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Alimentos avoengos: 
quando os avós têm de 
pagar pensão aos netos 

Aquele que presta os 

alimentos deve ter 

obrigação legal de 

prestá-los para que os 

requisitos possam se 

fazer integralmente 

presentes
  

No Código Civil, em 
observância do dever 
de assistência mútua, 

estão previstos os chamados 
alimentos avoengos, que nada 
mais são do que o pedido de 
alimentos aos avós daquele que 
está requerendo e necessitan-
do de alimentos. Vale lembrar 
que a obrigação de alimentar 
em relação aos parentes em 
linha reta, pressupõe sempre 
a existência do binômio neces-
sidade/possibilidade, ou seja, 
são fixados quando e de acordo 
com o que ficar comprovado 
em relação à necessidade da-
quele que requer os alimentos 
e dentro das possibilidades 
para aquele em face do qual 
se requer os alimentos. 

A obrigação alimentar avo-
enga está disposta nos artigos 
1694 e 1696, do Código Civil, no 
qual está estabelecida a obriga-
toriedade de assistência mútua 
entre parentes, especialmente 
em linha reta (ascendentes e 
descendentes).  Acontece que 
no artigo 1.698 está disposto 
que caso 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, e sendo 
várias pessoas todas devem 
concorrer na proporção de 
seus recursos.

Melhor explicando, caso o 
pai e a mãe não tenham con-
dições de prestar os alimentos, 
os avós podem ser chamados 
a prestá-los, dentro de suas 
possibilidades, sendo que caso 
todos sejam vivos, todos devem 
integrar a lide pois a obrigação 
é solidária. Trata-se, portanto, 
de uma obrigação subsidiária 
cabível quando os pais não 
tenham condições para tanto. 

Vale lembrar, portanto, que a 
obrigação alimentar é dos pais 
e a eles compete. Os avós po-
dem ser chamados a contribuir 
desde que os pais não tenham 
condições de fazê-lo, assim 
entendendo-se as situações 
em que os pais não podem 
arcar com a subsistência dos 
filhos ou então algum deles não 
tenha como arcar com as reais 
necessidades da criança.

Por outro lado, é importante 
esclarecer que a obrigação 
de alimentar pode não caber 
somente aos avós. É que no 
Código Civil está prevista a 
obrigação dos parentes em 
geral, sendo os de grau mais 
próximo podendo subsistir 
em caso de inexistência ou 
impossibilidade até os de 
grau colateral em segundo 
grau. Ou seja, se os pais não 
têm condição de sustentar a 
criança, a obrigação pode ser 
transferida subsidiariamente 
e excepcionalmente (já que a 
regra é que o sustento caiba 
aos pais) aos avós. 

Não existindo avós ou não 
tendo estes condições de 
arcar com os alimentos sem 
prejudicar o seu sustento, 
transfere-se aos bisavós. Se 
encerrada a relação de paren-
tesco em linha reta, passa a 
obrigação aos colaterais, mas o 
entendimento é que não pode 
ultrapassar do segundo grau. 
O mesmo entendimento pode 
ser utilizado inversamente, 
ou seja, pais podem requerer 
alimentos a filhos, avós a netos, 
e assim sucessivamente. 

Trata-se de uma obrigação 
familiar, prevista em lei, de 
contribuir com a subsistência 
dos parentes que não reúnem 
condições para tanto, mas que 
é devida desde que estejam 
presentes todos os requisitos, 
repetindo: obrigação legal de 
alimentar, necessidade do 
alimentando e possibilidade 
do alimentante.
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A - Vagas para Profissionais 
O Grupo New Space, um dos líderes em serviços de tecnologia para o 
setor financeiro no Brasil, anuncia que está com 152 vagas abertas em 
suas unidades de Cotia e São Paulo, além de um posto de trabalho em 
São Bernardo do Campo. As oportunidades são para atuar em diversas 
áreas operacionais da empresa em atividades de análise, triagem, or-
ganização, controle e arquivo de documentos diversos. Para todas as 
posições, é necessário que o profissional tenha o ensino médio completo, 
conhecimentos em informática e experiência em áreas administrativas ou 
financeiras como crédito, cobrança e atendimento. Interessados devem 
enviar o currículo para (recrutamento@newspace.com.br).

B - Programa de Estágio 
A Bunge Brasil, uma das principais empresas de agronegócio e alimentos 
do país, abre inscrições para o processo seletivo de estagiários. Trata-se 
do Programa de Estágio Universitário Bunge – 1º semestre de 2017. Ao 
todo, serão mais de 40 vagas, distribuídas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás 
e Bahia, locais onde a empresa tem unidades. A Bunge oferece bolsa auxílio 
compatível com o mercado e diversos benefícios. Objetiva formar jovens 
talentos em início de carreira, desenvolvendo as competências necessárias, 
fortalecendo e explorando habilidades já existentes, construindo novas 
oportunidades. Os interessados podem se inscrever no site: (http://www.
bunge.com.br/carreiras/Jovens_Talentos.aspx). 

C - Reforma Brasil
O ministro do STF, Gilmar Mendes, será um dos palestrantes do ‘Fórum 
Reforma Brasil’, que reunirá especialistas de diversas áreas para debater 
as reformas necessárias para o crescimento do País. O evento vai ser 
realizado nos próximos dias 6 e 7, das 8h30 às 12h30, no auditório do 
Sescon (Av.Tiradentes,998), promovido pela Associação Comercial de 
São Paulo. Participações do senador Pedro Chaves; do jurista Ives Gandra 
Martins; do ex-senador Pedro Simon; do prof. dr. Fernando Facury Scaff; 
e do economista Bernard Appy. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site (www.acsp.com.br), onde está toda a programação.

D - Resgatando a Autoestima  
No próximo Dia Internacional da Mulher (8 de março), o Shopping 
Ibirapuera realiza uma ação integrativa para o público feminino. Das 

10h00 às 22h00, a unidade móvel Banco de Perucas da ONG Cabelegria 
ficará parada no estacionamento do centro comercial, localizado na Av. 
Ibirapuera, para arrecadar doações de cabelos com intuito de confeccio-
nar perucas e doar este acessório para mulheres com câncer. Além da 
contribuição, o público feminino receberá diversos brindes e terá direito 
a aulas de super ioga gratuitas. Para participar basta se inscrever pelo no 
tel. 5531-1649. Quem participar das aulas de super ioga ganhará também 
descontos e outros brindes de lojas como Depilaser, Clínica Oriental de 
Massagem, UV Line, NOW entre outras (www.ibirapuera.com.br). 

E - Edital de Incubação
Seguem abertas até o próximo dia 31, as inscrições para o processo se-
letivo de incubação de novas empresas na Hubiz, incubadora do Parque 
Tecnológico de Sorocaba. São vagas para pessoas físicas ou jurídicas, 
cujas propostas tenham como o objetivo desenvolvimento ou geração de 
produtos, processos e serviços inovadores. O trabalho da Hubiz é dire-
cionado à preparação de empresas iniciantes, para que estas ingressem 
competitivamente no mercado, potencializando as oportunidades de 
sucesso. Oferece apoio relativo à modelagem e planejamento de negó-
cios; desenvolvimento tecnológico; estratégica de marketing e vendas; 
mercado e finanças; e difusão da cultura empreendedora. As inscrições 
devem ser feitas pelo link: (https://goo.gl/BXCAIy).

F - Sessão Especial 
Uma das mais esperadas produções do ano, o musical “Les MIsérables”,  
entrará em cartaz no Teatro Renault, nopróximo dia 10. Porém, uma 
sessão especial neste domingo (5) será destinada a arrecadar fundos 
para a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, que tem como objetivo 
principal prestar assistência de qualidade, prevenir e tratar doenças 
oculares da população de baixa renda. Toda o valor arrecado com os 
ingressos será revertido em prol dos projetos atendidos pela Fundação. 
Nos mais de 12 anos de atuação, a Fundação prestou assistência para 
mais de 30 mil pessoas em prol da boa visão. Nos últimos 5 anos, cerca 
de 500 cirurgias gratuitas foram realizadas. Venda exclusiva dos ingressos 
pelo site (teleeventos.com.br/fundof).

G - Projetos de Comunicação
Tem sido cada vez mais difícil manter uma estrutura fixa de profissio-
nais, especialmente nas áreas de comunicação e marketing. A Agência 

Crowd, que desenvolve 100% dos seus projetos via crowdsourcing, há 
três meses abriu sua plataforma para outras empresas e freelancers e 
hoje já conecta mais de 150 clientes a 4 mil profissionais como designers, 
programadores, jornalistas, fotógrafos e tradutores pelo site (www.
crowd.br.com). A Crowd espera movimentar mais de R$ 3 milhões até o 
final do ano, chegando a 1.200 empresas e 20 mil freelancers. As metas 
para 2018 são somar 3 mil clientes e 80 mil profissionais e iniciar sua 
expansão internacional.

H - Challenge Family 
Estão abertas as inscrições para a etapa inédita do circuito de triatlo 
Challenge Family na Itaipu Binacional, na fronteira do Brasil com o 
Paraguai. O evento acontece nos dias 8 e 9 de setembro na usina. Os 
interessados poderão ser inscrever pela internet no site (www.blueticket.
com.br). Os valores variam de R$ 80 (Women) e vão até R$ 850 (Half 
Distance). Essa etapa, que terá como cenário a barragem da maior usina 
hidrelétrica em produção de energia elétrica do planeta, será a primeira do 
mundo com a largada à tarde e encerramento à noite. Também chamada 
de Itaipu Challenge Sunset, o triatlo inclui cinco provas. A expectativa 
é reunir 1,3 mil atletas com idades de 7 a 60 anos ou mais. O evento é 
voltado para toda a família; contempla todas as idades, várias categorias 
e diferentes graus de dificuldade

I - Otimiza a Declaração  
Um novo sistema vai tornar mais simples o processo de declaração do 
Imposto de Renda 2017 - cujo prazo de entrega começa hoje (2) e vai 
até 28 de abril. Alternativa mais simples em relação ao software IRPF, 
o Imposto Rápido (www.impostorapido.com.br) é um serviço online 
para facilitar a vida do contribuinte. A plataforma também aprimora a 
declaração, o que evita perda de dinheiro por falta de experiência no 
processo. O contribuinte não precisa baixar nenhum programa, apenas 
faz um cadastro e envia os documentos – com preenchimento automático 
das informações. Outro diferencial da tecnologia são os algoritmos para 
identificar erros. Verifique em (www.impostorapido.com.br).

J - Luiza no Senado 
A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração 
do Magazine Luiza, fará uma palestra no Senado, nesta terça-feira (7), 
sobre empreendedorismo feminino, liderança e equidade. O encontro, 
aberto ao público, faz parte das comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, que será celebrado ao longo do mês no Senado. ‘Março 
Mulheres: Igualdade no Trabalho’ é o tema que permeará as atividades 
no período. Não é preciso se inscrever para participar da palestra, que 
começará às 16h00, no Auditório Petrônio Portella. Formada em direito 
e administração de empresas, Luiza Trajano foi responsável pelo salto de 
inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza entre as maiores 
varejistas do Brasil, com 800 lojas e nove centros de distribuição em 
16 Estados. 
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A cada dois anos, o Estado de São Paulo sedia um dos 
mais importantes eventos da área contábil no país: a 
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de 
São Paulo (Convecon). 

Realizada em conjunto com as Entidades Contábeis, a 
Convenção acontecerá entre os dias 9 e 11 de outubro de 2017 
no Centro de Eventos Pro Magno, situado na Rua Samaritá, 230 
– Casa Verde, em São Paulo. Para o maior evento contábil do 
estado neste ano são esperados cerca de 2.500 participantes.  

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRCSP) e as Entidades Contábeis de São Paulo são os 
organizadores do evento, que tem também o apoio das entidades 
contábeis nacionais. 

“O CRCSP está preparando um evento grandioso. Estamos 
elaborando a programação com bastante atenção para assegurar que 
os temas mais relevantes e atuais do cenário contábil sejam 
abordados”, declarou o presidente do CRCSP Gildo Freire de Araújo. 

“As inscrições serão abertas em breve e convidamos a todos para 
que invistam em suas carreiras e participem desse evento agregador”, 
reforçou Gildo. 

O evento contará com a já tradicional Feira de Negócios, que 
reúne empresas e expositores dos mais modernos produtos e 
serviços para a área contábil. É uma oportunidade para os 
participantes e estudantes conhecerem as novidades do setor e 
entrarem em contato com outros profissionais. 

Mais informações sobre a 25ª Convecon serão divulgadas nos 
próximos meses. Profissionais e estudantes da contabilidade 
interessados podem acompanhar as novidades pelo site da 25ª 
Convecon – www.convecon.com.br 

25ª CONVENÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Gildo Freire de Araújo – Gestão 2016-2017 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

O Diário Oficial da União 
publicou ontem (1°) resolu-
ção oficializando decisão do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), anunciada na última 
quinta-feira (23). A resolução 
do Banco Central (BC), que en-
tra em vigor em 1° de setembro, 
estabelece que as instituições 
financeiras não poderão mais 
cobrar taxas de juros de mer-
cado dos clientes no caso de 
atraso nos pagamentos.

Atualmente, os bancos po-
dem cobrar juros de mora (pu-
nitivos) e juros remuneratórios. 
No caso dos juros remunerató-
rios, cobrados por dia de atraso, 
os bancos podem fixar a taxa 
com base nos juros definidos 
na ocasião da assinatura do 
contrato ou de acordo com as 
taxas vigentes de mercado.

Com a decisão do CMN, os 
bancos podem cobrar os juros 
de mora, e, no caso dos juros 
remuneratórios, a mesma taxa 
pactuada no contrato para o 
período de adimplência da ope-
ração. Segundo a publicação 
no Diário Oficial, “é vedada a 
cobrança de quaisquer outros 
valores além dos encargos pre-
vistos nesta resolução”.

Ao anunciar a medida, o BC 
destacou que ela traz mais unifor-
midade às operações de crédito e 
torna as regras mais claras para 
os clientes. No atual momento de 
queda de juros, no entanto, ela 
não significa juros mais baratos, 
já que as taxas de mercado (dos 
novos contratos) podem estar 
mais baixas do que os juros fixa-
dos no momento de assinatura 
dos contratos (ABr).

A resolução do Banco Central entra em vigor no dia 1° de 

setembro.

A tese aprovada pelos ministros prevê que o reajuste de 
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fun-
dado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válido 

desde que: 1) haja previsão contratual; 2) sejam observadas as 
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e 
3) não sejam aplicados porcentuais desarrazoados ou aleatórios 
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem exces-
sivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 

De acordo com o relator do caso, ministro Villas Bôas Cueva, 
os reajustes, nessas circunstâncias, são previamente pactuados, 
e os porcentuais são acompanhados pela ANS. Além disso, para 
o relator, os reajustes encontram fundamento no mutualismo e 
na solidariedade intergeracional, sendo uma forma de preservar 
as seguradoras diante dos riscos da atividade. O ministro afirmou 
que os custos das operadoras com segurados idosos são até sete 
vezes maiores do que com os demais segurados, o que justifica 
a adequação feita para equilibrar as prestações de acordo com 
a faixa etária.

Ministro Villas Bôas Cueva diz que reajuste deve estar em 

contrato.
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STJ: é válido reajuste ‘razoável’ 
de plano de saúde por idade

Os ministros da Segunda Seção do STJ decidiram pela legitimidade dos reajustes de mensalidade dos planos 
de saúde conforme a faixa etária do usuário, desde que haja previsão contratual e que os porcentuais “sejam 
razoáveis”. A decisão se deu em julgamento de recurso repetitivo, informou o site do STJ

“Para a manutenção da higidez da saúde suplementar, deve-se 
sempre buscar um ponto de equilíbrio, sem onerar, por um lado, os 
jovens e, por outro, os idosos, de forma a adequar, com equidade, 
a relação havida entre os riscos assistenciais e as mensalidades 
cobradas”, assinalou o relator. No caso analisado, o recurso da 
usuária foi negado, já que havia previsão contratual expressa do 
reajuste e o porcentual estava dentro dos limites estabelecidos 
pela ANS (AE). 

Diário Oficial publica 
resolução que proíbe 

juros de mercado


