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RESUMO 

O presente trabalho tem como escopo analisar a obrigação dos avós frente ao dever de prestar 

alimentos para seus netos. Com o desígnio de expender o estudo foram analisados os 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, bem como em leis pertinentes ao tema. A 

obrigação em proporcionar o sustento dos filhos é dos genitores, entretanto, como preconiza o 

Código Civil podem os parentes de grau mais próximo ser responsabilizados a arcar com o 

ônus alimentar na impossibilidade dos genitores em suprir com a necessidade ou na falta 

destes e para complementar o estudo será explanado o entendimento dos Tribunais frente a 

essa responsabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

Intitulado no Código Civil de 2002 nos dispositivos 1696 e 1698 tem a obrigação dos 

parentes de graus mais próximos arcarem com o ônus alimentar para os parentes necessitados. 

Logo se vem em mente, a obrigação dos avós em pagar os alimentos aos netos, pois é o grau 

imediato. 

A responsabilidade avoenga tem seu caráter de subsidiariedade e 

complementariedade, sendo de obrigação primária dos genitores e somente é possível o 

chamamento dos avós na demanda alimentar quando comprovado os pressupostos da Súmula 

596 do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 2ª Secção. Aprovada em: 08/10/2017). 

Recentemente nos julgados dos Tribunais e também no pensamento dos 

doutrinadores, entendem que os alimentos avoengos são decorrentes do princípio da 

dignidade da pessoa humana, pois não se podem deixar os menores, crianças, adolescentes ou 

jovens a sua própria sorte, pois os alimentos são de suma importância para a manutenção de 

uma vida digna e de um desenvolvimento saudável. Este princípio esta ancorado no artigo 1º, 

III, da Carta Magna. E assim, pondera Flávio Tartuce (2017, p. 18), que este princípio “trata-
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se do que se denomina princípio máximo, ou superprincípio ou macroprincípio, ou princípio 

dos princípios”. 

E nessa mesma linha de intelecção, leciona o artigo 227 da Constituição Federal: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e o Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

 

Em se tratando do princípio máximo da Constituição Federal pode se extrair que 

todos os seres humanos tem o direito a uma vida digna, pois são amparados 

constitucionalmente os deveres da família, da sociedade e do Estado em assegurar a dignidade 

de todos. 

 Entretanto, a fixação desses alimentos deve ser pautada no princípio da 

proporcionalidade, frente ao binômio da necessidade e da proporcionalidade. E assim Maria 

Berenice Dias se posiciona dizendo que, que “na fixação dos alimentos, é necessário atentar 

às necessidades de quem pleiteia e às possibilidades de quem paga”. (DIAS, 2017, p.57) 

 

Objetivos 

Geral: Buscar aferir as situações possíveis em que os avós poderão ser responsabilizados a 

prestar alimentos aos netos. 

Específicos: Definir o direito à prestação dos alimentos aos parentes de grau mais próximo; 

analisar o binômio da necessidade e da possibilidade dos alimentos a cargo dos avós e aferir a 

complementariedade e o caráter de subsidiariedade na obrigação alimentar frente aos 

posicionamentos dos Tribunais. 

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 

Com o desígnio de expender o estudo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica qualitativa, 

atracado, em suma, em análise na Constituição Federal de 1988, Código Civil, doutrinas, 

jurisprudências e leis pertinentes ao tema, bem como em obras de alguns autores renomados, 

tais como Maria Berenice Dias (2017), Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2018), Rolf 

Madaleno (2017), Maria Aracy Meneses da Costa (2011), Flávio Tartuce (2017), entre outros. 



 

 

RESULTADO E DISCUSÃO 

Depreende-se da pesquisa que a obrigação principal em prover o sustento dos filhos é 

dos genitores, porém, na impossibilidade de ambos ou na falta destes em proporcionar uma 

vida digna e os alimentos necessários pode os parentes de grau mais próximo ser 

responsabilizados a arcar com o ônus alimentar.  

E nesse sentido, se perfaz importante à pesquisa diante da sua atualidade e dos recentes 

julgados dos Tribunais frente a essa obrigação, bem como, dos posicionamentos da doutrina. 

CONCLUSÃO 

No decorrer da pesquisa e com interpretações da Legislação Brasileira, e com 

embasamento na doutrina, e com fulcro na Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça e dos 

julgados dos Tribunais, foi observado que cada situação é analisada em seu caso concreto, 

pois conforme depreende da Súmula 596 do STJ para concretizar a demanda alimentar em 

face dos avós é necessária à impossibilidade dos genitores em prover o sustento de seus filhos 

ou também a falta destes.  

Logo, é entendido que deve haver justificadamente a impossibilidade, não sendo 

possível o desemprego ser uma causa de eximir o genitor de sua obrigação principal, bem 

como, sendo possível um dos genitores em arcar com o ônus sozinho pode os avós ser 

demandados a suprir com o encargo de forma complementar e subsidiária à obrigação do 

outro genitor. 

A responsabilidade dos avós não é solidária, e tem seu caráter de subsidiariedade e 

complementariedade, visto que somente poderão ser obrigados a prestar os alimentos diante 

do preenchimento dos pressupostos para essa demanda, ou seja, impossibilidade dos genitores 

ou na falta destes. 

Para que não fique uma demanda onerosa aos avós, na concretização da obrigação 

alimentar não será analisada a condição social destes, e deverá ser de acordo com o binômio 

da necessidade dos netos em pedir os alimentos bem como da possibilidade dos avós e suprir 

com essa necessidade.  

Quando uma obrigação alimentar não é adimplida pode ocorrer à prisão civil do 

devedor, neste caso, a prisão somente vai ser decretada para os genitores, e se tratando dos 

avós quando a obrigação for solidária, entendimentos dos Tribunais se posicionam sobre 

adotar outras medidas tão eficazes quanto à prisão, como o desconto em folha, penhora, entre 



 

 

outros meios para satisfazer a demanda alimentar (HC 416.886/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, Dje 18/12/2017). 

 

A pesquisa se perfaz importante diante dos inúmeros julgados sobre o tema em 

comento e por ser um direito fundamental da criança, adolescente ou jovem, pautado no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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