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RESUMO 
 

O objetivo desse trabalho é analisar o papel do INSS frente ao pagamento de pensão 
alimentícia. Verificar o papel do INSS frente ao pagamento de pensão alimentícia “causa 
mortis”, a diferença entre a delimitação de idade para o pagamento entre “inter vivos” e 
“causa mortis”.  
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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to analyze the role of the INSS against the payment of alimony. 
Check the role of the INSS against the payment of alimony "bane", the difference between 
the delimitation of age for payment of "inter vivos" and "cause of death". 
 
KEY WORDS: alimony, "inter vivos" and "causa mortis" INSS. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

  A obrigação de alimentar tem como principal característica a dignidade da pessoa 
humana. A pensão alimentícia é o custeio das despesas dos que não tem meios para prove-
los por si só. A maioridade se dá aos 18 anos, porém não é uma regra geral para perder tal 
benefício.  
  Há um posicionamento minoritário de que os filhos devem receber a pensão 
alimentícia até os 24 anos de idade, desde que frequentem curso de ensino superior ou 
escola técnica de segundo grau, porque até esta idade são considerados dependentes dos 
pais para fins de imposto de renda, nos termos do artigo 77, § 2º do Decreto 3.000/99. 
Essa prestação se dá a “inter vivos”.  
  Porém, quando falamos de “causa mortis”, onde o necessitado recebe a pensão por 
parte do INSS, esse término cessa aos 18 anos de idade, independente de necessidade 
comprovada ou de estar cursando ensino superior.  
Portanto faz-se necessário a verificação da durabilidade do pagamento da pensão 
alimentícia por parte do INSS, e quais seriam as possíveis causas para ter essa 
discrepância entre a duração de “inter vivos” e “causa mortis”.  
 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 2, novembro, 2016. 
 
 
 

 
2. DOS ALIMENTOS 

 
  Conforme as diretrizes constitucionais que determinam uma vida digna à todos, os 
alimentos fazem parte do Direito de Família que visa a dar suporte material a quem não tem 
meios de arcar com a própria subsistência. A relação não tem a ver apenas com o direito à 
vida e à integridade física da pessoa, mas, também, à realização da dignidade humana, 
proporcionando ao necessitando condições materiais de manter sua subsistência. Segundo 
Francisco José Cahali (2005), seu conteúdo está expressamente atrelado à tutela da pessoa 
e à satisfação de suas necessidades fundamentais.  
  Devido à importância dos fatos será abordado neste capítulo, uma noção geral dos 
alimentos, dando foco ao seu conceito, sua finalidade, sua natureza jurídica, suas 
características e os pressupostos da obrigação alimentar. 

 
 

3. CONCEITO, FINALIDADE E NATUREZA DOS ALIMENTOS 
 

  A definição mais ampla da palavra alimentos, para o Direito, é dada como prestação 
ou obrigação. Significa tudo o que é necessário para satisfazer as necessidades vitais de 
quem não pode provê-las por si.  Os alimentos não devem ser considerados só os 
necessários ao sustento, mas, também, devem atender a  outros meios indispensáveis para 
as necessidades da vida, dentro do contexto social de cada um. Juridicamente, alimentos 
são tudo o que for necessário ao sustento do ser humano, para o suprimento de suas 
necessidades vitais e sociais. Como exemplo de alimentos tem-se os gêneros alimentícios: 
o vestuário, a habitação, a saúde, a educação, o lazer. Os alimentos não referem-se apenas 
à subsistência material do alimentado, mas, também, à sua formação intelectual. Sua função 
é satisfazer as necessidades de quem não pode provê-las integralmente por si só.  
  Segundo Ricardo Rodrigues Gama (2000), entende-se por alimentos, a obrigação de 
dar um montante, em dinheiro ou não, a outra pessoa, para a sua subsistência. Subentende-
se, incluso em alimentos, o vestuário, a habitação, a educação, o lazer, a assistência 
médica e os medicamentos.  O Código Civil de 2002, assim como o antigo Código Civil de 
1916, não definiu o conceito de alimentos. É possível observar que, embora alguns autores 
utilizem expressões diferentes, não há divergência de entendimentos entre eles quanto ao 
conceito de alimentos.  
  O instituto dos alimentos apresenta destaque no meio jurídico devido a sua 
importância com relação ao direito à vida, pois o direito primordial para todo ser humano é o 
de sobreviver com dignidade. Além do conceito de alimentos, é necessário separar os 
termos alimentado e alimentante. Alimentado é aquele a quem se paga, a quem são 
fornecidos os alimentos, é o sujeito ativo da obrigação alimentar. Alimentante é aquele que 
paga ou fornece alimentos, é o sujeito passivo da obrigação alimentar. O direito alimentar 
também se destaca por ser de ordem pública, prevalecendo na proteção da família e da vida 
o interesse social. O Estado fiscaliza e instrui normas que regem as relações sociais, em 
especial, no tocante ao direito de família, pois não há quase liberdade na autonomia de 
vontade, sendo o direito alimentar limitado à ordem pública.  

O conceito de alimentos e sua finalidade estão interligados, visto que, depois de 
compreendido o conceito de alimentos, pode-se demonstrar a sua finalidade e qual é o seu 
propósito. Diante disso, mesmo que os alimentos tenham diversos fundamentos e normas, 
todos apresentam a mesma finalidade, que é a de evitar a miserabilidade. Sendo assim, 
entende-se que esse instituto tem como finalidade garantir o direito à vida de quem não tem 
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meios para manter a própria subsistência. Os alimentos visam, então, a manter o alimentado 
com uma vida digna. 

 
 
4. PRINCÍPIOS CARACTERIZADORES DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE ALIMENTOS 

 
  A obrigação alimentar segue as disposições do Código Civil e da Lei de Alimentos, 
devendo também observar os princípios que a regem. Os alimentos consubstanciam-se em 
um direito personalíssimo, ou seja, esse direito não pode ser repassado a outra pessoa. Se 
não existir a necessidade de receber alimentos, não pode haver a transferência de tal direito 
a outra pessoa, visto que essa obrigação foi fixada com o objetivo de preservar o direito de 
determinada pessoa a ter uma vida de forma digna. Nessa linha, Francisco José Cahali 
(2005) conclui que se trata de um direito de personalidade, visto que imanente ao direito à 
vida, sem o qual ela não se torna materialmente possível.  
  A reciprocidade é uma característica marcante da obrigação alimentar 
expressamente imposta no artigo 1.696 do Código Civil, onde consta que o direito à 
prestação de alimentos é algo recíproco entre pais e filhos e estende-se a todos os 
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
Nesse dispositivo é possível observar que a obrigação alimentar não está restrita a pais e 
filhos, os alimentos são, assim, devidos entre parentes ligados pelo jure sanguinis.  
  Conforme Orlando Gomes (2001), o direito dos obrigados não é o mesmo, mas, sim, 
é distinto, pois há, apenas, a possibilidade de inversão dos sujeitos da relação jurídica, 
diante dos acontecimentos fáticos. 
  O direito de alimentos, sejam eles naturais, sejam eles civis, não pode ser 
cedido, penhorado ou compensado com outros créditos, conforme previsto no artigo 1.707 
do Código Civil de 2002. Quando a quantia é fixada, estão presentes as peculiaridades do 
caso concreto, tais como a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade financeira do 
pleiteado.  
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