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RESUMO 
O presente trabalho trata da obrigação de alimentos no Estatuto do Idoso. Tendo em seu 
objetivo discutir sobre alimentos para a pessoa idosa e seu amparo legal à luz do Direito, 
abordando desde a Constituição federal, Código Civil e a própria lei especial a qual se 
refere o assunto. Assim, visa discorrer a respeito da obrigação alimentar do familiar para 
com o idoso, quando esses chegarem a uma idade avançada e não terem como prover a si 
mesmos. A problemática do artigo está para desconhecimento do idoso quanto ao seu 
direito a alimentos diante da família. Conclui-se que o tema é muito importante, e 
contribuir com tal informação ajudará, tendo em vista que muitas dessas pessoas não tem 
o conhecimento sobre essa questão. 
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ABSTRACT 
This paper deals with the maintenance obligation in the Elderly's Statute. Its purpose is to 
discuss food for the elderly and their legal protection in the light of the law, from the 
Federal Constitution, Civil Code and the special law to which the subject refers. Thus, it 
aims to discuss about the family member's eating obligation towards the elderly, when 
they reach an advanced age and cannot provide for themselves. The problematic of the 
article is for the elderly to be unaware of their right to food before the family. It follows 
that the topic is very important, and contributing such information will help, given that 
many of these people are unaware of this issue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

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

subsistência propriamente dita, mais (habitação, vestuário, medicamentos, transporte e 
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lazer), pelo princípio da solidariedade familiar, existência de companheirismo, vínculo de 

parentesco ou conjugal entre alimentando e alimentante. 

Esse tema tem sido considerado de grande relevância tanto para sociedade, quanto 

para os operadores do Direito, justamente por tratar a respeito dos direitos dos idosos, que 

se encontram garantidos por lei especial. Importante ressaltar que esse tema se tornou 

embate nas academias, haja vista que esses idosos têm sido esquecidos pelos familiares, 

mesmo sendo os principais autores da família. 

Na família, presencia-se, cotidianamente, desprezo e falta de cuidado com o idoso. 

Muitos acabam até mesmo ficando sem alimentação, roupas e etc. Muitos na sociedade 

acreditam que ser idoso já não é sinônimo de respeito, e muitos o desprezam, de modo 

que o idoso, sofre, dessa forma, preconceitos, seja no ônibus, quando não lhe é cedido o 

lugar para sentar, mesmo que haja garantia por lei, o assento preferencial, seja nos 

bancos, onde é comum observar atendimentos precários, fazendo-lhe esperar nas filas por 

horas em pé, aguardando sua vez. 

Portanto, é um tema que desperta um debate acerca do respeito que se deve ter à 

pessoa da terceira idade. Além disso, nota-se que as leis amparam os direitos aos idosos, 

tanto a Carta Magna de 1988, bem como o Código Civil e o Estatuto do Idoso. A doutrina 

manifesta-se a respeito do tema, tratando a idade como primazia para garantia de seus 

direitos. Na jurisprudência, são notórios casos já consolidados, com relação aos alimentos 

do idoso, sendo pago pela família. 

Entretanto, a temática a ser abordada a obrigação dos alimentos à luz do Estatuto 

do Idoso , tendo por objetivo: verificar a bibliografia sobre a obrigação de alimentar os 

idosos; analisar a Constituição Federal, o Direito Civil sobre os alimentos dos idosos; 

apresentar artigos que mencionam sobre o tema supra; e identificar entendimentos 

jurisprudenciais nos Tribunais sobre o tema ora suscitado e o que pode no ordenamento 

jurídico ser aplicado e garantido o direito dos idosos, a respeito dos alimentos.  

Quanto ao método que fundamenta a pesquisa, é o crítico dialético, pautado no 

aporte teórico e metodológico, levantamento bibliográfico em trabalhos de conclusão de 

curso, revistas eletrônicas e leis; e documental através de estatísticas, tabulações, gráficos 

e tabelas; fazendo uma abordagem qualitativa e quantitativa, com coleta de 

jurisprudência, conteúdos jurisprudenciais. 

 

2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS DOS IDOSOS 
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O Estado Constitucional, pensando na sociedade e no cidadão, trouxe consigo 

uma grande conquista para os homens modernos: suas garantias fundamentais. Mas, no 

que tange a sociedade justa e igualitária, esse clamor vem desde a clássica civilização 

romana e grega que já clamavam por mudanças. 

A concretização dos direitos essenciais e comuns levou algum tempo para se 

firmar, de modo a constituir o Estado Constitucional. Nessa ideia, essas constituições 

positivadas, concretizadas em texto, de maneira a vincular todo ordenamento jurídico, 

mostraram-se um instrumento fundamental e ideal para resguardar os direitos essenciais 

dos cidadãos. 

O triunfo do Estado Democrático de Direito foi graças ao entendimento 

contemporâneo de que a Carta Magna tem soberania sobre os demais diplomas legais e 

devem ser asseguradas condições mínimas para subsistência, para que o povo encontre 

condições para o desenvolvimento pessoal e coletivo. 

O Brasil seguiu as revoluções constitucionalistas da França e EUA no século 

XVIII. Já em 1824 a Constituição do Império fez menção a direitos e garantias 

fundamentais e essa tendência seguiu se repetindo nas seguintes.  

Essa proteção jurídica dos indivíduos e ao que concerne ao idoso, está garantida 

na nossa Constituição federal de 1988, em seu art. 1º, incisos II e III, os quais definem os 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam a cidadania e a 

dignidade humana: Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

democrático de direito e tem como fundamentos: [...]II - a cidadania; III - a dignidade da 

pessoa humana  

A pessoa idosa é um indivíduo com especial peculiaridade, de tal modo que deve 

ser contemplado como prioridade por todos direitos que asseguram a dignidade da pessoa 

humana e sem distinção. Em virtude do idoso quase ser desrespeitado, o constituinte 

esclareceu nas leis e estabeleceu meios ao idoso para que este não sofra discriminação e 

tenha um tratamento mais digno. 

A Carta Magna enfatiza que um dos objetivos de fundamental importância da 

República Federativa do Brasil e a promoção do bem a todos os indivíduos, sem 

preconceito e discriminação a cor, origem, raça rt. 3º - 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] IV - promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação  
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Valendo-se da efetividade desses dispositivos, a Constituição federal prevê vários 

direitos inerentes ao idoso. No que se refere à individualização da pena, o idoso, por sua 

idade, também tem amparo na Constituição, conforme 5º, inciso XLVIII, no qual acentua 

que o idoso deve cumprir pena em estabelecimento penal diferente: 

 

CF - Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 
natureza do delito, a idade e o sexo. 
CF  Art. 203  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
CF  204  As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas  com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
| - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas 
às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social;  
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. apenado. 

 

Tratando-se de proteção etária, a nossa Magna Carta assegura que o idoso tem 

direito ao seguro social ou aposentadoria, conforme a idade para homens e mulheres, 

além de ser trabalhador urbano ou rural. Prevê-se no seu art. 201: Os planos de 

previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a: I - cobertura 

dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, 

velhice e reclusão;  

A CF/88 assegura o auxílio de assistência social para a velhice, que não está 

inserido no seguro social, além de garantia de um salário mínimo mensal ao idoso que 

esteja em extrema negatividade para prover a sua manutenção. 

O seio familiar é a base da sociedade, sendo devida a atenção especial do Estado à 

cada membro da família, além de criar maneiras para impedir a violência no âmbito das 

relações, com amparo na Constituição de 1988 no art. 226: CF  Art. 226 - A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado  

Sabe-se que a família tem o dever, junto com Estado e com a sociedade, de 

amparar os idosos, fazendo-lhes participarem das atividades da comunidade, além de 

defenderem arduamente sua dignidade e seu bem-estar, resultando-se no seu direito a 

vida.  
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É importante comentar sobre o direito do idoso maior 65 anos ao transporte 

coletivo gratuito, pois esse direito já estava amparado no art. 230, § 2º da Constituição 

federal: 

 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos. O individuo  a partir dos 70 anos exerce o voto 
facultativo, 
o que está descrito pelo Art. 14, II, b de nossa Constituição: 
CF - Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 
II - facultativos para: 
b) os maiores de setenta anos. 

 

No que tange ao amparo aos alimentos, o constituinte de 1988 ampara a pessoa da 

melhor idade, sendo esse o importante instrumento de partida para a responsabilização da 

família quanto ao idoso, no sentido de lhe assegurar os alimentos, veja-se: 

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 

3 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 

Sérgio Buarque de Holanda Ferreira (1999, p.129), 

ingerida por um ser vivo, o alimenta ou nutre; é mantimento, sustento, alimentação; 

ndo 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, p. 375):  

 

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.  

  

No que diz respeito ao dever de alimentar e ser alimentado, o direito brasileiro, na 
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constituição federal vigente, consagrou-se o direito da solidariedade familiar. Nesse 

sentido, 

 Segundo Lisboa (2006, p. 59): 

 

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.  

 

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

ajudar o outro conforme a necessidade e a possibilidade. O respeito é a preservação da 

honra subjetiva da pessoa, e, portanto pode ser garantido o direito moral da personalidade 

do alimentando. O respeito e a afeição andam juntos, segundo Lisboa (2006, p. 60): 

 

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. familiar, que 
passou a orientar as relações entre os membros das entidades familiares e entre 
parentes a partir da constituição de 1988.  

 

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

parentes, devendo ser um pouco mais solidário e os ajudá-los, como diz Lisboa (2006, p. 

61): 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    

Quando se diz respeito à prestação alimentar o autor traz, Lisboa (2006, p.65):  

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 

 

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 essa obrigação deve se estender aos demais 

parentes.  

Portanto, alimentos devem ser entendidos  como coisa básica, um recurso 

elementar, responsável a propiciar a manutenção da vida, esta última considerada bem de 

maior grandeza, seja qual for a hierarquia, a ciência por meio da qual se possa fazer sua 
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abordagem. (BUZZI, 2004, p. 21).   

 

4 QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA 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 a vida, que tem o caráter personalíssimo (DINIZ, 

2007, p.98).  

[...] o direito alimentar é de ordem publica, por 

prevalecer o interesse social na proteção e preservação da vida e da família [...]

ao direito á vida, inerente a pessoa humana, o acompanhando desde o seu nascimento, 

.  

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 f

 

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

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

alimentante 

se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-

 

Segundo Madaleno (2004, p. 126- entos, ao lado do direito 

. 

 

5 SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO 

  

A obrigação de prestar alimentos vem do principio da solidariedade, segundo o 

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

infortúnio. Desse modo, incumbe ao Estado, à sociedade e à família essa obrigação 

(VENOSA, 2005, p.203).  
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Segundo o artigo 3° da Constituição federal, a obrigação a alimentos é 

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

rna seus efeitos jurídicos, 

p.364).  

A relação de parentesco proporciona grande importância, tendo efeitos legais 

relevantes, já que a lei impõe direita e obrigações recíprocos entre os parentes (GOMES, 

2002, p.147). Segundo Venosa (2006, p. [...] 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 alimentí  

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

limites (DIAS, 2009, p.201

é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

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). 

Conforme o artigo 1697 do Código Civil, 

obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, 

Segundo o artigo 1698 do Código Civil, 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, p.177) diz que se trata de forma confusa, 

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

do parentesco ou do rompimento do casamento ou da união estável. Para Venosa (2005, 

p.221) entende-se que ao longo do tempo houve várias 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 
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devedor, conforme exposto no artigo 402 do Código Civil de 1916. A lei n°6.517/77, a 

Lei do Divó

transmite-

(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 taxat

dividas do falecido, respondendo cada herdeiro proporcionalmente à parte que lhe couber 

 

 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 na divisão do espolio, os sucessores do devedor da obrigação não mais 

respondem 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, p.195). Para Fachin (2003, p.289), a transmissão da obrigação alimentar 

inexiste; o que há na realidade é a transmissão do passivo. 

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 dos alimentos, nem mesmo entre os cônjuges. Não se trata, portanto, de 

uma exceção à regra da intransmissibilidade (FACHIN, 2003, p. 291).  

Dentro dessa questão para Guerra (1999, p. 

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 

es  

A execução da 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 

vínculo 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, 

p.141). A obrigação se executa por meio de prestações periódicas geralmente em dinheiro 

(CAHALI, 2009, p.203).  

Pelo simples entendimento, nota-se que o instituto dos alimentos transcende a 
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ideia de que estes seriam apenas, grosso modo, arroz, feijão e carne, por exemplo, são 

categóricos ao citar o conceito de acordo com os dizeres de (ORLANDO GOMES apud 

GONÇALVES, p.235) 

necessidades vitais de quem não pode provê-  

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

a abranger não só o necessário da subsistência de quem pleiteia, mas também fornecer 

lazer, cultura, vestimentas, medicamentos, instrução educacional, habitação, 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 às necessidades da vida e, em se tratando de criança, abrange o 

que for preciso para sua instrução.     

Nessa sintonia, entende-se por alimentos, segundo (DIAS, 2009, p.204), 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.  

 

6 PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ESTATUTO DO IDOSO: A OBRIGAÇÃO 

DE ALIMENTAR 

 

A Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948 de 

03 de julho de 1996, foi o marco inicial, dando importante valor ao idoso, fazendo com 

que se torne mais forte a política nacional voltada para a terceira idade, bem como 

instituindo princípios, diretrizes e ações do governo.  

No que se refere ao Estatuto do Idoso e sua regulamentação, sabe-se que o artigo 

230 da Constituição federal, assegurou expressamente a sua proteção, fazendo-lhes terem 

o direito a viverem com dignidade, e bem-estar. Dito isso, neste item será discorrido ou 

discutido sobre a obrigatoriedade dos alimentos, os quais estão inseridos na proteção do 

idoso e ao seu bem-estar.                       

Como já citado anteriormente, respectivamente no artigo 229, da CF/88. De 

acordo com Leal (apud Wald, 2004, p.102) a obrigação de alimentos: 
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[...] é uma manifestação de solidariedade econômica que existe em vida entre 
os membros de um mesmo grupo, substituindo a solidariedade política de 
outrora. É um dever mútuo e recíproco entre descendentes e ascendentes e 
entre irmãos, em virtude do qual os que têm recursos devem fornecer 
alimentos, em natureza ou dinheiro, para sustento dos parentes que não tenham 
bens, não podendo prover pelo seu trabalho a própria mantença.  

 

Observa-se acima que a obrigação, no que diz respeito ao alimento, tem como 

ideal a solidariedade, tendo em vista a consideração de que todos devem ter o dever de se 

ajudarem com o intuito de ninguém passar por dificuldades extremas.  

Em relação à previsão dos alimentos para aqueles que são idosos, tem-se 

expressamente na Constituição federal de 1988, no artigo 229, o qual 

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 enferm  

Ao analisar esse artigo, observa-se que deve ocorrer o que chamamos de 

reciprocidade, na qual os pais amparam seus filhos, e, futuramente, são amparados na 

velhice, por seus filhos. 

No Código Civil, houve o mantimento do posicionamento já discutido na doutrina 

e jurisprudência, nos quais todos os parentes que tenham o mesmo grau de parentesco, 

possam vir a dever o alimento, tornando-se dever de todos. 

Quando ocorre a situação em que o parente mais próximo do idoso não possa, de 

certa maneira, arcar com os alimentos, os parentes de grau imediatos têm que ser 

chamados para que haja essa complementação, na medida, como já visto anteriormente, 

de sua possibilidade.  

Sendo assim, esses alimentes, de acordo com o Francisco José Francisco José 

Cahali (2003, p.94), são denominados  

pois só podem ser exigidos se o alimentando demonstrar a limitação de recursos do 

primeiro obrigado e a possibilidade econômica dos parentes de outra classe. 

É importante ressaltar que, com a chegado do Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003), todas as construções doutrinárias sobre a impossibilidade acerca da 

solidariedade alimentar fora descontruída, isso porque o artigo 12 deixa claro  quanto à 

obrigação alimentar, a qual deve ser solidária, e que o idoso tem a possibilidade de optar 

os prestadores.  

Dito isso, quando se discute sobre ação de alimentos, e sobre qual pessoa o idoso 

deve exigir, este poderá mover a ação contra um determinado parente, colocando-se o 

valor que seja indispensável para que haja a manutenção da sua condição. Sendo assim, 
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mesmo que não seja o único parente desse idoso, ele deverá prestar os alimentos 

integralmente, porém, futuramente, pode exigir dos demais parentes a divisão do valor 

pago. 

Diante dessa discussão, no Estatuto do Idoso, observou-se que a obrigatoriedade 

de alimentar tem de ter a divisão. No Código Civil, todos os credores devem ser 

chamados para que seja prestado os alimentos, sendo proporcional aos seus recursos e 

assim dispõe: 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 

 

No Estatuto do Idoso, expõe contra quem este pretende demandar, aduzindo: 

11. . A obrigação 

alimentar é solidária, podendo o idoso optar  

Sobre a vulnerabilidade do idoso, houve a determinação para que fosse realizada a 

criação de um dispositivo específico, no qual deveria ser tratado sobre assuntos como 

esses, pois se sabe que as pessoas da terceira idade têm condições de risco e se sabe o 

quão a sociedade e a família se abstêm, além do Estado. Sendo assim, o Estatuto do Idoso 

trouxe em seu texto o artigo 3º, o qual dispõe que: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao laze1; ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. Somente cabe questionar se a comunidade, a sociedade, o poder 
público e até mesmo a família estão prontos para assumir essa 
responsabilidade.  

 

No Estatuto do Idoso, houve algumas mudanças sobre ação de alimentos. O 

Estatuto dispõe que, ao serem peticionadas ações com relação aos alimentos, deve-se 

analisar o princípio que diz respeito a solidariedade, observando-se, também, a 

reciprocidade, pois, no passado, esses idosos cumpriram com suas funções em relação ao 

poder familiar. 

Em a obrigação alimentar, considerada solidária, podendo ser divisível, Farias e 

Rosenvald (2010, p. 679) afirmam que: 

 

Não se pode olvidar uma importante novidade trazida pela Lei nº 10. 741/03- 
Estatuto do Idoso, reconhecendo especial e prioritária proteção ao idoso. 
Dentro dessa legislação temos a parte que trata sobre alimentos, do art. 11 a 14 
e é possível analisar que o artigo 12 estabelece uma solidariedade obrigacional 
na prestação alimentícia ao idoso. Determina o dispositivo que os prestadores 
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dos alimentos ao idoso respondem solidariamente, podendo, cada um deles ser 
acionado sozinho e responder integralmente pela dívida. 

 

Como toda discussão jurisprudencial, ocorre nesse caso uma divergência quanto 

ao pedido dos idosos com relação aos alimentos para com os filhos. Existe uma parte que 

acredita que todos os filhos devem cumprir com os alimentos, e que esse idoso não deve 

escolher de quem quer receber: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA 
CONTRA UM DOS FILHOS. ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO IDOSO X 
ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO 
ULTERIOR SIMPLES. Nos termos do artigo 1.698 do Código Civil, os 
filhos formam litisconsórcio facultativo ulterior simples nas ações de 
alimentos ajuizadas pelos pais. Para a adequada avaliação do binômio 
alimentar, imperioso que todos os filhos componham o pólo passivo da ação 
de alimentos. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70064460041, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/06/2015). 
(TJ-RS - AI: 70064460041 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de 
Julgamento: 25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 01/07/2015) 

 

A outra parte, afirma que o idoso tem todo o direito de escolher quem deve prestar 

os alimentos: 

 

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOSCONTRA 
IRMÃ. IDOSO. PRINCÍPIO DA RECÍPROCIDADE. I - O Código Civil 
preconiza o princípio da reciprocidade, garantindo que o direito a alimentos é 
recíproco entre pais e filhos, estende-se aos ascendentes, descendentes e 
irmãos, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos 
outros (art. 1.696 do CC). II - Deixando o alimentado de comprovar a 
impossibilidade de seus filhos prestarem os alimentos, deve ser acolhida a 
preliminar de ilegitimidade passiva da irmã, haja vista não ter sido observada 
a ordem de precedência. 
(TJ-MA - APL: 0023082013 MA 0039460-55.2011.8.10.0001, Relator: 
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 30/01/2014, 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2014) 

  

Assim sendo, tendo em vista essas discussões jurisprudenciais, não se deve deixar 

de lado a proporcionalidade, segundo a qual se deve analisar a necessidade desse idoso e 

também se o parente, o qual fora escolhido, tem plenas condições de prestar o alimento 

integralmente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

      

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



21 
 

familiar para com o idoso. Diante de todas as informações trazidas na pesquisa, surgiram 

algumas dúvidas 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 está necessitado, entendendo o 

binômio da necessidade e da possibilidade de cada.   

Os alimentos são considerados importância em dinheiro ou prestações in natura, 

como já visto, que a pessoa do alimentante se obriga, por força da lei, a arcar com a 

obrigação alimentar do alimentado. 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 mais digna e em condições humanas de se 

viver, tendo o mínimo existencial.  

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

estes sendo parentes consanguíneos ou por afinidade, é gerado 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 à velhice e se encontram muitas das vezes 

desamparados e excluídos pelos filhos, aqueles 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, em vista do princípio da 

solidariedade familiar.   

A maior questão que se apresenta em nosso ordenamento é como conciliar os 

direitos fundamentais do alimentante e do alimentado, visando à garantia de direitos e a 

continuidade do vínculo e da 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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