanguíneos, parentesco, matrimonio ou união estável. (GOMES, 2002) 

 

Como legítimos, qualificam-se os alimentos devidos em virtude de uma 
obrigação legal; no sistema do nosso direito, são aqueles que se devem por 
direito de sangue (exiure sanguinis), por veiculo de parentesco ou relação 
de natureza familiar, ou em decorrência do matrimonio; só os alimentos 
legítimos, assim chamados por derivarem exdispositione iuris, inserem – se 
no Direito de Família (CAHALI, 2009, p.21). 
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Existem também os alimentos voluntários que esclarece o referido autor, são 

aqueles que decorrem de um ato de vontade do alimentante ou por testamento no 

caso de morte deste. Que também é chamado de obrigações, prometidos ou 

deixados. “Prestam-se em razão de contrato ou de disposição de ultima vontade; 

pertencem, pelo que, ao Direito das Obrigações ou ao Direito das Sucessões, onde 

se regulam os negócios jurídicos que lhes servem de fundamento”.  

Contudo, ainda se tem os alimentos resultantes do ato ilícito, sendo assim 

uma forma de indenização do dano causado.  

Justifica que no campo da obrigação alimentar quem tem como causa a ação 

voluntária ou o ato ilícito que pode ser utilizada certaregra especifica aos alimentos 

legítimos, especialmente nos casos dos alimentos que foram concedidos 

convencionalmente em clausula de separação amigável; ou se pretende impor a 

obrigação alimentar ao cônjuge de má-fé, ou mesmo ao cônjuge responsável pela 

dissolução da sociedade conjugal ou vinculo matrimonial.  

Os alimentos podem ser ainda provisórios ou regulares, também chamados 

definitivos. Os alimentos provisórios ou provisionais são aqueles fixados pelo juiz 

durante a demanda processual para satisfazer ás necessidades de subsistência do 

alimentando e ainda pra pagamento de custas processuais. (CAHALI, 2009) 

Os alimentos provisórios que são concedidos pelo juiz, da inicio com uma 

ação por meio da qual os alimentos pleiteados em caráter definitivos. Bem como 

essas ações costumam demorar, o legislador então criou os alimentos provisórios 

vistos as necessidades do alimentando. “Dado o seu caráter provisório, a obrigação 

pode ser suspensa a qualquer momento, dependendo das informações carreadas 

nos autos”. (NADER, 2009) 

Já os alimentos que são fixados pelo juiz em sentença, os definitivos ou 

regulares.“Dizem-se regulares, ou definitivos, aqueles estabelecidos pelo juiz ou 

mediante acordo das próprias partes, com prestações periódicas, de caráter 

permanente, ainda que sujeitas a eventual revisão” (CAHALI, 2009, P.26). 

Inclui ainda que os alimentos regulares ou definitivos podem ser 

estabelecidospor acordo entre as partes, devendo sempre ser pagos de forma 

sucessiva, estando sujeitos a revisões do valor acordado e ainda mudanças 

decorrentes da necessidade tanto do alimentando quanto a do alimentante em 

prestá-los. (SPENGLER, 2002) 
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Ressalta-se que “retroagem os alimentos regulares, fixados em sentença á 

data da citação do demandado, ou á data da fixação dos alimentos provisórios ou 

provisionais, caso em que os substitui”. Contudo, tal valor fixado á titulo de alimentos 

regulares for maior que o valor dos alimentos provisórios, deve o alimentante restituir 

a diferença. (PATIÑO, 2006). 

Dentre as características dos alimentos, encontra-se o direito personalíssimo 

que diz que o direito de receber alimentos é tão somente do alimentado que não 

pode transferir ou repassá-lo para outra pessoa. (CAHALI, 2002, p.5.)  

O direito de receber alimentos é personalíssimo, nunca ser objeto de negocio 

ou de outro acontecimento jurídico, por se tratar de uma garantia do direito á vida, a 

manutenção da existência do alimentado. Constitui direito personalíssimo, pois estão 

relacionados com a manutenção digna da vida da pessoa e somente a ele se 

destinam, não podendo esse direito ser repassado á outra pessoa. (SPENGLER, 

2002).  

Cahali e Pereira (2005) entendem como direito personalíssimo tudo que é 

referente com o direito àvida, buscando, sobretudo tornar possível a sobrevivência 

da pessoa, em condições dignas.  

A irrenunciabilidade também é uma das características do direito a alimentos, 

sendo um direito que o alimentado não pode renunciar. 

Spengler (2002, p. 25) diz que “tal irrenunciabilidade é decorrente do fato de 

que, sendo o direito a alimento personalíssimo, é tutelado pelo Estado”.  

Prevalecendo o interesse publico, não podendo ser permitido que o ônus seja 

aumentado com o sustento de pessoas necessitadas, que poderiam pleitear tal 

obrigação àqueles que estão obrigados pela lei a prestá-lo. 

Como reza o artigo 1707 do Código Civil (2002) “Pode o credor não exercer, 

porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo credito 

insuscetível de cessão, compensação ou penhora”, o que se torna nulo toda e 

qualquer declaração nesse sentido. 

A impenhorabilidade também é uma característica do direito a alimentos, 

motivo pelo qual a pensão alimentícia não podendo ser objeto de penhora, por se 

tratar única e exclusiva para a sobrevivência do alimentado.  

Os alimentos também são intransmissíveis, os sucessores do alimentado não 

poderão pedir alimentos em seu nome. Segundo Spengler (2002), destaca o caráter 
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personalíssimo de que se revestem os alimentos, vez que tanto o direito de receber 

quanto de prestá-los refere-se exatamente a pessoa de seus titulares. 

Assim os sucessores do alimentante não podendo ser obrigados a assumir tal 

ônus futuros de pagamento.  

Contudo, Cahali (2009) diz que existem exceções quando diz respeito ao 

principio da intransmissibilidade, tal como o alimentado tem créditos por alimentos 

atrasados, fazendo parte do patrimônio hereditário, e vem a falecer. 

Seus sucessores podendo pleitear o mesmo quando é o alimentante quem 

morre e deixa alimentos atrasados e não pagos. O artigo 1700 do Código Civil 

transmite então aos herdeiros o pagamento.  

Os alimentos também são imprescritíveis. Que podendo ser pleiteado a 

qualquer tempo de vida do individuo, por ser um direito de personalidade (PATIÑO 

2006).   

Segundo Gomes (apud CAHALI, 2009) em algumas situações não há no que 

se falar em prescrição, como quando o alimentante não tem condições de continuar 

prestando os alimentos. O direito não prescreve com o decurso do tempo. E quando 

o alimentado não o exige mais do alimentante o recebimento das prestações, se 

aceita assim a prescrição das prestações vencidas, mas não do direito em si.  

Ainda assim, não se prescreve o direito de reclamar os alimentos, o direito de 

cobrar alimentos vencidos é prescritível, conforme o disposto no artigo 206 § 2° em 

dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que 

se vencerem, salvo em caso de incapazes, cujo prazo prescricional só começa a 

contar quando o mesmo fizer dezesseis anos.  

O princípio da irrepetibilidade os alimentos já pagos, não pode ser devolvidos, 

salvo em caso de dedução do alimentado ao erro pelo alimentante. Como os 

alimentos servem para garantir a vida e se destinam á aquisição de bens de 

consumo para assegurar a sobrevivência é inimaginável pretender que sejam 

devolvidos. (DIAS, 2017). 

Na hipótese de ser julgada improcedente a ação de alimentos, o que os torna 

indevidos, “ainda assim os alimentos ad litem, pagos durante o trâmite da demanda, 

não poderão ser restituídos” (PATIÑO,2006, P. 146).  
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Caso o alimentado agindo de má-fé, com dolo ao alimentante obrigando a 

pagar os alimentos já interrompido, aceita que o alimentante requeira o que já foi 

pago.  

Enfim, a incompreensibilidade, pode ser por fim flexibilidade em situações 

peculiares, uma vez que os alimentos existem para suprir, as necessidades básicas 

e a manutenção do alimentado e ter uma vida digna. (CAHALI, 2009 )  

 

1.2 Natureza Jurídica 

 

Quanto à natureza jurídica de a obrigação alimentar, trata-se de um direito 

pessoal extrapatrimonial, e tem um fundamento ético-social, pois o alimentado não 

tem interesse econômico, vez que a prestação recebida não aumenta seu 

patrimônio, não servindo também de garantia aos seus credores, sendo por sua vez, 

uma manifestação do direito á vida, que tem o caráter personalíssimo. (DINIZ, 2007). 

Madaleno (2004, p. 197) diz que  “o direito alimentar é de ordem publica, por 

prevalecer o interesse social na proteção e preservação da vida e da família (...)”. 

Cahali (2009, p. 51) entende que é um instituto de ordem publica, “por estar 

diretamente ligado ao direito á vida, inerente a pessoa humana, o acompanhando 

desde o seu nascimento, sendo, portanto inestancável”. 

Diniz (2009, p. 543) enfatiza que o fundamento da obrigação alimentar é o 

principio da preservação da dignidade da pessoa humana, posto no artigo 1°, inciso 

III da Constituição Federal 1988, e o da solidariedade familiar, “sendo um dever 

personalíssimo garantido ao alimentante, em razão de parentesco que o liga ao 

alimentando”.  

Dentre os requisitos da obrigação alimentar existe o binômio, necessidade-

possibilidade, ou seja, verificando as necessidades do alimentado e as 

possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da prestação, visando à 

proporcionalidade. “Por isso, se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: 

proporcionalidade-possibilidade-necessidade” (DIAS, 2009, p. 493).  

Segundo Madaleno (2004, p. 126-127) “o direito aos alimentos, ao lado do 

direito á própria vida, representa um dos dispositivos mais importantes de qualquer 

legislação”. Entende ele, que o direito alimentar “é de ordem publica”, pois prevalece 

“o interesse social na proteção e preservação da vida e da família”.  
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1.3 Sujeitos da obrigação: 

 

A obrigação de prestar alimentos vem do principio da solidariedade, que 

quem não podendo prover sua própria subsistência não pode ser relegado ao 

infortúnio. Desse modo, incumbe ao Estado, á sociedade e á família esta obrigação 

(VENOSA, 2005).  

Segundo o artigo 3° da Constituição Federal, a obrigação a alimentos 

fundamenta no principio da solidariedade, que é a base para a organização da 

sociedade brasileira. “A família é base da sociedade (art.226), o que torna seus 

efeitos jurídicos, notadamente os alimentos, vincados no direito/dever de 

solidariedade” (LÔBO, 2011, p.364).  

A relação de parentesco proporciona de grande importância, tendo efeitos 

legais relevantes, já que a lei impõe direita e obrigações recíprocos entre os 

parentes (GOMES, 2002).  

Segundo Venosa (2006, p.362), “o direito de os filhos maiores pedirem 

alimentos ao pai, não é o pátrio poder que determina, mas a relação de parentesco, 

que predomina e acarreta a responsabilidade alimentícia”.  

Quando se fala em obrigação alimentar entre parentes em linha reta não 

existem limites (DIAS, 2009). Como reza o 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.”, 

entretanto o nosso ordenamento jurídico reconhece que em linha colateral a 

obrigação de prestar alimentos limita-se ao parentesco em segundo grau.  

 

No direito brasileiro, os alimentos legítimos, impostos pela lei devido 
ao fato de existir entre alimentante e alimentado vinculo de família, 
são devidos somente pelos ascendentes (pais, avós, bisavós e 
outros), pelos descendentes (filho, neto, bisneto e outros), pelos 
irmãos e pelo cônjuge ou convivente, não podendo ultrapassar a 
linha colateral de segundo grau (irmãos), excluindo-se, portanto, os 
afins (sogros, genro, nora e cunhados) e os sobrinhos (WELTER, 
2004, p.30-1).  
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Conforme o artigo 1697 do Código Civil diz que “na falta dos ascendentes 

cabe à obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando 

estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais”. 

A obrigação de prover alimentos o artigo 1698 do Código Civil, diz que no 

caso de o parente devedor não estiver em condições de contribuir, os parentes de 

grau imediato serão chamados para tal.  

Quanto o Código Civil Cahali (2009), diz que se trata de forma confusa, pois 

não realça a origem da obrigação alimentar, se decorre de poder familiar, do 

parentesco ou do rompimento do casamento ou da união estável.  

Para Venosa (2005) entende que ao longo do tempo houve varias alterações 

nesse sentido. Por exemplo: a Lei n°6.515/77, que tratou a questão de modo 

diverso, ao possibilitar a transmissão aos herdeiros do devedor da obrigação de 

prestar os alimentos.  

Antes disso a obrigação de prestar alimentos não era transmitida aos 

herdeiros do devedor, conforme exposto no artigo 402 do Código Civil de 1916. A lei 

n°6.517/77, a lei do divorcio, trouxe como regra no artigo 23 “a obrigação de prestar 

alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1796 do Código 

Civil” (VENOSA, 2005, p. 36). 

O artigo 1700 do Código Civil afirmou a transmissibilidade da obrigação 

alimentar para os herdeiros. Podendo os alimentos ser cobrados do espólio, ou seja, 

de cada um dos herdeiros, visando sempre com as possibilidades destes, como traz 

o artigo 1997 do Código Civil, dispõe taxativamente que “a herança responde pelo 

pagamento das dividas do falecido, respondendo cada herdeiro proporcionalmente á 

parte que lhe couber na herança (BRASIL, 2002)”. 

A obrigação alimentar permanece somente até a partilha, sendo que desse 

momento em diante, o direito a alimentos surge por base na solidariedade família. 

Significa que a divisão do espolio, os sucessores do devedor da obrigação não mais 

responde pelo pagamento desta, havendo liberdade para assumi-la apenas com 

base na solidariedade familiar, ou seja, no dever moral de prover meios de 

subsistência ao credor (DIAS, 2009).  

Para Fachin (2003), a transmissão da obrigação alimentar inexiste; o que há 

na realidade é a transmissão do passivo.  
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A obrigação alimentar é intransmissível, sem embargo de responderem os 

herdeiros pelos débitos existentes á época da morte do alimentante. Tal transmissão 

é do passivo e não de alimentos, nem mesmo entre os cônjuges. Não se trata, 

portanto, de uma exceção á regra da intransmissibilidade (FACHIN, 2003, p. 291).  

O que ocorre na verdade é que o espolio responderá pela divida alimentar, 

sendo que os herdeiros não são devedores desta, somente a responsabilidade de 

quitá-la, até a divisão da herança. 

Para Pereira (1997, p. 35) “dissolvida à sociedade conjugal ou casamento, 

subsistem as obrigações alimentares, tanto que é irrenunciável direito aos alimentos 

em separação consensual ou divorcio consensual”. 

Dentro dessa questão para Guerra (1999, p.231) “todos os alimentos que se 

destinam a assegurar a subsistência de quem os necessita entendem-se como 

alimentos em sentido próprio e deve, por isso mesmo, ser tutelados pelos meios 

executivos especiais”. 

 

A execução de a obrigação alimentar é trazida pelo Código de Processo Civil 

(2015) nos artigos 528 a 533 e pela Lei n ° 5.478/68 em seus artigos 16 a 20. 

A obrigação alimentar pode resultar de quatro fontes. A primeira delas é a lei, 

pela existência de um vinculo de família entre os envolvidos; a segunda fonte é o 

testamento, mediante legado; podendo ainda resultar de sentença judicial 

condenatória do pagamento de indenização para ressarcir danos provenientes de 

ato ilícito; e, por fim, de contrato (GOMES, 2002).  

A obrigação se executa por meio de prestações periódicas geralmente em 

dinheiro (CAHALI, 2009).  

Existem três mecanismos que garantem o cumprimento da obrigação: o 

desconto artigo 734 do Código de Processo Penal; a expropriação como diz o artigo 

646 e a coação pessoal como afirma o artigo 733 do CPC. (ASSIS, 2004). 

Com relação ao artigo 1701, é facultada ao devedor a prestação de 

alimentação sob a forma de pensão periódica ou de hospedagem e sustento ao 

alimentando. Contudo, existe uma controversa, na Lei 5.478/68 estabelece no artigo 

25 que a prestação não pecuniária poderá ser autorizada pelo juiz depois de o 

alimentando capaz anuir. Desse modo, no caso de prestação não pecuniária da 

obrigação cabe ao juiz autorizar. “Embora a lei faculte ao alimentante escolher a 
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modalidade de prestação, o juiz poderá impor a forma que melhor atender ao caso 

concreto, de acordo com as circunstancias (...)”. (VENOSA, 2005).  

 

1.4 Prestação mediante desconto em folha de pagamento 

 

O desconto em folha de pagamento acontece quando o alimentante é 

registrado tem trabalho formal, é determinado pelo juiz ao proferir a sentença, 

enviando um oficio a empresa em que o alimentante trabalha, para que seja todo 

mês descontado deste o valor acordado. 

Em regra, é a modalidade mais utilizada, garantindo ao alimentado, a 

continuidade do recebimento. É a modalidade mais pratica que impede que o 

alimentante se aproprie do dinheiro, garantindo ao alimentado o recebimento do que 

lhe é devido.  

Conforme o “artigo 529 do CPC (2015)” quando o devedor for funcionário 

publico, militar, direto ou gerente da empresa, bem como empregado sujeito á 

legislação do trabalho, o juiz mandará descontar em folha de pagamento a 

importância da prestação alimentícia. 

Essa modalidade independe do consentimento do devedor para o desconto, 

não é estipulado por acordo judicial ou extrajudicial. Depois de o juiz determinar, o 

empregador deve ser notificado a realizar os descontos de forma periódica, de 

acordo com o valor estipulado.  

Não existe estipulação por meio de acordo judicial ou extrajudicial, quando de 

forma cumulativa que independe do consentimento do alimentante.  

O desconto poderá ser feito na folha de pagamento, no caso de trabalhador 

com carteira assinada ou estatutário e ainda do pro labore no caso de sócio de 

empresa (ASSIS, 2004).  

Desta forma “essa modalidade de execução comporta, perfeitamente, a 

cobrança de parcelas pretéritas, desde que reservado ao alimentante valor 

necessário a sua sobrevivência”. A divida pretérita pode então ser parcelada, 

garantindo ao credor a satisfação de suas necessidades e ao devedor o 

cumprimento de sua obrigação (ASSIS, 2004). 

 

1.5 Prestação por meio de outros rendimentos do devedor 
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É uma modalidade de execução da prestação alimentícia, caso em que não 

haver a possibilidade de efetuar o desconto da obrigação em folha de pagamento do 

alimentante. Essa modalidade absorve parte da renda do alimentante, proveniente 

de alugueis de imóveis ou investimentos diversos. (art.17 da Lei de Alimentos) 

Em via de regra essa modalidade é utilizada quando o alimentante é 

autônomo, em caso de não pagar a obrigação, podendo ser penhorados e leiloados 

seus bens, pois o grande objeto é garantir o pagamento de a obrigação alimentar. 

(CAHALI, 2002) 

 

1.6 Prestação por quantia certa 

 

Segundo Assis (2004) que quando frustrada a tentativa de fazer cumprir com 

a obrigação alimentar, seja de desconto na folha de pagamento, captação dos 

rendimentos do alimentante, poderá então o alimentado executar o alimentante por 

quantia certa contra o alimentante solvente.  

Nesse caso é preciso que seja feita uma petição inicial para que o alimentante 

seja citado e intimado para que efetue o pagamento do valor corrigido 

monetariamente e com juros. (NOGUEIRA, 1995) 

 

1.7 Exoneração ou Extinção dos Alimentos 

 

A extinção da obrigação alimentar ocorre pela morte do alimentado, por ser 

de natureza pessoal ou quando este podendo se manter para sua própria 

subsistência, extinguindo então tal obrigação conforme o artigo 1.695 do Código 

Civil de 2002.  

Na possibilidade de não existir mais ninguém a quem recorrer com a morte do 

alimentado, extingue-se a obrigação, por inexistirem devedores. É o caso de 

devedores sem herdeiros.  

Cessando a necessidade do alimentado, ou seja, que ele possa prover sua 

subsistência por meios próprios, não se justifica a continuidade da obrigação, 

extinguindo em consequência da decadência do direito do alimentado (GOMES, 

2002).  
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Dias (2005) com isso os laços de parentesco entre pais e filhos a obrigação 

persiste. Com as dificuldades atuais da sociedade, onde há uma exigência cada vez 

maior de qualificação para a inclusão no mercado de trabalho, a jurisprudência então 

vem trazendo o período de vigência dos alimentos, requerendo apenas que o filho 

se encontre estudando.  

Conforme o artigo 1708 do Código Civil (2002) diz em seu parágrafo único, 

existem outras hipóteses de cessação da obrigação alimentar, e uma delas trazidas 

é se o credor ou alimentado tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Esse 

trâmite inclui atentado contra a vida do alimentante, calunia ou injuria. Esse 

procedimento possui violação contra a vida do alimentante, calunia ou injuria. 

Portanto, cabe ao magistrado analisar e decidir pela cessação ou não.  

Sobre tal comportamento , segundo Zeno Veloso (2003, p.65): 

 

O procedimento indigno tem de ser verificado, no caso concreto, pelo 
juiz. Para incidir na pena civil, o credor de alimentos terá 
descumprido deveres morais, éticos e jurídicos. Por exemplo: leva 
vida desregrada, viciando-se no jogo, tóxicos ou bebidas alcoólicas; 
dedica-se á prostituição; abandona materialmente, agride fisicamente 
ou injuria gravemente o devedor de alimentos, seu cônjuge, 
companheiro ou parentes próximos (VELOSO, 2003, p.65). 

 

Entende-se então que a cessão ou extinção da obrigação alimentar depende 

de vários e acontecimentos diversos, não só por seu caráter quase absolutamente 

impositivo em favor daquele que necessitam, não há de durar perpetuamente. As 

causas de cessar a obrigação de sustento e ou a própria obrigação, é então até 

quando durar o poder familiar, ou a relação de parentesco, casamento ou união 

estável.  

Diniz (2012, p.642) traz que “[...] só surge à relação obrigacional quando 

ocorrerem seus pressupostos legais; faltando um deles cessa a obrigação 

alimentar”. 

Portanto, ao analisar a extinção de tais pressupostos, devem ser menos 

rigoroso, havendo simples diminuição da necessidade do alimentado ou da 

possibilidade do alimentante, o resultado será não a cessação da obrigação, mas 

sim, a revisão do valor da obrigação alimentícia á realidade das partes envolvidas 

(DINIZ, 2012).  
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CAPITULO 2 – ANÁLISES DE TRABALHOS CORRELATOS  

 

Nesse capitulo serão analisados duas publicações correlatas ao tema. “O 

primeiro artigo ““ O dever de prestar alimentos entre pais e filhos e as hipóteses que 

relativizam o Princípio da Reciprocidade”. Autor: Denílson Ribeiro Bezerra , 2012 . 

Advogado formado pela Faculdade de Ciências Humanas e Jurídicas de 

Teresina - FCHJT - Centro de Ensino Unificado de Teresina - CEUT. Atuante nas 

áreas Cíveis em geral; Direito do Consumidor; Direito de Família e Direito do 

Trabalho e o segundo artigo: “Obrigação de alimentar: pais e filhos”. Autora: Josefa 

do Espírito Santos Menezes, 2015. Bacharelada em Direito pela Faculdade AGES.  

 

 

2.1 - O dever de prestar alimentos entre pais e filhos e as hipóteses que 

relativizam o Princípio da Reciprocidade 

 

Trata-se de um artigo que diz respeito a Prestação de Alimentos do Direito de 

Família, como análise e foco as hipóteses que relativizam o princípio da 

reciprocidade.  

O objetivo desse artigo é tornar claro o conhecimento pelo assunto em 

síntese, de forma a enveredar a sociedade á melhor compreensão do tema através 

dos posicionamentos da melhor doutrina e dos julgados dos Tribunais pátrios.  

É importante se observar de que não assemelha uma vida digna num 

individuo carente do mínimo essencial para a sua subsistência, que não se chegará 

a uma sociedade bem estruturada e justa sem que se exerça o principio da 

solidariedade entre os seres. 

Desta forma, o legislador, em nome do Estado, estabeleceu que aquele que 

em necessidade se encontrar, poderá pedir prestações com caráter de alimentos em 

face dos que ao seu redor se encontrem, em busca de sua subsistência 

(ROSENVALD, 2010).  

O documento em tela impõe que aqueles podem “pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender ás necessidades de sua educação”. 



26 

 

 

 

Pelo simples entendimento deste artigo, nota-se que o instituto dos alimentos 

transcende á ideia de que estes seriam apenas, grosso modo,arroz, feijão e carne, 

como por exemplo. 

Carvalho (2009), Rosenvald (2010) e Gonçalves (2014) são categóricos ao 

citar o conceito de acordo com os dizeres de Orlando Gomes, o qual disserta: 

“alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não 

pode provê-las por si”. 

Essa definição deve ser entendida e visto de forma mais ampla possível, 

porém abrange não só o necessário da subsistência de quem pleiteia, mas também 

fornecer o lazer, a cultura, as vestimentas, medicamentos, instrução 

educacional,habitação, e dentre outros.   

A prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que 

possa atender as necessidades de sobrevivência, tratando-se não só de sustento, 

como também de vestuário,habitação, assistência médica em caso de doença,enfim, 

de todo o necessário para atender ás necessidades da vida e, em se tratando de 

criança, abrange o que for preciso para sua instrução. 

Nessa sintonia, entende-se por alimentos “como aquilo que se faz, em tudo, 

essencial a uma vida com dignidade, de forma a ultrapassar qualquer entendimento 

que diminua sua amplitude ou abrangência, posto ser de indubitável importância 

para o desenvolvimento digno e saudável de qualquer ser humano”.  

Diz-se personalíssimo pelo fato de ser destinado à subsistência do ser 

humano alimentando e possuir caráter pessoal ao passo de não ser possível à 

transferência de sua titularidade por negócio jurídico (CARVALHO, 2009). 

Preceitua Rosenvald(2010, p. 669), que, por serem os alimentos essenciais 

à existência de qualquer indivíduo, “é de se concluir que a sua natureza é de direito 

da personalidade, pois se destinam a assegurar a integridade física, psíquica e 

intelectual de uma pessoa humana”.  

O debito constituído por alimentos vencidos é considerado um crédito 

comum, já integrado ao patrimônio do alimentante, que logrou sobreviver mesmo 

sem ter recebido. 

Diniz (2007), também corrobora deste pensamento ao usar as palavras de 

Washington de Barros Monteiro, o qual disserta que o direito quanto às prestações 

vincendas é que não pode ser cedido, mas já em relação às vencidas, por 
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constituírem “dívida comum, nada obsta sua cessão a outrem, pois o 

art. 286 do Código Civil a ela não se opõe” (MONTEIRO apud DINIZ, 2012, p. 638). 

A impenhorabilidade está totalmente vinculada ao escopo essencial dos 

alimentos, qual seja garantir a subsistência do alimentando. Seria descabida a 

ideia da possibilidade de os credores poderem privar tal direito ao necessitado de 

alimentos (GONÇALVES, 2014). 

Para Carvalho (2009, p. 418), “a impenhorabilidade tem por fim obter a 

finalidade natural do direito a alimentos, que é a subsistência da pessoa, essencial 

para sua existência, excluindo, portanto, dos valores ou bens sujeitos à penhora”. 

A característica da imprescritibilidade é essencialmente ligada ao direito a 

alimentos, posto estes serem imprescindíveis à sobrevivência de quem os 

necessita. Conforme salienta Gonçalves (2014, p. 527), o direito de receber 

alimentos é imprescritível “ainda que não seja exercido por longo tempo [...]”. 

Em consonância ao exposto acima, disserta Carvalho (2009, p. 406) que o 

direito a alimentos, “ainda que não exercido ou dispensado, é imprescritível, 

podendo o alimentando, sem importar a idade, a qualquer tempo, demandar do 

alimentante o necessário para sobreviver (art. 23 da Lei de Alimentos)”. 

Como se extrai dos citados supra, o lapso temporal não é obstáculo para 

que seja exercido o direito aos alimentos pelo necessitado. Não obstante isso, faz-

se mister a análise desta regra no que se refere às prestações alimentícias já 

fixadas, vencidas e não cobradas pelo credor alimentando. 

Conforme nosso ordenamento jurídico legal deve-se ser entendida com bons 

olhos, pois seria injusto obrigar ao alimentante responsabilidade por prestações 

não exigidas durante infinito período de tempo pelo alimentando, o que daria uma 

total insegurança jurídica. 

A característica da atualidade disciplina a regra de que somente são devidos 

os alimentos atuais e futuros, o que torna incobráveis pensões alimentícias 

relativas às necessidades pretéritas (DINIZ, 2012).  

Carvalho, ao citar Washington de Barros Monteiro, ressalta: “alimentos 

atrasados só são devidos se fundados em convenção, testamento ou ato ilícito, 

quer dizer, por título estranho ao Direito de Família” (MONTEIRO, 

1996, apud CARVALHO, 2009). 
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O direito a alimentos é incompensável visto sua destinação 
primordial que é a de manter o alimentando. “O devedor não pode 
compensar dívida do alimentando, sob pena de comprometer seus 
meios de sobrevivência [...], privando-o dos recursos indispensáveis 
e condenando-o a inevitável perecimento” (CARVALHO, 2009, p. 
417). 

 

 

Dentre os conceitos dos autores citados, aquele que prestar alimentos na 

imaginação de ser devedor, poderá ter o direito em exigir a devolução do valor 

pago ao terceiro esse verdadeiro obrigado. 

Carvalho (2009), ao citar Oliveira Filho (1993), expressa que em caso de erro 

no pagamento da pensão, não será possível a cobrança em face do alimentando, 

pois ao utilizar os alimentos este não teve enriquecimento sem causa.  

Entretanto, em análise particular, Carvalho (2009, p. 425), informa hipótese 

em que o alimentando enriquece ilicitamente e deverá devolver o recebido. 

Desenvolve o autor que: admite-se, entretanto, pedir de volta os alimentos, se a 

pessoa não obrigada a pagá-los efetuar o pagamento e provar que o responsável 

já havia pagado como, por exemplo, o avô pagar prestações que se alegavam 

atrasados ao neto e depois comprovar que seu filho, responsável legal, já tinha 

efetuado o pagamento integral, pois, neste caso, importa enriquecimento sem 

causa, recebendo duas vezes os alimentos. 

Pelo fato que o alimentando aja aceitou em perseguir lucros que advenham 

da prestação alimentícia, será ele obrigado a restituir o que foi recebido 

indevidamente, pelo principio que veda o enriquecimento sem causa. 

Diniz (2012) informa ainda como caractere, a variabilidade do direito a 

alimentos, na medida em que as prestações são passíveis de reforma, seja para 

majorar, diminuir ou exonerar tal obrigação, conforme se estabeleça variação na 

possibilidade econômica de quem presta ou na necessidade de quem recebe os 

alimentos.  

No que diz respeito à viabilidade de divisão da obrigação alimentar entre os 

parentes do alimentando, a fim de se ver garantido o cumprimento da prestação 

alimentar, de maneira suficiente para a manutenção do necessitado.  

Os pressupostos da obrigação alimentar estão dispostos no art. 1.694, § 

1º do Código Civil, o qual expõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Assim, tem-
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se como pressupostos a existência de um vínculo de parentesco, estabelecido 

no caput do artigo supramencionado, a necessidade do reclamante, a possibilidade 

do reclamado e a proporcionalidade (GONÇALVES, 2014, p. 536). 

O artigo 1.696 do Código Civil, “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”. 

O artigo 1.697 do mesmo Código se estabelece que “na falta dos 

ascendentes cabe à obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, 

faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais”.  

A relação de parentesco tem como pressuposto a obrigação alimentar é de 

longe o de melhor compreensão, visto que, com a moral, os costumes e a lei, é 

dever primordial dos pais alimentar seus filhos ou, estes prestarem alimentos aos 

seus pais quando em idade avançada. 

O Art.. 229 da Constituição Federal delineiam: “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”. 

1.634, inciso I do Código Civil ao dispor que “compete aos pais, quanto à 

pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e educação”.  

No entanto, saliente-se que o dever de prestar alimentos a filhos menores é 

decorrência do poder familiar e deve ser exercido incondicionalmente, por isso não 

concorre aos pressupostos da obrigação alimentar (GONÇALVES, 2014, p. 540). 

Não obstante tal colocação, o que se observa atualmente é a situação de filho 

que, mesmo maior, ainda depende do sustento dos pais, seja pelo fato de ser 

estudante seja por se encontrar desempregado (CARVALHO, 2009).  

Já no que diz respeito ao pressuposto da possibilidade de prestar alimentos 

daquele de quem se reclama, ou seja, do alimentante, é também situação que deve 

ser analisada quando da fixação da pensão alimentar, pois de acordo com a 

possibilidade do alimentante é que será fixada a quantia que deve ser dispensada 

em favor do alimentando (GONÇALVES, 2014).  

Seria desproporcional e privativo de seu próprio sustento estabelecer que o 

alimentante desfalque quantia superior à suas forças aquisitivas para o cumprimento 

da obrigação alimentar que lhe é imposta (SANTANA, 2010).  
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Não raras vezes, o pai percebe apenas o salário mínimo ou pouco mais e 

possui diversos filhos, exigindo sensibilidade do magistrado ao fixar os alimentos 

sem comprometer a própria sobrevivência do devedor e possibilitar o mínimo 

necessário para a subsistência do credor [...].  

Desta forma, poderia ser injustiça à obrigação alimentar, ao impor a um pai, 

que apenas tem o seu essencial á sua própria manutenção, para o cumprimento de 

um prestação de alimentos. 

Todavia, conforme o já exposto em linhas pretéritas sobre a quem incumbe a 

obrigação de prestar alimentos, também podendo ser pedido perante os demais 

parentes que não os pais, se caso estes forem incapazes ou impossibilitados de 

arcar com tal ônus.  

De acordo com o descrito nos supracitados artigos 1.696 e 1.697, ambos do 

Código Civil, caso os pais não possam cumprir com tal obrigação, esta deverá ser 

proposta em face dos avós e, na falta destes, em face dos filhos, netos, bisnetos, 

etc.  

Assim sendo, os parentes responderão de forma conjunta , mas não solidaria, 

caso os que realmente devem cumprir a prestação alimentar não esteja em 

possibilidades para cumprir com a manutenção das despesas. 

1.698, 2ª parte, do Código Civil de 2002, que “sendo várias as pessoas obrigadas a 

prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos 

[...]”.  

Ressalte-se, porém, que a obrigação de prestar alimentos com supedâneo no 

vínculo de parentesco somente se estende aos parentes consanguíneos colaterais 

de segundo, ou seja, aos irmãos (GONÇALVES, 2014).  

1.697 do Código Civil, que estabelece: “na falta dos ascendentes cabe à obrigação 

aos descendentes, guardada à ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, 

assim germanos como unilaterais”.  

Não pode o juiz fixar valor insuficiente aos anseios essenciais à sobrevivência 

do credor como também não deve levar o devedor à penúria impondo prestação de 

valor astronômico (GONÇALVES, 2014).  

De acordo com estruturação da doutrina especializada, como Carvalho 

(2009), Rosinaldo (2010),  (2012) e Gonçalves (2014), os alimentos podem ser 

classificados, modo geral: quanto à natureza, em naturais e civis;  
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Já os alimentos civis, são fixados para manutenção do status quo do 

alimentando, “acrescentando, neste caso, além do necessário à sobrevivência, 

educação, instrução, lazer, observando-se obviamente, o poder econômico do 

alimentante” (CARVALHO, 2009, p. 401).  

Nos dizeres de Rosenvald (2010, p. 731), apesar de o Código Civil reservar 

situação em que a fixação de alimentos se destine tão somente à subsistência, de 

regra, os alimentos são civis [...] porque se destinam à manutenção do credor em 

todos os seus aspectos vitais e sociais. Ou seja, implicam a manutenção não 

somente da pessoa, mas, igualmente, do seu status social. Enfim, de ordinário, os 

alimentos são necessário personae. 

Em consonância ao exposto pelo estudioso acima citado, indubitavelmente, 

na atualidade, principalmente ao se falar em obrigação alimentar advinda da 

situação de parentesco, a fixação dos alimentos transcende ao mínimo essencial à 

subsistência (ou sobrevivência). 

Tanto é, que ao se analisar os anteriormente citados pressupostos da 

obrigação alimentar, o magistrado quase sempre determina prestação alimentar que 

envolva tanto o necessário para a vida como para o desenvolvimento social do 

alimentando (ROSENVALD, 2010). 

Conforme disserta Rosenvald (2010, p. ‘730), “estes são os únicos 

disciplinados pelas regras do Direito de Família, permitindo, inclusive, a prisão civil 

do alimentante como força coercitiva para o cumprimento da obrigação (CF, 

art. 5º, LXVII)”. 

Já no que concerne à modalidade indenizatória de alimentos, estes são os 

que têm como fundamento o prejuízo sofrido pelo credor em decorrência da prática 

de ato ilícito pelo devedor (GONÇALVES, 2014).  

Quanto aos definitivos, tanto Diniz (2012) quanto Gonçalves (2014) os 

conceituam como aqueles que possuem caráter permanente, advindos de sentença 

prolatada pelo juiz ou de acordo entre as partes devidamente homologadas.  

Os alimentos provisórios são os destinados à manutenção daquele que 

pleiteia alimentos, que geralmente é a mãe e os filhos, durante a instrução 

processual , bem como as despesas judiciais, inclusive os honorários advocatícios. 

Desta forma, para que sejam concedidos, deve-se obedecer aos requisitos 

exigidos para as cautelares, quais seja a verossimilhança das alegações, a fumaça 
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do bom direito e o perigo da demora, previstos no art.  273 do Código de Processo 

Civil. 

Para que o pedido de alimentos liminarmente, deve-se observar a 

necessidade previa dos autores, a comprovação do vinculo parentesco, de 

casamento ou de união estável.  

Precisamente conforme o doutrinador supracitado, tais alimentos pretéritos 

são confundidos com as chamadas prestações pretéritas, ou seja, aquelas 

determinadas na sentença ou no acordo convencionado entre as partes. 

Aquelas, por estaramuito tempo vencido e não cobradas, não são mais vistas 

como indispensáveis à sobrevivência do alimentando, e devem ser tratadas como 

um crédito qualquer, passível de cobrança na forma de execução por quantia certa 

(GONÇALVES, 2014, p. 511-512). 

Como entendido em linhas pretéritas, a obrigação alimentar derivada do 

casamento ou de união estável, não é o foco desta obra, que tem como pilar 

principal a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos.  

Faz-se relembrar que a necessidade do alimentando e a possibilidade 

econômica do alimentante, constituem hipóteses da existência da obrigação 

alimentar. 

Diniz (2012, p.642), ao expor a condicionalidade como característica da 

obrigação alimentícia, aduz que “[...] só surge à relação obrigacional quando 

ocorrerem seus pressupostos legais; faltando um deles cessa a obrigação 

alimentar”. 

Contudo, a análise de extinção de tais pressupostos deve ser no mínimo 

criteriosa, pois caso haja somente simples diminuição da necessidade do credor ou 

da possibilidade do devedor, o resultado será não a cessação da obrigação, mas 

sim, a reforma do valor da pensão alimentícia à realidade fática das partes 

envolvidas (DINIZ, 2012). 

No que se refere a esta possibilidade de restar-se cessada a obrigação 

alimentar, o parágrafo único, do art. 1.708, do Código Civil, estabelece que “com 

relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento 

indigno em relação ao devedor”. Contudo, não definiu quais seriam as situações 

que configurariam tal indignidade. 
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Nessa órbita, por inexistir dispositivos claros no Subtítulo III, do Título II, 

do Código Civil, dedicado à prestação de alimentos, se faz necessária à utilização, 

por analogia, de artigos topograficamente esparsos.  

Diniz (2012, p. 671), ao discorrer sobre o tema, ressalta: devedor de 

alimentos [...] deixará de ter tal obrigação com relação ao credor se este [...] tiver 

procedimento indigno [...] em relação ao devedor, por ofendê-lo em sua integridade 

corporal ou mental, por expô-lo a situações humilhantes ou vexatórias, por injuriá-lo, 

caluniá-lo ou difamá-lo, atingindo-o em sua honra e boa fama [...]. 

Não obstante o dispositivo tratar sobre doações lembre-se que a norma é 

aplicada analogicamente ao instituto dos alimentos. Portanto, ao incorrer em uma 

dessas hipóteses, pode o alimentando perder seu direito a prestação mantenedora 

de seu sustento. Da mesma forma preceitua o art. 1.814 do Código Civil, ao dispor: 

São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido 

autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a 

pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 

descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 

herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou 

companheiro. 

Conforme o artigo em comento, o alimentado que cometer quaisquer dos atos 

mencionados poderá ter seu direito de receber alimentos do alimentante/vitima, 

perdidos.  

Como supedâneo, o Enunciado n. 264 da III Jornada de Direito Civil, 

esclarece: “na interpretação do que seja procedimento indigno do credor, apto a 

fazer cessar o direito a alimentos, aplicam-se, por analogia, as hipóteses dos 

incisos I e II do art. 1.814 do CC”. 

Hipótese totalmente diferente vê-se no caso da morte do alimentante, pois 

conforme disposições legais, previstas nos artigos 1.700 e 1.792, ambos do Código 

Civil, a obrigação de prestar alimentos estende-se aos herdeiros do devedor, até as 

forças da herança (DINIZ, 2012).  

Na hipótese de , quando houver a quebra de obrigações sempre surge alguns 

questionamentos , e chega a suscitar o pleito por uma interpretação extensiva que 

permita a relativização da reciprocidade na obrigação alimentar entre pais e filhos.  
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A obrigação alimentar é norteada por vários princípios, a saber, o principio da 

dignidade da pessoa humana, o principio da solidariedade, o principio da 

reciprocidade, dentre outros.  

O princípio da reciprocidade na obrigação alimentar entre pais e filhos está 

expressamente disposto no art. 1.696 do Código Civil de 2002. O artigo citado 

estabelece que: “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”. 

Entende-se, que é de se perceber que em relação de filho cujo pai já tenha 

falecido, por exemplo, caso venha a necessitar de alimentos, poderá pleiteá-los de 

seus avôs. 

Em entendimento, de que na falta dos avós, o foco recairá sobre os bisavós, 

e, na falta de netos, sobre os bisnetos, sem nunca deixar, e se analisar os 

pressupostos da necessidade de quem pede e da possibilidade econômica de quem 

é demandado.  

A obrigação de prestar alimentos aos filhos é primeiramente dos genitores, 

isto é do pai e da mãe, e do pai ou da mãe, devendo cada qual sustentar, conforme 

sua própria disponibilidade.  

Só ocorrerá o chamamento dos avós se justificada de que nenhum dos 

genitores tenha condições de atender ao sustento da prole e os avós possuem 

condições de prestar o auxilio sem afetar o próprio sustento.  

E esclarece o raciocínio o autor ao dizer que, “de outra banda, não sendo 

possível satisfazer a obrigação com os parentes em linha reta, o dever será imposto 

aos parentes na linha colateral”.  

Transcorrer-se-á aqui o teor do artigo em tela, que reza: “na falta dos 

ascendentes cabe à obrigação aos descendentes, guardada à ordem de sucessão e, 

faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais” (grifo nosso).  

Todavia, limitar-se-á aos irmãos independentemente de serem germanos  

filhos do mesmo pai e mesma mãe ou unilaterais, filho só do pai ou só da mãe.  

Isso porque tal obrigação baseia-se também, como dito alhures, no princípio 

da solidariedade entre os parentes, onde aquele que de qualquer forma contribuiu 

para o sustento de seu consanguíneo merece ser amparado por este caso necessite 

de alimentos futuramente (QUARANTA, 2013).  
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Ainda de acordo com Quaranta (2013), seria injusto “que o ascendente, 

quanto atingisse uma idade avançada e não tivesse condições de prover o próprio 

sustento, não pudesse contar com o auxílio material dos descendentes”.  

Inaceitável seria a possibilidade de se recusar um filho a prestação de 

alimentos ao pai que lutou para sustentar e lhe dar subsídios para que chegasse ao 

ponto de poder se manter de forma razoável e independente. 

Contudo, como nada funciona de forma e de acordo com o estabelecido nas 

normas ou nos costumes, é conveniente lembrar-se da regra por esse principio tão 

importante não tem, e nem poderia ter, caráter absoluto. 

Sendo assim, é necessário que se recorra ao método da analogia do direito 

ao utilizar preceitos legais empregados a outros institutos do Direito Civil que não o 

de Alimentos, ou tanto em outro códigos, como no dispositivos encontrados no 

Código Penal Brasileiro. 

Sem nenhum contra tempo, poderá ser expostos suposições que tem efeito a 

relativização do principio da reciprocidade no direito alimentar e em consequência, a 

desobrigação do demandado.  

Em foco da objetividade e logística, traz para que o leitor no tópico 

concernente ás causas de cessação da obrigação alimentar, visto que as regras 

trazidas pelos artigos supramencionados estão explicadas.  

É o que expressa o art. 92, II, do Código Penal: “são também efeitos da 

condenação: II - a incapacidade para o exercício de o pátrio poder, tutela ou 

curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, 

tutelado ou curatelado” (grifo nosso).   

Discuta-se, a importância, a impropriedade do termo “pátrio poder”, como já é 

entendido essa expressão,restam ultrapassada dos novos princípios constitucionais 

do nosso Direito, ao ser de melhor colocação as palavras “poder familiar”.  

É de entendimento de que o pai que foi condenando por crime contra o filho, 

perderá o poder familiar, e com essa situação, num futuro próximo vier pleitear 

alimentos do filho, encontrará contratempos para ter seu pedido concedido.  

Certamente, se um dos genitores vier a pleitear a este filho os alimentos, este 

filho poderá alegar a perda do poder familiar sofrida pelos pais em consequência dos 

castigos imoderados e se recusar á obrigação alimentícia.·. 
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Disposto no art. 244 do Código Penal, o crime de abandono material 

expressa que incorre em pena de detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa 

de até 10 vezes o salário mínimo vigente no país aquele que: 

Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência [...] de filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 

(sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 

pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; 

deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 

enfermo. (grifo nosso). 

Com esse dispositivo legal, é claro o entendimento, que se terá a 

possibilidade de utilização da sentença que condenou o ascendente ou descendente 

pelo crime de abandono material, como meio de destruir a obrigação de prestar 

alimentos em face daquele que incorreu no crime em comento. 

Greco (2011, p. 694), ao comentar o crime de abandono material ressalta 

ser inaceitável haver indiferença frente às necessidades do próximo, quando se 

pode, “de alguma forma, estender a mão, pois ninguém é capaz de saber sobre o 

dia de amanha. Assim, a mesma mão que se estende hoje, para oferecer, amanhã 

poderá estar estendida para pedir”. 

O raciocínio do autor penalista tem coerência no trabalho, pois deixa claro o 

caráter de reciprocidade e de solidariedade existente na obrigação de prestar 

alimentos. 

Visto que, o abandono parental, pode causar a perda do poder familiar, e de 

forma analógica a perda do agente de pleitear alimentos do abandonado.  Há de 

convir à improcedência do pedido de pensão alimentícia formulado pelo genitor que 

tenha abandonado o filho, quando era de sua obrigação inerentes ao poder familiar. 

Em face do caráter solidário da obrigação alimentar, encolhe-se pleito 

formulado por genitor contra filho maior de idade se este não recebeu por ocasião de 

sua menoridade os cuidados paternos inerentes ao pátrio poder a que tinha direito. 

(TJ-SC - Apelação Cível AC 20130350338 SC 2013.035033-8. Acórdão) (grifo 

nosso).  

Nesse contexto, ao considerar o descumprimento do genitor das obrigações e 

deveres a ele inerente enquanto responsável pelo filho, inviável seria que o pai 

pudesse pretender atribuir ao descendente a obrigação de lhe prestar alimentos com 
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fundamento no dever de reciprocidade e de solidariedade parental, o qual infringiu 

no passado (QUARANTA, 2013).  

Correta é a decisão que decreta a perda do poder familiar, se restou 

efetivamente provado nos autos que os requeridos descumpriram injustificadamente, 

e de forma reiterada, os deveres e obrigações constantes no artigo 22 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA.  

Neste rumo, foi visto que a possibilidade de ver o poder familiar destruído, os 

pais que incorreram em tais atos poderão encontrar óbices se por acaso vier a 

postular demanda alimentícia em face dos filhos que tanto sofreram com os 

descasos e perturbações morais advindos das condutas inidôneas dos seus 

genitores.  

Com as situações e hipóteses citadas no tema e sem deixar cair em 

dormência o principal objetivo da obrigação alimentar, para que seja a manutenção 

do ser humano necessitado para que este possa usufruir do mínimo possível  a 

uma vida digna. 

Por se tratar de um tema muito interessante, concordo plenamente com tal 

artigo que diz respeito aos alimentos, que quando na falta de um dos obrigados, 

podendo pleitear alimentos dos demais parentes. 

Com a nossa realidade social, hodiernamente o direito a alimentos é um 

direito protetivo por alguns códigos do nosso ordenamento jurídico, como forma de 

ver o direito sendo exercido de maneira coerente e certo, visto todas as 

necessidades do alimentado, e as possibilidades do alimentante em cumprir com 

suas obrigações, ou se não tiver condições, podendo essa obrigação se estender 

aos parentes. 

Nesse  modo, vale lembrar que a pensão para filhos e cônjuges ou 

companheiros a legislação abrange ainda mais e pode chegar aos parentes que 

podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para a sua 

sobrevivência e sua manutenção, de modo compatível com a condição social. 

Sendo assim, é devida a prestação de alimentos entre parentes , quando o 

alimentado não tem bens suficiente , para sua sobrevivência, para sua própria 

manutenção, e ao alimentante, pode fornecê-los, sem que o prejudique no seu 

próprio sustento. 
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2.2- Obrigação de alimentar: pais e filhos  

 

Trata-se de um artigo que diz respeito á obrigação alimentar, entre pais e 

filhos.A prestação em alimentos não é importante apenas para a subsistência 

material do alimentado, mas é importante para á sua formação intelectual. 

Bem como determina o art. 1.694 da Lei Civilista ”Podem os parentes, os 

cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 

para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação”. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os 

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

necessidade resultar de culpa de quem  

“Os pleiteia”. especulação intelectual, isso nem sempre ocorre.  É de 

obrigação dos pais, não só pelo  sustento dos filhos, mas pela obrigação pela sua 

formação, a fim de torná-los úteis a si, á família e a sociedade.  

Compreende da interpretação dos artigos que incumbe aos pais o dever de 

guarda e sustento dos filhos menores, e como a genitora sozinha não tem condições 

de sustentar seus filhos, cabe ao genitor cumprir com sua obrigação alimentar.  

Note-se, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta dita 

obrigação como forma de proteção a quem deles necessitar, conforme norma legal 

insculpida no artigo 22 da Lei nº 8069/90. Prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu dispositivo 22, que “Aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores”. 

No caso dos alimentos prestados pelos pais aos filhos, dentro das 

necessidades do descendente, cada qual se responsabilizará pelo montante que 

pode prestar, não devendo somente o pai, ou somente a mãe, arcar com todos os 

gastos. O magistrado responsável pelo julgamento da ação de alimentos, por outro 

lado, deverá estipular a maneira como a obrigação será prestada, buscando, assim, 

não onerar muito o credor, nos termos do artigo 1.701 parágrafo único do Código 

Civil de 2002. 

Conforme dispõe os artigos 1696 a 1698 do CC. 
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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. 
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos 
irmãos, assim germanos como unilaterais. 
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 delas, 
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.  

 

 

Na falta de ascendentes a obrigação recai nos descendentes, quais sejam: os 

filhos e netos, uns na falta ou impossibilidade dos outros. Na linha colateral, de 

acordo com a previsão do art. 1.697do Código Civil (Art. 1.697. Na falta dos 

ascendentes cabe à obrigação aos descendentes, guardada à ordem de sucessão e, 

faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais, serão chamados os 

irmãos, mas, somente na ausência ou impossibilidade dos parentes em linha reta).  

No que diz respeito à obrigação alimentar entre ex- cônjuges ou ex- 

companheiros, esta decorre do dever de mútua assistência, porém, para fazer jucão 

direito de receber alimentos, deverá haver prova da impossibilidade de prover a 

própria mantença.  

A Lei 11.804/2008 introduziu no ordenamento jurídico os chamados alimentos 

gravídicos, devidos à mulher gestante pelo suposto pai biológico. 

Mesmo havendo contestação por parte do “suposto pai”, o julgador, uma vez 

convencido da existência de indícios da paternidade, poderá fixar os alimentos 

gravídicos em favor da gestante, a fim de proteger e salvaguardar os direitos do 

nascituro.  

Caso, após o nascimento da criança, restar provado que o alimentante não é 

o pai biológico do recém-nascido, não será possível a devolução dos valores pagos 

a título de alimentos gravídicos. Isso porque os alimentos são ir repetíveis. 

Igualmente, caso restar comprovada a paternidade, após o nascimento da 

criança, os alimentos gravídicos se convertem em alimentos provisionais. 

 

2.3 - A obrigação de prestar alimentos é recíproca entre pais e filhos. 



40 

 

 

 

Este artigo trata da obrigação de alimentos entre pais e filhos, tema 

muitoimportante, por tratar do direito primordial do ser humano da sua sobrevivência 

com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Aquele que não consegue prover para sua manutenção a sua sobrevivência, 

pode então pleitear aos seus parentes, de forma necessária ao alimentado para o 

seu sustento. 

Portanto, a família é a origem da sociedade, a obrigação alimentar faz-se 

necessário àqueles que realmente não tem de onde se sustentar e nem tem uma 

forma para ter uma vida digna e a sua manutenção da vida digna e humana.  

 

2.4 Conclusão a respeito dos trabalhos correlatos  

 

 No que se trata de obrigação de alimentos , tem por pressuposto a 

sobrevivência do alimentando , proporcionando-o, uma vida digna, deve ser 

observado, para a concessão de tal beneficio, o binômio necessidade e 

possibilidade, devendo ser considerado as necessidades do alimentando e a 

possibilidade do alimentante de arcar com a pensão alimentícia, e provêm da 

complexidade das relações sociais e de algumas omissões legais.  

Visto que a pensão alimentícia não deve ser um instrumento para a 

ostentação e luxo, e sim para proporcionar uma vida digna para aquele que 

necessita, e abranger todo o seu sustento, levando em consideração o principio da 

dignidade humana.  

O alimentando não tem nenhum interesse econômico, uma vez que a verba 

recebida não aumenta seu patrimônio, não servindo de garantia aos seus credores, 

sendo sua vez uma manifestação do direito á vida, que tem caráter personalíssimo.  

Portanto a obrigação alimentar tem por garantia a subsistência do 

necessitado, podendo permitir a este uma vida digna, devendo ser levado em 

consideração o binômio necessidade e possibilidade, que rege da obrigação 

alimentar, devendo observar a necessidade do alimentando e a possibilidade 

econômica do alimentante em arcar com tal obrigação.  
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CAPITULO 3 – SOLUÇÃO DO PROBLEMA.  

 

Fundado na fundamentação literária exibida no capitulo 1 e que tem como 

essência os conceitos de ASSIS (2004), BUZZI (2004), CAHALI (2002, 2005,2006 e 

2009), DIAS(2005 e 2009), DINIZ(2007, 2009 e 2012), FACHIN(2003),  FERREIRA 

(1999), GOMES(2002), GUERRA (1999), LISBOA(2006), LÔBO (2011), 

MADALENO(2004), NADER(2009), NOGUEIRA(1995), PATIÑO(2006), 

PEREIRA(1997 e 2005), RODRIGUES(2005), SPENGLER(2002), VENOSA(2005, 

2006 e 2008), ZENO (2003), WELTER(2004), tal como apoiado na revisão teórica 

através da análise de trabalhos correlatos, apresentados no capitulo 2, para 

aconclusão deste trabalho, tal discussão que o torna pertinente para a solução do 

problema, conforme os autores citados, dando total apoio em relação à obrigação 

alimentar entre filhos para os pais. Pretende-se com o trabalho abrir caminhos para 

que os filhos ou parentes mais próximos tenham total solidariedade com o próximo.  

O estudo que foi realizado teve por objetivo a analise da obrigação alimentar 

dos filhos para com os pais quando este estiver em uma idade avançada. Diante de 

todas as informações trazidas na pesquisa, surgiram algumas duvidas quanto ao 

direito dos pais em perceber alimentos dos filhos. 

Com relação ao principio da solidariedade familiar, vimos que os parentes, 

filhos e irmãos, têm a obrigação de alimentar aquele que esta necessitado, 

entendendo o binômio da necessidade e da possibilidade de cada.  

Os pais depois de uma idade avançada não podendo trabalhar e ou não 

tendo nenhuma outra renda para sua sobrevivência, pretende-se ser amparado 

pelos filhos que tenha a possibilidade de arcar com o encargo da obrigação 

alimentar, visto que seu pai fez o possível e o impossível para a sobrevivência 

destes e a educação para que o futuro não seja tão doloroso e sofrido, os pais dão 

condições para estes estudar e ter um futuro na sociedade.  

E com o principio da solidariedade familiar, os pais estão totalmente 

amparados, pela nossa doutrina e leis.  

Os alimentos quando se pedido para um dos irmãos, filhos e parentes, um 

destes não tendo condições, são verificados as possibilidades de ambos, e assim 

determinando a quem vai ser atribuído os encargos da obrigação. 
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Os alimentos são considerados importância em dinheiro ou prestações in 

natura como já veste, que a pessoa o alimentante se obriga, por força da lei a arcar 

com a obrigação alimentar do alimentando a prestação não é somente para a 

sobrevivência material, mas também a dignidade da pessoa humana, para que no 

final de sua vida, no caso os pais idosos, tenham um resto de vida, mas digna e em 

condições humanas de se viver, tendo o mínimo existencial de cada ser humano. 

Já que a obrigação alimentar deve ser prestado pelos membros da família, 

que estes sendo parentes consanguíneos ou por afinidade, que gera um dever legal 

de assistência familiar.   

 Como de regra sempre a obrigação alimentar foi dos pais para com os 

filhos, mas como uma hora os pais chegam àvelhice, e se encontram muitas das 

vezes desamparados e excluídos pelos filhos, assim estes têm que procurar  apoio 

nas instituições filantrópicas ou no Estado para prover seu sustento, tal apoio que 

deveria vir de seus filhos que tendo possibilidade de ajudar os pais e os amparar, 

com relação ao principio da solidariedade familiar. 

 Tanto que a obrigação vem para ajudar na manutenção da vida 

humana e na sua profunda dignidade, sempre visando em preservar a dignidade da 

pessoa humana, que a obrigação alimentícia é personalíssima, atendendo única e 

exclusivamente a pessoa que esta sofrendo por não conseguir se manter.  

O binômio alimentar está relacionados a todos os casos que envolvem as 

ações relacionadas á concessão de alimentos, a analise do binômio necessidade e 

possibilidade é uma solução encontrada pelos legisladores para confirmar a 

concessão ou não de alimentos.  

Vimos que os legisladores investiga a necessidade do alimentado de forma 

em que á possibilidade é correlata do alimentante, entendendo que a lide com a 

proporcionalidade e razoabilidade, ao agirem dessa maneira não existe possibilidade 

de nenhum das partes ficarem no prejuízo.  

Quando chega a idade avançada dos pais, alguns deles não conseguem se 

estabelecer financeiramente ao longo da vida, ou não tiveram nenhuma atividade 

remunerada para que lhes garantisse uma aposentadoria junto ao INSS- Instituto 

Nacional de Seguro Social, ou mesmo se surgir uma doença que fazem seus gastos 

mensal aumentar, esse é um dos motivos pelo qual precisam pedir ajuda aos filhos.  
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Em alguns casos os pais abandonam afetivamente os filhos, quando ainda 

em fase de crescimento ou já jovens , esses filhos quando adultos não querem nem 

saber em ajudar os pais financeiramente , estes pais que não estiveram presentes 

em suas vidas e nem os ajudaram quando precisou, é então que os pais não vêm 

outra forma a não ser e assegurar no judiciário para fazer necessária a garantia da 

obrigação alimentar, assim verificando se o filho tem a possibilidade de arcar com a 

obrigação, se o filho estiver apto a arcar com a obrigação, torna obrigado á pagar a 

pensão alimentícia, os irmãos, e parentes consanguíneos e por 

afinidade,estespodendo buscar ajuda dos demais parente, para que tal despesa seja 

divida e não arcando sozinho com a obrigação. 

Os alimentos pagos não são para aumentar o patrimônio do alimentado e sim 

suprir todas as suas necessidades, enquanto estiver vivo e ter uma vida digna como 

todos os outros seres humanos.  

Os alimentados são protegidos pela lei, e a doutrina explica todas as 

modalidades e conceitos.  

Portanto, vislumbra destacar que os filhos tem sim a obrigação para com os 

pais quando este estiver numa idade avançada e não podendo se manter sozinho, 

buscando apoio nos filhos que tenha um pouco de solidariedade com os pais e os 

ajudá-los. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Antes de tudo, quando se fala em obrigação alimentar deve-se pensar no 

alimentado e ainda que tal obrigação destina-se a suprir suas necessidades básicas 

e ainda a manutenção de uma vida digna. Assim , quando o alimentante deixa de 

cumprir com essa obrigação, seja por qualquer motivo atinge o alimentado e seus 

direitos fundamentais. 

Esta obrigação esta relacionada ao dever dos filhos em proporcionar então 

uma vida digna e respeitando seus direitos fundamentais á vida, educação, lazer, 

moradia etc. Os alimentos então adquirem uma conotação mais ampla, estando 

relacionada não apenas aos aspectos materiais, mas ter o final de uma vida mais 

digna e humana. 

Obviamente, o que deve prevalecer sempre são os interesses do alimentado, 

tendo seus direitos garantidos constitucionalmente.  

A maior questão que temos em que se apresenta em nosso ordenamento é 

como conciliar os direitos fundamentais do alimentante e do alimentado, visando á 

garantia de direitos e a continuidade do vinculo familiar e a solidariedade familiar. 

Ressaltando, um caminho viável é a conscientização da importância de os filhos 

assumirem suas obrigações para com os pais, o que implica no dever de oferecer 

condições dignas de vida. 
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