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1- Resumo 

O presente trabalho vista estudar o direito do idoso a alimentos e a posição jurídica 

dos familiares obrigados à prestação de tais alimentos. Com a inversão da pirâmide 

etária, e o consequente envelhecimento da população, os idosos, cada vez mais, 

farão parte de nossa sociedade e necessitarão do apoio de seus familiares. Apoio 

este que nem sempre é dado espontaneamente face à situação de desagregação 

familiar que nossa sociedade vive. Por isso, o tema é de suma importância e terá 

profundo impacto social em curto prazo. Pretende-se, nesta pesquisa, estudar de 

que modo o princípio da solidariedade familiar impacta no dever alimentar e no 

direito a alimentos. 

2- Introdução 

Os alimentos foram instituídos no direito de família, tendo por escopo a subsistência 

e a sobrevivência digna do alimentado, primando pela vida e pela dignidade da 

pessoa humana, princípios norteadores da Constituição Federal, que protege este 

direito, de forma indireta, quando determina que é dever dos filhos ajudar e amparar 

os pais na velhice, carência ou enfermidade e estabelece o amparo às pessoas 

idosas como dever da família, da sociedade e do Estado. Com o advento do 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2010), houve o empoderamento e a ampliação aos 

direitos da chamada terceira idade, englobando o direito do idoso a alimentos. 

O idoso faz parte de um estrato vulnerável da sociedade. A idade torna mais 

escassa as possibilidades da mente e do corpo de desenvolverem diversos tipos de 

trabalho e, por isso, muitas vezes, o idoso não consegue sustentar a si próprio, de 

forma digna, apenas com seu trabalho. Isto ocorre especialmente se ele não teve a 

oportunidade de se preparar para o envelhecimento, sendo necessário ao idoso que 

pleiteie, de seus parentes mais jovens, alimentos que garantam sua subsistência. 

O fundamento do direito a alimentos do idoso não está inserido no poder familiar, 

mas sim no princípio da solidariedade familiar. Aplicando-se este princípio à situação 

de necessidade do idoso tem-se que seus parentes, em especial os que possuem 

mais condições financeiras ou força de trabalho, devem auxiliá-lo em seu sustento. 

Todavia, nem sempre o idoso e o parente obrigado conviveram juntos ou possuem 

afinidade. Para o leigo, é estranho que se possa cobrar alimentos de um parente 



com quem não se tem contato só porque este detenha boas condições financeiras. 

Será que esta ideia, que está no seio da sociedade, se justifica no âmbito jurídico? 

E mais: será que aquele pai, agora idoso, que nunca visitou o filho, nunca lhe 

forneceu alimentos, nunca se preocupou com seu desenvolvimento, mantendo-se 

afastado durante anos, poderá cobrar alimentos deste filho, com base na ideia de 

solidariedade familiar? 

3- Objetivo 

O presente trabalho pretende investigar o impacto que o princípio da solidariedade 

familiar tem sobre o direito do idoso a alimentos, de modo, a saber, se a aplicação 

deste princípio nos casos práticos, além de basear o pleito, pode, por outro lado, 

levar ao indeferimento das decisões. 

4- Metodologia 

Serão estudadas e comparadas regras constitucionais, regras do Código Civil e 

regras do Estatuto do Idoso sobre o direito do idoso a alimentos analisando se há 

conflito entre estas normas ou se elas se complementam. Outra maneira de 

investigar o assunto é analisar o comportamento da jurisprudência diante de casos 

concretos que envolvam o tema. A análise de decisões judiciais ajudará a 

compreender a posição jurídica do idoso carente de alimentos. 

5- Desenvolvimento 

As pesquisas iniciais revelam um conflito entre as disposições do capítulo do Código 

Civil que trata do direito a alimentos e o capítulo do Estatuto do Idoso. O Código Civil 

estabelece uma ordem preferencial para que os obrigados sejam chamados para 

cumprir com o dever alimentar. Já o Estatuto parece afirmar o poder de escolha do 

idoso sobre um dentre os vários coobrigados. 

A incongruência aparente das normas provoca, em especial na doutrina, enorme 

dissenso.  É possível afirmar que o Estatuto do Idoso fere regras basilares acerca de 

alimentos como o desrespeito ao princípio da reciprocidade e à ordem preferencial, 

desrespeitando o princípio da responsabilidade civil que prega a necessidade de 

imputar a responsabilidade ao obrigado mais remoto somente na falta do mais 

próximo. De outro lado, contudo, é possível entender que haja a compatibilização 



das normas, uma vez em que há a possibilidade de regresso contra os demais 

coobrigados. Deste modo, o idoso poderia exigir de qualquer dos coobrigados o 

valor total ou parcial dos alimentos de que necessita.  

Há, ainda, discussões sobre a necessidade do idoso: seria ela presumida ou 

dependeria de comprovação? Os estudos têm apontado para o fato de que a 

necessidade do idoso pode até ser presumida, mas o valor necessário à sua 

subsistência deve ser comprovado. 

6- Resultados Preliminares 

A idéia de solidariedade entre os membros da família vai além de uma obrigação 

jurídica ou de um dever compulsório, constituindo verdadeiro chamamento à ordem 

moral. O fato de muitas famílias estarem, atualmente, com seus laços degradados e 

em crise familiar, aliado ao fato de a expectativa de vida da população estar 

aumentando cada vez mais, faz com que o estudo do tema tenha grande relevância 

no seio social. 

Neste cenário, o resgate do papel da família é primordial. Se seus membros têm 

consciência de que formam, uns para os outros, uma rede de apoio, é mais fácil 

aceitar, de modo intuitivo, a obrigação de auxiliar o idoso, na sua mantença. A 

discussão acerca da imposição da obrigação alimentar surge, num contexto 

processual, quando não existe esta consciência, tornando-se mais difícil, 

desgastante e oneroso trazer aos autos alegações e provas acerca da necessidade 

do idoso e da possibilidade do obrigado. O fato é que o desamparo ao idoso é um 

problema social grave vez que, se o idoso não for amparado por sua família, ficará 

em situação de extrema vulnerabilidade e se tornará um grande fardo para o Estado, 

onerando toda a população de forma geral. 
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