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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Valentine Borba Chiozzo de. Limites da obrigação de alimentar. _fls. 

Artigo (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

Esta monografia trata do direito aos alimentos como projeção do direito à vida e à dignidade 

humana e propõe uma análise dos limites da obrigação alimentar dentro do Direito de Família. 

Inicialmente aborda o instituto dos alimentos do seu histórico até as configurações 

constitucional e legal atuais, buscando esclarecer quanto ao seu conceito, princípios, 

características, requisitos e quanto aos tipos de obrigação de alimentar. Em seguida, mais 

especificamente, são discutidos os limites da obrigação de alimentar entre pais e filhos, entre 

avós e netos e entre ex-cônjuges/ex-companheiros. O objetivo geral é a análise do direito aos 

alimentos como projeção do direito fundamental à vida para que se possa conhecê-lo, entendê-

lo e praticá-lo buscando sempre a dignidade da pessoa humana. O objetivo específico é delinear 

os limites dessa obrigação. Para tanto, foram utilizadas pesquisa bibliográfica a partir de livros 

de doutrina, artigos de internet, casos jurisprudenciais e julgados dos Tribunais pátrios. Por fim, 

foram tiradas conclusões acerca da eficácia e imprescindibilidade do direito aos alimentos e dos 

seus respectivos limites. 

 

Palavras-Chave: Alimentos. Direito à Vida. Dignidade da Pessoa Humana. Solidariedade 

Familiar. Obrigação de Alimentar. Trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 

Pressupostos. Limites da Obrigação de Alimentar. Pais e filhos. Avós e netos. Ex-cônjuges e 

ex-companheiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Valentine Borba Chiozzo de. Limites da obrigação de alimentar. _fls. Artigo 

(Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

This monograph is about the alimony as a projection of the right to life and human dignity and 

it proposes an analysis of the limits of food obligation. Initially, it approaches the maintenance 

institute of its history up to the current constitutional and legal configurations, seeking to clarify 

its concept, principles, characteristics, requirements, and the types of food obligation. Next, 

more specifically, the limits of the food obligation between parents and children, between 

grandparents and grandchildren and between ex-spouses / ex-mates are discussed. The general 

objective is the analysis of the right to food as a projection of the fundamental right to life so 

that it can be known, understood and practiced, always seeking the dignity of the human person. 

The specific objective is to outline the limits of this obligation. To do so, it was used 

bibliographical research from doctrine books, internet articles, jurisprudential cases and 

judgments of the Courts. Finally, conclusions were taken about the efficacy and indispensability 

of the alimony and its limits. 

 

Keywords: Alimony. Right to life. Dignity of human person. Family Solidarity. Food 

Obligation. Trinomial need-possibility-proportionality. Assumption. Limits of the Food 

Obligation. Parents and sons. Grandparents and grandchildren. Ex-spouses and ex-mates. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos, como instituto do direito de família e como mola essencial para qualquer 

sadio desenvolvimento físico do ser humano, encontram seu principal fundamento na 

Constituição Federal. Sua base, a priori, está no princípio da dignidade da pessoa humana, 

insculpido no art. 1º, III, da Carta Maior. Este, por sua vez, ganha força e guarida quando 

englobado no objetivo fundamental constitucional de se construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

 Há uma valoração hierárquica dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

no qual a vida e a dignidade da pessoa humana se sobrepõem aos demais, pois são os bens 

jurídicos maiores, sem os quais os demais direitos perdem qualquer sentido. A pertinência do 

tema decorre de sua umbilical ligação com o direito fundamental à vida, pois o instituto dos 

alimentos existe para garanti-la, e é mensurado de forma a promover a dignidade.  

Assim, como a sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana, o 

crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários à subsistência de 

quem não consegue por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, 

incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Portanto, tratar de alimentos é, em 

última análise, tratar da perpetuação da vida.  

Entretanto, é necessário abordar que o instituto da prestação de alimentos dentro do 

Direito de Família, apesar de ter funções ética e social extremamente nobres, quais sejam a 

solidariedade em prol da subsistência daquele que não pode manter-se por si só, garantindo a 

perpetuação de sua vida, também pode ser alvo de abusos.  

Isto ocorre, entre outras causas, principalmente quando aquele indivíduo que recebe 

alimentos não preenche todos os requisitos necessários para tal, e, portanto, não depende das 

prestações alimentícias para sua sobrevivência. Porém, mesmo assim, continua a perceber os 

alimentos, o que ocasiona impactos danosos na vida de quem os deve e aniquila a função 

honrosa do instituto, transformando-se em um instrumento jurídico que gera insegurança e 

injustiça sociais. 

Assim, o escopo deste texto é explorar os principais pontos do instituto dos alimentos, 

demonstrando a importância indiscutível deste para garantir o desenvolvimento sadio e 

essencial dos cidadãos e para se alcançar uma sociedade bem estruturada e justa, porém, 

demonstrando que esta obrigação deve encontrar limites jurídicos para que não perca seu 

objetivo principal da perpetuação da vida. 
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A linha de raciocínio que será percorrida na elaboração deste trabalho será inicialmente 

abordar os alimentos pelo viés de seu histórico e características gerais. É necessário apresentar 

seu conceito, sua natureza jurídica, seus princípios constitucionais, e as principais 

características do direito e da obrigação alimentar para depois aprofundar na análise de seus 

limites. Nesse momento, faz se um apanhado geral para melhor desenvolver o entendimento 

acerca do tema.  

Em seguida, mais especificamente, serão trabalhados os pontos focais da monografia 

em questão, que são os limites da obrigação de alimentar entre pais e filhos, entre avós e netos 

e entre ex-cônjuges/ex-companheiros. A escolha dos integrantes das obrigações se deve a estes 

serem as principais partes da obrigação alimentar, trazidos pelo Código Civil.   

Nesse desenvolvimento, se abordará a solidariedade familiar como argumento de 

fundamentação para a obrigação entre os parentes, e a mútua assistência como base para a 

obrigação entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Além disso, é escopo do trabalho desenvolver 

os pressupostos e características específicos para cada tipo de obrigação alimentar entre as 

diferentes partes, assim como demonstrar especificamente os limites e as causas de cessação e 

exoneração da obrigação alimentar em cada um de seus aspectos.  

Para desenvolvimento dos limites da obrigação alimentar, foram utilizados pesquisa 

bibliográfica a partir de livros de doutrina, artigos de internet, casos jurisprudenciais e julgados 

dos Tribunais pátrios. Todas as hipóteses trabalhadas serão fundamentadas e exemplificadas. 

Nesse passo, pode se afirmar que o objetivo geral do texto é a análise do direito aos 

alimentos como projeção do direito fundamental à vida para que se possa conhecê-lo, entendê-

lo e praticá-lo buscando sempre a dignidade da pessoa humana; e o objetivo específico é 

delinear os limites dessa obrigação, restando comprovado a necessidade dos mesmos para a 

manutenção da integridade do instituto.  

Por fim, tem-se a pretensão de contribuir para o debate acerca da obrigação alimentícia 

no ordenamento jurídico brasileiro, bem como para o esclarecimento quanto à eficácia e a 

imprescindibilidade do direito aos alimentos com seus respectivos limites. Esta é a defesa do 

presente trabalho. 
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1. ALIMENTOS: HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS  

 

1.1.      ORIGEM DOS ALIMENTOS, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 

1.1.1. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA  

 

Há uma valoração hierárquica dos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, da qual a vida e a dignidade da pessoa se sobrepõem aos demais, pois são 

considerados os bens jurídicos maiores, sem os quais os demais direitos torna-se-iam 

irrelevantes. 

O primeiro direito fundamental do ser humano, garantido na Constituição, é a vida. 

Todos os cidadãos têm direito à vida, e de desfrutá-la com dignidade. Este é o maior 

compromisso do Estado Democrático de Direito: garantir uma vida digna. 

Desses direitos constitucionalmente assegurados decorre o instituto dos alimentos. O 

fundamento axiológico da obrigação alimentícia reside na afirmação do direito à vida, e a sua 

medida se dá pela afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, o instituto 

dos alimentos existe para garantir a vida, e é mensurado de forma a garantir a dignidade. 

Segundo Maria Berenice Dias, em sua obra "Manual de Direito das Famílias" (2013, 

p.531): 

Todos têm direito de viver, e viver com dignidade. Surge, desse modo o direito de 

alimentos como princípio da preservação da dignidade humana (CF, 1º, III). Por isso 

os alimentos têm a natureza de direito de personalidade, pois asseguram a 

inviolabilidade do direito à vida, à integridade física. Inclusive, foram inseridos entre 

os direitos sociais (CF 6º). Depois dos cônjuges e companheiros, são os parentes os 

primeiros convocados a auxiliar aqueles que não têm condições de subsistir por seus 

próprios meios. 

 Assim, tratar dos alimentos é tratar da perpetuação da vida, direito fundamental 

reconhecido pela Constituição Federal. Nesse sentido, segue ensinamento de Rodrigo da Cunha 

Pereira (1997, p. 3): 

Em consonância com as diretrizes constitucionais que determinam a prevalência de 

uma vida digna à pessoa humana, os alimentos se consubstanciam em um instituto de 

direito de família que visa dar suporte material a quem não tem meios de arcar com a 

própria subsistência. Relaciona-se não apenas ao direito à vida e à integridade física 

da pessoa, mas, principalmente, à realização da Dignidade Humana, proporcionando 

ao necessitado condições materiais de manter sua existência. Seu conteúdo está 
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expressamente atrelado à tutela da pessoa e à satisfação de suas necessidades 

fundamentais. 

 Dessa forma, os alimentos, como instituto do direito de família e como mola essencial 

para qualquer sadio desenvolvimento físico do ser humano, encontram seu principal 

fundamento na Constituição Federal e baseiam-se, a priori, no princípio da dignidade da pessoa 

humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Maior. Este, por sua vez, ganha força e guarida 

quando englobado no objetivo fundamental constitucional de se construir uma sociedade livre, 

justa e solidária. 

 Portanto, só se vislumbra uma vida digna o indivíduo que provém do mínimo essencial 

para se alimentar e se desenvolver social e psicologicamente. Para tanto, o legislador, em nome 

do Estado, estabeleceu que aquele que em necessidade se encontrar, poderá pedir prestações 

com caráter de alimentos em face dos que ao seu redor se encontrem, em busca de sua 

subsistência. 

 

1.1.2. CONCEITO 

 

Segundo Yussef Said Cahali (1999, p. 16), a palavra alimentos, adotada no direito para 

designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, vem a significar tudo o que é 

necessário para satisfazer aos reclamos da vida. Estes são as prestações com as quais podem ser 

satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, e mais amplamente, é a 

contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, 

como necessário à sua manutenção. 

Embora a lei civil não defina o que sejam alimentos, a doutrina é praticamente 

consolidada ao estabelecer o conceito de alimentos. Carvalho (2009), Rosenvald (2010) e 

Gonçalves (2014) são categóricos ao citar o conceito de acordo com os dizeres de Orlando 

Gomes (1999, p.427), o qual disserta:  

Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode 

provê-las por si. A expressão designa medidas diversas. Ora significa o que é 

estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a 

alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, ora abrange outras necessidades, 

compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa 

necessitada. 

Esse conceito, todavia, deve ser visualizado de forma mais ampla possível, pois abrange 

não só o necessário à subsistência de quem pleiteia, mas também o lazer, a cultura, as 
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vestimentas, medicamentos, instrução educacional, habitação, etc. (ROSENVALD, 2010, p. 

668).  

De forma bastante clara e em corolário ao já disposto sobre o conceito de alimentos, 

Carvalho (2009, p. 389), aduz que: 

(...) é a prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que possa 

atender às 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. 

Assim, alimentos pode ser definido 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. 

 

1.1.3. NATUREZA JURÍDICA 

 

A natureza jurídica dos alimentos está ligada à origem da obrigação. No âmbito do 

direito das famílias, os alimentos decorrem do poder familiar, do parentesco, da dissolução do 

casamento ou da união estável. Sempre pressupõe a existência de um vínculo jurídico (DIAS, 

2013, p. 532).  

Maria Berenice Dias expõe que o dever alimentar entre pais e filhos deriva do poder 

familiar, dever esse que encontra suporte na solidariedade familiar, e que a obrigação de 

alimentos decorrente do casamento ou da união estável advém do dever de mútua assistência: 

A natureza jurídica dos alimentos está ligada à origem da obrigação. O dever dos pais 

de sustentar os filhos deriva do poder familiar. A Constituição Federal reconhece a 

obrigação dos pais de ajudar, criar e educar os filhos menores (CF 229). A 

Constituição também afirma que os maiores devem auxiliar a amparar os pais na 

velhice, carência e enfermidade. É obrigação alimentar que repousa na solidariedade 

familiar entre os parentes em linha reta, e que se estende infinitamente(...)O encargo 

alimentar decorrente do casamento e da união estável tem origem no dever de mútua 

assistência, que existe durante a convivência e persiste mesmo depois de rompida a 

união. 

Há três correntes doutrinárias que se referem à natureza jurídica do direito à prestação 

de alimentos, e mesmo atualmente ainda há controvérsia na sua definição. 

A primeira delas defende a natureza jurídica do direito à prestação de alimentos como 

direito pessoal extrapatrimonial. Nela, se sustenta que o alimentando não teria interesse 

econômico na prestação de alimentos, já que a verba não objetiva ampliar o seu acervo 
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patrimonial, mas sim suprir o seu direito à vida, que é personalíssimo. Funda-se num conteúdo 

ético-social. 

A segunda, em sentido oposto, a entende como direito patrimonial, retratado na 

prestação paga em pecúnia ou em espécie, em que o caráter econômico não resta afastado. 

Por fim, a terceira, defende uma mescla dos entendimentos anteriores, de forma que a 

natureza jurídica do direito à prestação de alimentos seria um direito de conteúdo patrimonial 

e finalidade pessoal. 

Dentre as três teorias, a majoritária é a terceira. É a posição adotada por Orlando Gomes 

(1999, p. 429), que defende: 

Não se pode negar a qualidade econômica da prestação própria da obrigação 

alimentar, pois consiste no pagamento periódico, de soma de dinheiro ou no 

fornecimento de víveres, cura e roupas. Apresenta-se, consequentemente, como uma 

relação patrimonial de crédito-débito; há um credor que pode exigir de determinado 

devedor uma prestação econômica. 

Sustenta-se que o alimentando não visa à ampliação do seu patrimônio, porém, a 

prestação de alimentos impede a corrosão do patrimônio deste. Assim, ao mesmo tempo que os 

alimentos podem manter o patrimônio do alimentando, não se pode negar o caráter ético-social 

da prestação alimentar, que se baseia no princípio da solidariedade entre os membros de uma 

família. 

 

1.1.4. DIREITO DE ORDEM PÚBLICA 

 

Deve ser registrado que, se a imposição de um dever alimentar busca preservar o direito 

à vida, assegurado constitucionalmente, os alimentos, então, não dizem respeito apenas ao 

interesse privado do alimentando. Há, além desse, o interesse geral em seu adimplemento; o 

interesse superior revestido do caráter de ordem pública, pois é inegável o conteúdo moral da 

ajuda recíproca entre os membros do grupo familiar quando presente a necessidade, a qual 

interessa a toda a sociedade. 

 Assim, por sua indiscutível importância, as normas atinentes ao direito alimentar são 

consideradas normas cogentes de ordem pública, pois objetivam proteger e preservar a vida 

humana. Como resultado, tais normas são inderrogáveis e, em regra, não admitem renúncia a 

esse direito nem convenção que assente a inalterabilidade de seu valor. 

 

1.2.    PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 



16 

 

1.2.1. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o bem maior do ordenamento jurídico 

brasileiro e compõe, juntamente com os elementos da soberania, cidadania, valores sociais do 

trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, a base de toda a sociedade e do Estado 

Democrático de Direito. Por isso, sendo o Direito de Família o mais humano de todos os 

direitos, não poderia deixar de tutelar a dignidade de cada um dos membros da família. 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana abrange uma diversidade de valores 

existentes na sociedade. Trata-se de um conceito adequável a realidade e a modernização da 

sociedade, devendo estar em consonância com a evolução e as tendências modernas das 

necessidades do homem. Desta maneira, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 62) conceitua a 

dignidade da pessoa humana da seguinte forma: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

É relevante referir que o reconhecimento da dignidade se faz inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da 

liberdade, da justiça, da paz e do desenvolvimento social. 

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana, enquanto qualidade intrínseca e 

indissociável de todo e qualquer ser humano, deve ser preservada e garantida no direito de 

família, que, em termos práticos, se traduz no propósito de que todas as famílias e seus 

indivíduos tenham acesso à educação, alimentação, moradia e um crescimento próspero e 

saudável. 

 

1.2.2. PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

 

O princípio da Paternidade Responsável é fundamento central da obrigação de alimentar 

de pais para filhos. Este é apresentado no parágrafo 7º do artigo 226 na Constituição da 

República, juntamente com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e expressa a ideia de 

responsabilidade, que se inicia na concepção do filho: 
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...)§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

Por tal princípio, entende-se que ser pai é ser, além de um responsável legal, um 

responsável afetivo. É, além de alimentar o filho, lhe prestar assistência, educação e 

principalmente compromisso e presença com o filho. Assim, os pais têm a obrigação legal de 

cuidar, amar e proteger e o dever de prestar assistência material, psicológica e moral aos filhos.  

Dessa forma, os princípios da Paternidade Responsável e da Dignidade da Pessoa 

Humana constituem a base para a composição da família no ordenamento jurídico brasileiro, 

pois retratam a ideia de responsabilidade, que deve ser observada tanto na formação como na 

manutenção da família. 

 

1.2.3. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 

 

O princípio do melhor interesse da criança é mais um princípio que se refere à obrigação 

de alimentar de pais para filhos. Embora não conste expresso na Constituição Federal de 1988 

e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), este princípio tornou-se conhecido a partir 

da origem desses dispositivos.  

A Doutrina da Proteção Integral (art. 1º do ECA) dispõe sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente, originário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e está 

alicerçada em três pilares: a) a criança adquire a condição de sujeito de direitos; b) a infância é 

reconhecida como fase especial do processo de desenvolvimento; e c) a prioridade absoluta a 

esta parcela da população passa a ser princípio constitucional, como se verifica do texto do 

artigo 227 da Constituição Federal. 

Assim, este princípio traz o reconhecimento da peculiar condição de pessoa humana em 

desenvolvimento, atribuída à infância e juventude. O artigo da Carta Maior supracitado 

consolida diversos direitos fundamentais da criança e do adolescente, que são tidos como 

princípios de direito, guiando a vida em sociedade:  

Art. 227, caput.  É dever da família, da sociedade e do 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. 
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O princípio do melhor interesse da criança também serve como o preceito-síntese da 

referida Doutrina da Proteção Integral, pela qual, crianças e adolescentes também são dotados 

de cidadania e o Estado deve tomar todas as medidas necessárias à sua proteção, mantendo-os 

a salvo de toda e qualquer forma de violência, negligência, maus tratos físicos ou mentais, 

abandono ou exploração de qualquer espécie, responsabilizando aqueles que praticarem tais 

atos. 

 

1.2.4. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

Anteriormente à Constituição Federal de 1988, a solidariedade era entendida apenas 

como dever moral e ético a ser cumprido pelos cidadãos. A partir de então, o Princípio da 

Solidariedade, disposto no artigo 3º, I, da Carta Maior, passou a conduzir as relações familiares. 

A responsabilidade pela promoção de políticas públicas que garantam o atendimento às 

necessidades familiares dos pobres e excluídos é do Poder Público e da sociedade civil. 

Contudo, internamente às famílias, cada membro que a compõe é responsável e tem a obrigação 

de colaborar para que os outros membros tenham acesso ao mínimo necessário para o seu 

completo desenvolvimento psicossocial.  

Dessa forma, a solidariedade deve conduzir todas as relações – sociais, jurídicas ou 

familiares – pois são os pais que ensinam aos filhos os valores e princípios que devem praticar 

em suas vidas, de modo que se lhes for ensinada a importância da solidariedade, certamente, 

eles se transformarão em pessoas atentas ao bem-estar de seus familiares e, consequentemente, 

do seu próximo. 

 

1.3.      CARACTERÍSTICAS  

 

1.3.1. DIREITO PERSONALÍSSIMO 

 

Objetivando a prestação alimentícia a preservação da vida do alimentando, o direito tem 

caráter personalíssimo. Sua titularidade não pode ser transferida e, uma vez falecido o credor, 

cessam os alimentos.  

Rodrigo da Cunha Pereira (1997, p. 5) expõe: 

Se inexiste a necessidade de o alimentário receber alimentos, é lhe vedado transmitir 

tal direito a outrem, vez que tal obrigação foi fixada com o escopo de preservar o seu 

direito a uma vida saudável, que possa ser vivida de forma digna. 
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Desse viés de essencialidade é que derivam todas as demais características do direito a 

alimentos. Como observa DIAS (2013, p. 535) consequência de seu caráter personalíssimo, o 

direito a alimentos “não pode ser objeto de cessão (CC 1.707) nem se sujeita a compensação 

(CC 373 II), a não ser em casos excepcionais, em que se reconhece caráter alimentar a 

pagamentos feitos a favor do alimentando.  

Além disso, observa DIAS (2013, p. 535): 

Essa mesma característica faz a pensão alimentar ser impenhorável, por garantir a 

subsistência do alimentado. Tratando-se de direito que se destina a prover o sustento 

de pessoa que não dispõe, por seus próprios meios, de recursos para se manter, 

inadmissível que credores privem o alimentado dos recursos de que necessita para 

assegurar a própria sobrevivência. 

 Dessa forma, da característica de direito personalíssimo, decorrem também as 

características de os alimentos serem incessíveis, incompensáveis e impenhoráveis. Pelo fato 

de ser destinado à subsistência do alimentado e possuir caráter pessoal, não é possível a 

transferência de sua titularidade por negócio jurídico. 

 

1.3.2. IRRENUNCIABILIDADE  

 

O Código Civil de 1916 vedava a renúncia aos alimentos em seu artigo 404. Com relação 

ao desquite, a matéria foi sumulada pelo STF na Súmula 379 no mesmo sentido. A Lei do 

Divórcio silenciou sobre o ponto. Assim, reconhecia-se a possibilidade de renúncia à pensão 

em razão do casamento, sob o fundamento de que a irrenunciabilidade estava prevista somente 

no Código Civil, que tratava apenas dos alimentos decorrentes do parentesco. Como inexistia 

regra nesse sentido na Lei do Divórcio e nas leis reguladoras da união estável, a justiça aceitava 

a renúncia manifestada por cônjuges e companheiros. 

O atual Código Civil expressamente consagra a irrenunciabilidade, admitindo apenas 

que o credor não exerça o direito, conforme art. 1.707, do Código Civil. Como não está prevista 

qualquer exceção, inúmeras são as controvérsias que existem em sede doutrinária. Mas a lei é 

clara: não é possível a renúncia, até porque é inadmissível a renúncia à própria sobrevivência. 

Apesar da clareza da regra legal, a tendência majoritária da doutrina é limitar a proibição 

legal aos alimentos devidos em decorrência da solidariedade familiar. Assim, os alimentos 

exigíveis em razão do casamento e da união estável poderiam ser objeto de renúncia. E, se 

houve renúncia, não é possível posterior pedido de alimentos, ainda que não tenha havido 

partilha dos bens. 
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Segundo DIAS (2013, p 545), “a alegação é que, buscar alimentos depois de ter 

renunciado a eles, é postura que afronta o princípio da boa-fé objetiva, configurando verdadeiro 

“venire contra factum proprium”. Isso ocorre porque há um movimento inicial que cria uma 

expectativa e, posteriormente, se age de maneira contrária ao momento inicial, o que configura 

abuso de direito e merece ser repelido.  

Nesta seara, entende o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi:  

Recurso especial. Separação judicial. Acordo homologado. Cláusula de renúncia a 

alimentos. Posterior ajuizamento de ação de alimento por ex-cônjuge. Carência de 

ação. Ilegitimidade ativa. A cláusula de renúncia a alimentos, constante em acordo de 

separação devidamente homologado, é válida e eficaz, não permitindo ao ex-cônjuge 

que renunciou a pretensão de ser pensionado ou voltar a pleitear o encargo. Deve ser 

reconhecida a carência da ação, por ilegitimidade ativa do ex-cônjuge para postular 

em juízo o que anteriormente renunciara expressamente. Recurso especial conhecido 

e provido (STJ, REsp 701.902 - SP (2004/0160908-9), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

15/09/2005). (Sem grifo no original) 

Assim, o STJ admite a renunciabilidade dos alimentos, em sede de casamento ou união 

estável. Por outro lado, incontroverso que os alimentos decorrentes do poder familiar a favor 

dos descendentes são irrenunciáveis. 

 

1.3.3. INALIENABILIDADE  

 

A pretensão alimentar é considerada intransacionável, pois se refere a direito 

indisponível e personalíssimo. De acordo com o disposto no artigo 841 do Código Civil, “só 

quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”. Embora indisponível 

o direito à alimentos, são perfeitamente validas as convenções estipuladas entre as partes com 

vistas à fixação da pensão, presente ou futura, e ao modo de sua prestação (DIAS, 2013, p 541). 

Gonçalves (2014), ao explanar sobre essa característica, aduz que a regra da 

impossibilidade de transação deve ser observada tão somente quanto ao direito de pedir 

alimentos. Explica o autor esse raciocínio ao dizer que já existe jurisprudência que considera 

admissível a transação do quantum das prestações, tanto as vencidas como as vincendas. 

 

1.3.4. IRREPETIBILIDADE E SEUS LIMITES  

 

Os alimentos, em regra, são irrepetíveis. Maria Berenice Dias (2013, p. 541), leciona: 
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Talvez um dos mais salientes princípios que regem o tema dos alimentos seja o da 

irrepetibilidade. Como se trata de verba que serve para garantir a vida, destina-se à 

aquisição de bens de consumo para assegurar a sobrevivência. Assim, inimaginável 

pretender que sejam devolvidos. Esta verdade é tão evidente que até é difícil de 

sustentá-la. Não há como argumentar o óbvio. Provavelmente por esta lógica ser 

inquestionável é que o legislador não se preocupou sequer em inseri-la na lei. Daí que 

o princípio da irrepetibilidade é por todos aceitos mesmo não constando no 

ordenamento jurídico. 

A autora, ainda, acrescenta que mesmo nos casos de revisão do valor da pensão para 

menor e nos casos de exoneração, não há restituição, pois isso serviria de desestímulo ao 

pagamento. Nessas hipóteses, havendo redução ou exoneração, o efeito disso será ex-nunc, ou 

seja, somente em relação às pensões futuras: 

A irrepetibilidade também se impõe para desestimular o inadimplemento. A exclusão 

dos alimentos ou a alteração para menor do valor da pensão não dispõe de efeito 

retroativo. O ingresso da demanda revisional intentada pelo alimentante não pode 

servir de incentivo a deixar de pagar os alimentos ou a proceder à redução do seu valor 

do modo que melhor lhe aprouver. Estabelecido novo valor, passa a vigorar tão 

somente com referência às parcelas vincendas. Ou seja, a redução ou a extinção do 

encargo alimentar dispões sempre de eficácia ex nunc. Alcança somente as parcelas 

futuras.  

Entretanto, existem casos em que se admite a repetibilidade dos alimentos, 

exclusivamente comprovado que houve má fé ou postura maliciosa do credor. Em nome da 

irrepetibilidade, não é possível dar ensejo ao enriquecimento injustificado, previsto no art. 884, 

do Código Civil. Isso é o que se vem chamando de relatividade da não restituição. Segundo 

Rolf Madaleno (2011, p. 12): 

Soa sobremaneira injusto não restituir alimentos claramente indevidos nesse estágio 

de independência do credor, em notória infração do ‘não-enriquecimento sem causa’. 

 Ao tratar da irrepetibilidade dos alimentos, Yussef Said Cahali, demonstra hipótese de 

repetição: 

Não será, porém, de excluir-se eventual repetição de indébito se, com a cessação ope 

legis da obrigação alimentar, a divorciada oculta dolosamente seu novo casamento, 

beneficiando-se ilicitamente das pensões que continuaram sendo pagas: com o novo 

casamento, a divorciada perde, automaticamente, o direito à pensão que vinha 

recebendo do ex-marido, sem necessidade de ação exoneratória; as pensões acaso 

recebidas a partir do novo casamento deixam de ter caráter alimentar e, resultando de 

omissão dolosa, sujeitam-se à repetição. 

 Dessa forma, entende-se, sem sombra de dúvidas, que a regra é a não restituição dos 

alimentos. Entretanto, tal regra possui exceções: a postura maliciosa do credor. Havendo 

enriquecimento ilícito, e, sobretudo, comprovada a má-fé do alimentando, o que será apurado 

caso a caso, poderá haver restituição dos alimentos. 
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1.3.5. TRASMISSIBILIDADE E SEUS LIMITES  

 

O Código Civil anterior, que regulava os alimentos entre os parentes, em seu art. 402, 

consagrava claramente a intransmissibilidade da obrigação alimentar e, até o advento da Lei do 

Divórcio (Lei n. 6.515/77), evitava controvérsias quanto ao assunto, coadunando-se, aliás, com 

o caráter personalíssimo da obrigação alimentar. 

Entretanto, o artigo 23 da Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) dispôs que “A obrigação de 

prestar alimentos transmite-se aos herdeiros, na forma do art. 1.796 do Código Civil”. Nasceu, 

então, grande controvérsia a respeito do tema, gerando diversos posicionamentos sobre o 

assunto. Com o passar do tempo prevaleceu na doutrina e na jurisprudência certo consenso em 

torno da ideia de que a obrigação alimentar não se transmitia ao herdeiro nem tampouco ao ex-

cônjuge, mas tão somente a dívida alimentar já vencida. 

Rodrigo da Cunha Pereira (1997, p. 8) esclarece sobre a questão: 

Até o advento do Código Civil de 2002, a discussão sobre a intransmissibilidade 

girava em torno do encontro, ou desencontro, dos arts. 23 da Lei n. 6.515/77 e 1.796 

do CCB/1916. Entretanto, a doutrina e jurisprudência já tinha como pacífica a 

intransmissibilidade, pois o que se entendia por transmissível era apenas a dívida 

pretérita de alimentos. A obrigação alimentar, por seu turno, era estancada quando da 

morte do credor. 

O novo Código Civil (2002), entretanto, em seu art. 1.700, estabeleceu que “a obrigação 

de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694”.  

Assim, tal artigo é claro ao prever a transmissibilidade, não só em relação às dívidas 

vencidas, mas da própria obrigação alimentar. Vale dizer que mesmo quando do falecimento 

do obrigado a prestar alimentos ainda não tenha sido estabelecida por sentença a obrigação 

alimentar, isso pode ocorrer posteriormente (após a morte do obrigado), sendo o espólio o 

responsável pela obrigação. 

Sérgio Gilbert Porto (2011, p. 49), ao discorrer sobre o assunto, frisa que a obrigação 

está limitada às forças da herança:  

Deste quadro legislativo emerge a circunstância de que – diversamente do sistema 

anterior, que previa a intransmissibilidade e, por decorrência, permitia a construção 

de que o art. 23 da Lei do Divórcio autorizava apenas e tão somente a 

transmissibilidade da obrigação alimentar nas obrigações derivadas do casamento -, 

agora, a regra do Código Civil também é da transmissibilidade, portanto a obrigação 

alimentar transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do art. 1.694, ou seja, sejam 

os alimentos decorrentes do parentesco ou das relações de afinidade. Em qualquer 

hipótese, contudo, respeitadas as forças da herança, consoante estabelecido pelos arts. 

1.792 de 1.997 do CC/2002, bem como, evidentemente, o binômio necessidade-
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possibilidade. Estando aí a possibilidade representada exatamente pelas chamadas 

forças da herança. 

Já Rolf Madaleno (2011, p. 844) entende que há transmissão somente da dívida 

alimentar pré-constituída, haja vista que a lei prevê a transmissão da obrigação alimentar 

preexistente e não a transmissão do dever genérico de prestar alimentos: 

Os herdeiros não respondem pessoalmente pela dívida alimentar do sucedido, e só 

estão obrigados pela transmissão da dívida alimentar pré-constituída reconhecida em 

acordo judicialmente homologado, por sentença condenatória, ou se o credor era 

naturalmente dependente do de cujus, como no caso de um filho menor, ou de um ex-

cônjuge, ao qual prestava alimentos, mesmo em caráter informal, haja vista se dar pela 

lei a transmissão da obrigação alimentar preexistente, e não a transmissão do dever 

genérico de prestar alimentos àqueles que deles oportunamente vierem a necessitar. 

 Em recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, transcrito na Revista Brasileira de 

Direito das Famílias e Sucessões, editada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), prevaleceu o entendimento de que não há transmissão do dever jurídico em abstrato 

de prestar alimentos: 

Ação de Alimentos. Recurso Especial. Exame de Matéria Constitucional. 

Inviabilidade. Omissão. Inexistência. Ação de Alimentos Proposta por Menor em 

Face do Espólio de seu Genitor. Inexistência de Acordo ou Sentença Fixando 

Alimentos por Ocasião do Falecimento do Autor da Herança. Ilegitimidade Passiva 

do Espólio. 

1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que 

se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede 

de recurso especial, de matéria constitucional. 

2. Os alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à 

obrigação alimentar, não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de 

prestá-los. 

3. Assim, embora a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos dos 

arts. 23 da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que, caso exista obrigação 

alimentar preestabelecida por acordo ou sentença – por ocasião do falecimento do 

autor da herança -, possa ser ajuizada ação de alimentos em face do Espólio, de modo 

que o alimentando não fique à mercê do encerramento do inventário para que perceba 

as verbas alimentares, não há cogitar em transmissão do dever jurídico de prestar 

alimentos, em razão do seu caráter personalíssimo e, portanto, intransmissível. 

Precedentes. 

4. De todo modo, em sendo o autor da herança servidor público ou militar, no que 

tange à verba alimentar superveniente ao óbito, o procedimento adequado para o 

recebimento, por seu dependente, consiste no requerimento administrativo de pensão 

ao órgão pagador do de cujus. 

5. Recurso especial não provido. 

(Resp 1.130.742; Proc. 2009/0057352-0; 4º T.; Rel. Min. Luís Felipe Salomão; DJE 

17/12/2012). 
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Dessa forma, apesar da inovação trazida pelo art. 1.700 do atual Código Civil, tornando 

a obrigação alimentar transmissível, a jurisprudência tende a manter o entendimento que 

vigorava sob a égide do antigo código, que diz que, se ao tempo do óbito do alimentando não 

tiver sido fixada, por sentença ou acordo, a obrigação alimentar, não há transmissão dessa 

obrigação aos herdeiros nem ao cônjuge ou companheiro. 

Isso ocorre porque se trata de transmissão de obrigação alimentar para os herdeiros do 

devedor, e não de criação de obrigação alimentar, o que pressupõe alimentos já estabelecidos 

por sentença. Não se concebe possível, portanto, a transmissão do dever em abstrato de prestar 

alimentos. 

 

1.4.     TIPOS/MODALIDADES 

 

1.4.1. QUANTO À NATUREZA: NATURAIS OU CIVIS  

 

A expressão “alimentos” vem adquirindo dimensão cada vez mais abrangente, 

englobando tudo que é necessário para alguém viver com dignidade, dispondo o juiz de poder 

discricionário para quantificar o seu valor (DIAS, 2013, p. 533). O alargamento do conceito de 

alimentos levou a doutrina a distinguir alimentos civis e naturais.  

Yussef Said Cahali (1999, p. 18) leciona que: 

Quando se pretende identificar como alimentos aquilo que é estritamente necessário 

para a mantença da vida de uma pessoa, compreendendo tão somente a alimentação, 

a cura, o vestuário, a habitação, nos limites assim do necessarium vitae, diz-se que são 

alimentos naturais; todavia, se abrangentes de outras necessidades, intelectuais e 

morais, inclusive recreação do beneficiário, compreendendo assim o necessarium 

personae e fixados segundo a qualidade do alimentando e os deveres da pessoa 

obrigada, diz-se que são alimentos civis. 

 Assim, alimentos naturais são os indispensáveis para garantir a subsistência, como 

alimentação, vestuário, saúde, habitação e educação. Já alimentos civis destinam-se a manter a 

qualidade de vida do credor, de modo a preservar o mesmo padrão e status social do 

alimentante. 

 A diferenciação entre alimentos civis e naturais adotada pelo Código Civil atual dispõe 

de nítido caráter punitivo. Parentes, cônjuges e companheiros podem pedir alimentos uns aos 

outros para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de educação, conforme previsto no art. 1.694, do Código Civil. No entanto, limita 

a lei o valor do encargo sempre que é detectada a culpa do alimentando. Nesse sentido, o 
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parágrafo segundo, do artigo 1.694 do Código Civil, dispõe que: “Os alimentos serão apenas os 

indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar da culpa de quem os 

pleiteia”. 

Igualmente, o parágrafo único do artigo 1.704 do Código Civil destina ao culpado 

somente os alimentos naturais: “Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos 

e não tiver parentes em condições de prestá-lo, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge 

será obrigado a assegurá-lo, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência”. 

Assim, pela literal redação do Código Civil, quem, culposamente, dá origem à situação 

de necessidade faz jus a alimentos naturais, isto é, percebe somente o que basta para manter a 

própria subsistência. 

Entretanto, com o fim do instituto da separação, pelo advento da EC 66/10, ruiu o 

instituto da culpa para o desenlace do casamento, levando de arrasto os arts. 1.702 e 1.704 da 

lei civil. Tais dispositivos foram extirpados por fazerem expressa referência à culpa pela 

dissolução do casamento, questionando que não tem mais relevância jurídica.  

Assim, atualmente, não persiste mais a possibilidade de ocorrer o achatamento do valor 

dos alimentos pela ocorrência de culpa geradora na situação de necessidade (art. 1.694, § 2º), 

não exercendo aquela mais qualquer influência no arbitramento dos alimentos. 

 

1.4.2. QUANTO À CAUSA: LEGÍTIMOS, VOLUNTÁRIOS E INVOLUNTÁRIOS 

 

Quanto à causa jurídica, os alimentos dividem-se entre legítimos, voluntários e 

involuntários.  

Na primeira categoria, os legítimos, encontram-se os alimentos devidos em função de 

obrigação legal. Yussef Said Cahali (1999, p. 21) leciona que os alimentos legítimos:  

São aqueles que se devem por direito de sangue (ex iure sanguinis), por um veículo 

de parentesco ou relação de natureza familiar, ou em decorrência do matrimônio; só 

os alimentos legítimos, assim chamados por derivarem ex dispositione iuris, inserem-

se no Direito de Família. 

Já os voluntários são os que nascem de uma declaração de vontade, inter vivos ou causa 

mortis. São também chamados de obrigacionais. Enquadram-se nessa categoria, por exemplo, 

o legado específico, tratado nos artigos 1.920 a 1.928 do Código Civil.  

A respeito do tema, o legado de alimentos encontra respaldo jurídico não no direito de 

família, mas sim no direito sucessório, pois o art. 1.926 do Código Civil consagra a hipótese e 
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o art. 1.920 estabelece os parâmetros, dispondo que “o legado de alimentos abrange o sustento, 

a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor”. 

Por fim, os involuntários nascem sem que o beneficiário tenha buscado o resultado, 

como, por exemplo, os decorrentes de atos ilícitos e a obrigação do donatário. 

 

1.4.3. QUANTO AO MOMENTO: DEFINITIVOS, PROVISÓRIOS OU 

PROVISIONAIS  

 

Os alimentos são divididos em definitivos e não definitivos. Os definitivos ou regulares 

são aqueles estabelecidos pelo juiz, em sentença, ou por acordo entre as partes. Eles perduram 

enquanto presentes os requisitos de sua concessão, podendo ser revisados sobrevindo 

modificação na situação financeira de uma das partes. 

Os não definitivos subdividem-se em provisórios e provisionais. Havendo prova pré-

constituída do parentesco, é possível propor ação de alimentos fundada na Lei n. 5.478, de 1968, 

de rito especial. O art. 4º, da referida Lei, reza que o juiz fixará, desde logo, alimentos 

provisórios no despacho inicial. 

Dessa forma, requeridos, ou não, o juiz não possui outra alternativa senão a de fixar os 

alimentos provisórios ao credor, o que somente não se dará se este disser expressamente que 

não os necessita (art.4º, última parte, do mesmo instituto legal). 

Se o alimentando não possuir prova pré-constituída do parentesco, caberá a propositura 

de ação pelo rito ordinário, não lhe nascendo o direito a alimentos provisórios, mas, não tendo 

como manter-se durante o curso do processo principal, poderá requerer alimentos provisionais 

pela via cautelar. 

Em qualquer dos casos o juiz levará em conta as condições financeiras e o nível social 

das partes, mas, diante do exposto, percebe-se que os alimentos provisórios refletem a 

antecipação da tutela de mérito pretendida, enquanto que os provisionais se revestem de cunho 

cautelar, à falta da prova inequívoca, cogitada no art. 273 do Código de Processo Civil, capaz 

de convencer o julgador da verossimilhança da alegação. 

Sobre esse tema, há uma controvérsia jurisprudencial se a decisão que fixa alimentos 

definitivos em valor inferior aos provisórios retroage ou não para atingir os valores fixados 

provisoriamente. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que não retroage; no 

entanto, a Terceira Turma do mesmo tribunal superior orienta no sentido oposto: “fixados os 

alimentos definitivos em valor inferior ao dos provisórios retroagirão à data da citação, 



27 

 

ressalvadas as possíveis prestações já quitadas em virtude da irrepetibilidade daquilo que já foi 

pago” (Resp 209.098/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/12/2004, DJ 21.02.2005, p. 169).  

Apesar de ambas orientações serem respeitáveis, prefere-se o entendimento da primeira, 

pois se trata de uma decisão interlocutória mantida no curso do processo e não revogada até a 

prolação da sentença que a substitui daí para frente.  

A segunda conclusão poderia animar o descumprimento da decisão interlocutória (já 

que não haveria a repetição do indébito, não obstante a retroação admitida) proferida na 

consideração da realidade que lhe é apresentada em dado momento, modificável durante o 

caminhar do processo e, por isso, alterável pelo meio adequado. Ademais, a sentença poderá 

não ser mantida em grau de apelação, vindo o acórdão a restabelecer o débito no valor anterior. 

Assim, entende-se que os alimentos podem ser revistos até o momento que antecede a 

prolação da sentença, e, uma vez fixados e não revogados no curso da ação são devidos tal 

como estabelecidos. 

 

1.5.     OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR 

 

1.5.1. DIFERENÇAS DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR E DEVER DE PRESTAR 

ALIMENTOS (PODER FAMILIAR) 

 

A obrigação de alimentar e o dever de prestar alimentos (ou dever de sustento) são 

obrigações diferentes. Maria Helena Diniz (2005, p. 536 e 537) leciona:  

O dever de sustentar os filhos (CC, art. 1.566, IV) é diverso da prestação alimentícia 

entre parentes, já que (a) a obrigação alimentar pode durar a vida toda e até ser 

transmitida causa mortis (CC, art. 1.700) e o dever de sustento cessa, em regra, ipso 

iure, com a maioridade dos filhos (...); (b) a pensão alimentícia subordina-se à 

necessidade do alimentando e à capacidade econômica do alimentante, enquanto o 

dever de sustentar prescinde da necessidade do filho menor não emancipado, 

medindo-se na proporção dos haveres do pai e da mãe. Logo, essas duas obrigações 

não são idênticas na índole e na estrutura. 

 Assim, a obrigação dos pais enquanto o filho se encontra sob o poder familiar decorre 

do dever de sustento, sendo uma obrigação com assento constitucional, previsto em seu artigo 

229, na qual os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. O dever de sustento 

é imposto a ambos os pais, independe da necessidade do filho menor não emancipado e trata-

se de uma obrigação de fazer. Com a maioridade civil, cessa o dever de sustento. 

Em contraste, a obrigação de alimentar não decorre do poder familiar, mas sim do 

parentesco. Esta pode durar a vida toda e até ser transmitida causa mortis. Além disso, o encargo 
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de prestar alimentos depende da demonstração de necessidade do alimentando e é obrigação de 

dar, traduzida pela prestação de certo valor em dinheiro. 

1.5.2. REQUISITOS (TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-

PROPORCIONALIDADE)  

 

Dispõe o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Dessa forma, a 

possibilidade do obrigado e a necessidade do beneficiado são os dois fatores primordiais na 

fixação da prestação alimentícia.  

Sobre a necessidade, ensina Yussef Said Cahali (1997, p. 510): 

“Para além da existência do vínculo de família, a exigibilidade da prestação alimentar 

pressupõe que o titular do direito não possa manter-se por si mesmo, ou com o seu 

próprio patrimônio; assim, só serão devidos alimentos quando aquele que os reclama 

não tem bens, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença (CC, art. 

1.695)”  

Na apuração das necessidades do alimentando, vários critérios podem ser utilizados, 

como: a) a ausência de bens suficientes para a manutenção daquele que pretende alimentos; e 

b) a incapacidade do pretenso alimentando de prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.  

Além disso, nesta apuração deve se objetivar a manutenção do padrão de vida do qual o 

alimentando sempre gozou, conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil. Porém, em alguns 

casos, isso pode não ocorrer, como na hipótese da partilha empobrecer as partes após o término 

de uma relação. 

Já em relação à possibilidade do alimentante, é necessário que a pessoa de quem se 

reclamam os alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento. 

O critério mais seguro para apuração da possibilidade do alimentando é a vinculação 

dos seus rendimentos. Dessa maneira, fica garantido o reajuste dos alimentos no mesmo 

percentual dos ganhos do devedor, afastando-se as discussões acerca da defasagem dos valores 

da pensão.  

Entretanto, quando o alimentante é profissional liberal, autônomo ou empresário, 

enorme é a dificuldade de descobrir seus ganhos. Por isso, pode o juiz solicitar à Receita Federal 

cópia da declaração de renda de quem tem o ônus de pagar alimentos. Também é possível 

determinar a quebra do sigilo fiscal e bancário (DIAS, 2013, p. 579). 

Cabe, ao juiz, fixar os alimentos. Para isso, precisa dispor dos meios necessários para 

saber das necessidades do credor e das possibilidades do devedor. Não trazendo o alimentante 
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informações sobre seus ganhos, deve fixar a pensão por indícios que evidenciem seu padrão de 

vida, atentando-se para os sinais externos de riqueza, pelo princípio da aparência.  

É necessário também lembrar que o princípio da proporcionalidade é o vetor para 

fixação dos alimentos, podendo-se falar, inclusive, no trinômio proporcionalidade-

possibilidade-necessidade. É o que leciona Maria Berenice Dias (2013, p. 579): 

A regra para a fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um standard 

jurídico (CC 1.694 § 1º e 1695). Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de 

ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para 

definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o 

princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos(...). 

Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, 

perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para 

estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que 

se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais 

propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade. 

Assim, o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade deve ser utilizado como 

ferramenta crucial para fixação dos alimentos, devendo tal medida ser procedida através do 

juízo de ponderação a ser desenvolvido pelo magistrado, que não está adstrito a critérios 

fechados, tendo em vista que utilizará como meios de formação do seu convencimento as 

características e peculiaridades da causa. 

Vale ressaltar que o magistrado não está adstrito ao princípio da congruência, que restringe a 

decisão judicial ao limite dos pedidos das partes. Desse modo, pode fixar a verba alimentar em 

valor superior ao quantum pleiteado pelo autor, sem que se possa falar em decisão citra ou ultra 

petita. 

 

2. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE PAIS PARA FILHOS E SEUS LIMITES 

 

2.1.    SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

A solidariedade familiar já foi vista aqui como princípio constitucional basilar do 

Direito de Família e do instituto dos alimentos como um todo. Nesse momento, será trabalhada 

também como fundamento central da obrigação de alimentar de pais para filhos. 

Como valor ético e moral projetado no mundo jurídico, ela significa um vínculo de 

sentimento racionalmente guiado, limitado e autodeterminado que compele à oferta de ajuda, 

apoiando-se em uma mínima similitude de certos interesses e objetivos, de forma a manter a 

diferença entre os parceiros na sociedade. 
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A legislação e a prática jurídica nas tendências atuais têm um forte apelo ao conceito de 

solidariedade, isto é, da responsabilidade, não apenas dos poderes públicos, mas também da 

sociedade como um todo e de cada pessoa humana com as demais, na construção de suas 

dignidades. 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a solidariedade era concebida 

somente como dever moral e ético a ser cumprido pelos cidadãos. A partir de então, o Princípio 

da Solidariedade, previsto no art. 3º, I, da Constituição passou a conduzir as relações familiares. 

Assim, antes de sua apropriação pelas ciências sociais e pelo direito, a solidariedade era vista 

como dever moral ou expressão de compaixão e piedade, mas, após essa evolução, o princípio 

da solidariedade transformou esses valores em direitos e deveres exigíveis nas relações 

familiares. 

O mais importante dessa transformação é a ideia de que a solidariedade não é apenas 

dever positivo do Estado, na realização de políticas públicas, mas também deveres recíprocos 

entre as pessoas, já que a força normativa dos princípios constitucionais superou o efeito 

simbólico que a doutrina tradicional a eles destinava. 

Em vista disso, falando sobre o instituto dos Alimentos, o princípio constitucional da 

solidariedade é uma das razões da obrigação dos alimentos, pois ela conduz as relações 

familiares de assistência e cooperação. Este princípio se desdobra também em outros artigos 

constitucionais, como no dever imposto à sociedade, ao Estado e à família de proteção ao grupo 

familiar e à criança e ao adolescente, previstos nos artigos 226 e 227 da Carta Cidadã. 

Assim, a solidariedade como fundamento e guia das relações entre pais e filhos se 

consagra como a responsabilidade internamente que cada membro da família tem na obrigação 

de colaborar para que os outros membros tenham acesso ao mínimo necessário para seu 

completo desenvolvimento psíquico e social. 

Dessa forma, dentro da categoria dos alimentos, a relação entre pais e filhos é guiada 

pela solidariedade ao se traduzir na assistência moral e material a estes. É a exigência de o filho 

ser cuidado até atingir a idade adulta, isto é, de ser mantido, instruído e educado até a sua plena 

formação psicossocial. Os pais devem ter o cuidado, enquanto valor jurídico, o afeto, enquanto 

vínculo emocional, e o respeito, como vinculo ético que une os membros da família. 

Os alimentos entre pais e filhos, logo, constituem obrigação derivada do princípio da 

solidariedade, pois têm como principal finalidade garantir a sobrevivência, o bem-estar e o 

sustento do alimentando, na maioria das vezes, do filho criança ou adolescente que não tem 

como garantir seu sustento e desenvolvimento por si só.  
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2.2.     PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS 

 

O art. 1694, caput, do Código Civil apresenta os parentes, os cônjuges ou companheiros 

como os possíveis credores da obrigação alimentar, delineando que: “podem os parentes, os 

cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de 

modo compatível com a sua condição social”. Apesar das diversas possibilidades da obrigação 

alimentar, por ora trataremos somente da obrigação alimentar parental, aquela devida aos filhos 

pelos pais.  

Nesse caso, a obrigação decorre do poder familiar, se iniciando a partir da concepção 

da criança, pois nesse momento a lei já ampara os direitos do nascituro. O primeiro pressuposto 

desta obrigação é o vínculo de parentesco: os alimentos devem ser dados pelo pai ou pela mãe 

e esta obrigação é normalmente imposta àquele não guardião.  

Há que se falar da diferença entre dever de sustento e o encargo de prestar alimentos. 

Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, a obrigação dos pais decorre do dever de 

sustento, sendo uma obrigação com assento constitucional, previsto em seu artigo 229, na qual 

os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Porém, a grande divergência é 

que o dever de sustento é imposto a ambos os pais e trata-se de uma obrigação de fazer; em 

contraste, o encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, traduzida pela prestação de certo 

valor em dinheiro. 

Há mais dois pressupostos na obrigação de alimentar de pais para filhos que são trazidos 

pelo art. 1.694, § 1º do Código Civil. O parágrafo expõe que “os alimentos devem ser fixados 

na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Assim, tem-

se aqui como pressupostos a existência de um vínculo de parentesco, estabelecido no caput do 

artigo supracitado, a necessidade do reclamante, a possibilidade do reclamado e a 

proporcionalidade.  

O vínculo parental, como primeiro pressuposto da obrigação alimentar, é de fácil 

compreensão, já que, pelo próprio princípio da solidariedade, pela moral e bons costumes, é 

notório o dever primordial dos pais alimentarem seus filhos, e também, estes prestarem 

alimentos aos seus pais quando idosos. Esta situação é prevista na Constituição Federal em seu 

art. 229 ao afirmar que “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”. 

Da mesma forma estabelece o art. 1.634, inciso I do Código Civil ao dispor que 

“compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e educação”. 

No entanto, é necessário notar que o dever de prestar alimentos a filhos menores é decorrência 
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do poder familiar e deve ser exercido incondicionalmente, por isso não concorre aos 

pressupostos da obrigação alimentar (GONÇALVES, 2014, p. 540). 

Vale ressaltar que o vínculo parental nem sempre é somente com os pais biológicos, 

pois hoje temos a figura da filiação socioafetiva, que também se reflete no dever de prestar 

alimentos. Assim, deve alimentos aquele que desempenha funções parentais. O filho afetivo 

tem direito aos alimentos dos pais afetivos, e além disso, também têm o direito aos alimentos 

dos pais genéticos que o registraram, quando aqueles não tiverem condições de arcar sozinhos 

com a necessidade da verba alimentar. 

Quanto ao segundo pressuposto, que é a necessidade do alimentando, enquanto os filhos 

são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure (DIAS, 2013, p 

556). Os filhos menores não precisam comprovar a necessidade dos alimentos, implícita na sua 

condição e por isso presumida, servindo a apuração das possibilidades do alimentante para a 

determinação da quantia com que cada um dos genitores deverá contribuir. Tanto é assim que, 

mesmo não requeridos os alimentos provisórios em ação de alimentos de filhos menores, o juiz 

deve fixá-los, nos termos do art. 4, da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos). 

Entretanto, o alcance da capacidade civil do filho aos dezoito anos, ainda que enseje o 

fim do poder familiar, não necessariamente leva a extinção automática do encargo alimentar. 

Após a maioridade, a presunção da necessidade dos filhos de continuarem a perceber alimentos 

é juris tantum enquanto os filhos estiverem estudando, em razão de os pais terem o dever de 

atender às necessidades de sua educação, conforme preceitua o art. 1694, caput, do Código 

Civil. Nesse sentido, com a maioridade civil, cessa o dever de sustento e surge a obrigação 

alimentar pelo vínculo de parentesco existente entre pais e filhos, e não mais pela relação 

baseada no poder familiar, dando efetividade ao Princípio da Solidariedade Familiar. 

Surge aqui a observação do pressuposto da necessidade de quem pleiteia os alimentos e 

há a flexibilização da presunção de necessidade que norteia o filho enquanto menor. Conforme 

a súmula 358, do STJ, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade 

está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. Além da 

súmula, de acordo com o art. 1.695, 1ª parte, do Código Civil, os alimentos serão devidos 

quando o filho não está em condições de se manter, mesmo atingindo a maioridade. Assim 

sendo, a maioridade não significa que o filho não dependerá mais do seu responsável, apesar 

de ter cessado o poder familiar. 

Belmiro Pedro (WELTER, 2003, p. 122) afirmou que os filhos maiores podem requerer 

alimentos em três situações: filho maior de idade e incapaz; filho maior e capaz que cursa escola 

profissionalizante ou faculdade e, filho maior capaz e indigente. Portanto, seguindo este 
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entendimento, a concessão da prestação alimentar dependerá da análise do caso concreto, já 

que cada situação familiar determinará o nível de necessidade do alimentando e de possibilidade 

do alimentante. 

Se analisarmos hipoteticamente um caso de um filho incapaz por doença grave 

incurável, o filho mesmo com maioridade civil se enquadra na situação de filho maior e incapaz, 

restando comprovada a necessidade dos alimentos pelo pai. Além disso, em tal caso, a 

obrigação pode perdurar por toda a vida, pois a necessidade deriva do grave e definitivo estado 

de saúde.  

Em caso de filho maior e estudante, doutrina e jurisprudência têm convergido 

majoritariamente no sentido que a obrigação alimentar perdura até os vinte e quatro anos de 

idade. Tal idade foi definida em analogia à Lei do Imposto de Renda, Lei 1.474/51, pois cabe 

ao contribuinte informar, em sua declaração de imposto de renda, seus dependentes, até 

atingirem vinte e quatro anos de idade. 

Entretanto, há desafios para estabelecer a faixa etária de vinte e quatro anos para o filho 

maior receber alimentos de seus pais, pois a durabilidade do encargo alimentar depende, 

justamente, da necessidade. Isso quer dizer que, em muitos casos, a necessidade de auxílio 

paterno ultrapassa essa idade, devendo perdurar por mais algum tempo. 

 Dessa forma, há situações em que os filhos, mesmo tendo completado vinte e quatro 

anos, ainda não se encontram em condições de prover seu próprio sustento. Por isso, alguns 

doutrinadores concordam que os pais devem os alimentos aos filhos maiores e estudantes até a 

conclusão do respectivo curso. 

Além disso, vale ressaltar que a concessão de alimentos aos filhos maiores que estudam 

não se limita somente ao estudante de curso superior universitário, mas se aplica também a 

estudantes de ensino médio, escolas técnicas, curso profissionalizante e, até mesmo, concluída 

a graduação, ao curso de pós-graduação, dependendo da análise de cada caso em concreto. 

É possível assim nos direcionar para o terceiro pressuposto da obrigação alimentar de 

pais para filhos, que é a possibilidade de prestar alimentos daquele de quem se reclama, isto é, 

a análise da condição financeira do pai ou da mãe que deve os alimentos para estipular o valor 

ideal a ser fornecido.  

O art. 1695 do Código Civil afirma que “são devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 

” Assim, na ação de alimentos, o juiz deve analisar a condição socioeconômica do alimentante 
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para definir a correta fixação dos alimentos, buscando sempre o equilíbrio entre a necessidade 

do alimentando e a real possibilidade do devedor.  

Seria desproporcional e privativo de seu próprio sustento estabelecer que o alimentante 

desfalcasse quantia superior às suas forças aquisitivas para o cumprimento da obrigação 

alimentar que lhe é imposta (SANTANA, 2010). Destarte, afirma Carvalho (2009, p. 403), que 

“o ideal é o alimentante possuir condições de satisfazer as necessidades do alimentado. Não 

raras vezes, o pai percebe apenas o salário mínimo ou pouco mais e possui diversos filhos, 

exigindo sensibilidade do magistrado ao fixar os alimentos sem comprometer a própria 

sobrevivência do devedor e possibilitar o mínimo necessário para a subsistência do credor”.  

Dessa maneira, o pressuposto da possibilidade protege o pai ou mãe alimentante de ser 

imposta uma obrigação maior que os seus limites. O que se busca é impedir a imposição de 

uma quantia de obrigação alimentar que prejudicasse à própria mantença do devedor para 

cumprimento da prestação.  

Por fim, o quarto pressuposto, o da proporcionalidade, se manifesta em uma busca pelo 

equilíbrio das prestações alimentares prestadas com base no binômio necessidade-

possibilidade. Não pode o juiz fixar valor insuficiente aos anseios essenciais à sobrevivência 

do credor como também não deve levar o devedor à penúria impondo prestação de valor 

astronômico (GONÇALVES, 2014). 

Portanto, cabe ao juiz o encargo de definir valores, devendo respeitar o dogma que 

norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes (Curso de Direito Constitucional, p. 114), o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso e valores afins; precede e condiciona a 

positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do 

direito, segue regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. 

A busca pelo equilibro entre a necessidade e a possibilidade é o objeto de alcance do 

critério da proporcionalidade, que está presente no texto legal, no artigo 1.694, do Código Civil: 

"na proporção das necessidades". Não é mera operação matemática, pois tanto ao credor como 

ao devedor de alimentos deve ser assegurada a possibilidade de viver de modo compatível com 

a sua condição social. 
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2.3.      PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE E SEUS LIMITES 

 

O princípio da reciprocidade na obrigação alimentar entre pais e filhos está 

expressamente disposto no art. 1.696 do Código Civil. O artigo citado estabelece que: “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 grau, uns em falta de outros”. 

Da leitura deste dispositivo, depreende-se que, da mesma maneira que os filhos podem 

necessitar de alimentos dos pais, os pais, na velhice, podem precisar ser amparados pelos filhos. 

Além disso, a reciprocidade é extensiva a todos os ascendentes, dando preferência aos mais 

próximos.  

Nesse sentido, na situação hipotética, por exemplo, de um filho que já tenha o pai 

falecido, se necessitar de alimentos, este pode recorrer aos avós. Da mesma forma, pelo 

Princípio da Reciprocidade, um dos avós, por ter seu filho já falecido, poderá, caso haja 

necessidade, pleitear alimentos ao neto caso este possua recursos para tanto. A reciprocidade 

pode recair também, na falta de avós, sobre bisavós, e, na ausência de netos, sobre os bisnetos, 

sempre analisando o binômio necessidade-possibilidade. Saliente-se que os pais, por serem os 

parentes mais próximos (primeiro grau em linha reta), serão os primeiros a ser demandados. 

Somente na impossibilidade econômica ou falta destes é que se passará aos demais parentes 

(QUARANTA, 2013). 

É nesse cenário que se encontra o caráter de solidariedade e de reciprocidade da 

obrigação alimentar: membros de uma família ajudando uns aos outros. Essa obrigação pelo 

princípio da reciprocidade baseia-se na ideia que aquele que de qualquer forma contribuiu para 

o desenvolvimento e sustento de seu consanguíneo também merece ser amparado por este caso 

necessite de alimentos futuramente (QUARANTA, 2013). 

Entretanto, existem situações em que o Princípio da Reciprocidade na obrigação 

alimentar entre pais e filhos pode ser relativizado e a parte demandada na obrigação alimentar 

se eximirá de tal encargo. É o que se verifica a seguir. 

A primeira situação que relativiza a reciprocidade de alimentos na relação entre pais e 

filhos é a perda do poder familiar pelo pai ou mãe. Existem várias hipóteses legais concernentes 

à perda do poder familiar, como crimes previstos no Código Penal, mas aqui vamos nos ater 

somente aos aspectos do direito alimentar. Conforme preceitua o art. 1.638, do Código Civil: 

perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar 

imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários 
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à moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo 

antecedente. 

Iniciando pela situação descrita no inciso I do artigo supracitado, o castigo imoderado é 

uma causa de perda do poder familiar. O legislador objetivou proteger o filho que sofre com 

excessivos castigos e maus-tratos e o retirou sob o poder de pai agressivo e violento.  

Nesse contexto, podemos imaginar a hipótese de um filho que sofre constantemente 

castigos corporais e morais de seus pais. Se futuramente, um dos seus pais vier a pleitear 

alimentos deste filho, este poderá alegar a perda do poder familiar sofrida pelos pais na infância 

em consequência dos castigos imoderados. Dessa forma, surge aqui a relativização do princípio 

da reciprocidade, em que o filho se eximirá do encargo de prestar alimentos aos pais violentos.  

O segundo caso de relativização é a hipótese do inciso II, que é o fato de o filho ter sido 

deixado em abandono. As formas de abandono estão elencadas como crimes no Código Penal 

em seus artigos 244 a 247 e aqui utilizaremos como exemplo o crime de abandono material, 

previsto no art. 244 do Código Penal. Incorre em crime de abandono material aquele agente 

que:  

deixar, sem justa causa, de prover a subsistência [...] de filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 

(sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 

pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, 

sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. (Sem 

grifo no original) 

O que se terá nesse contexto é a possibilidade de utilização da condenação do ascendente 

como meio de ilidir a obrigação de prestar alimentos em face do pai ou da mãe que incorreu no 

crime em comento.  

De maneira a convergir com esse entendimento, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina sobre a hipótese em que determinado pai, que negou os cuidados devidos ao 

filho enquanto menor, terá negado o seu pedido de alimentos. É como se vê: 

Ementa: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - PEDIDO 

FORMULADO PELO PAI CONTRA O FILHO MAIOR DE IDADE - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INCONFORMISMO - 

NECESSIDADE DEMONSTRADA - AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE 

FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - INCOMPROVAÇÃO - ALIMENTANTE 

RECÉM FORMADO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - 

OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA VINCULADA AO PRINCÍPIO DA 

SOLIDARIEDADE - INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL PATERNO 

DECORRENTE DO PODER FAMILIAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. O pedido alimentar formulado pelo ascendente ao descendente com 

fundamento no art. 1.696 do CC exige demonstração inconcussa da necessidade 

alimentar e da capacidade financeira do alimentante de prestar auxílio ao genitor. Em 

face do caráter solidário da obrigação alimentar, inacolhe-se pleito formulado por 
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genitor contra filho maior de idade se este não recebeu por ocasião de sua menoridade 

os cuidados paternos inerentes ao pátrio poder a que tinha direito. (TJ-SC - Apelação 

Cível AC 20130350338 SC 2013.035033-8. Acórdão). (Sem grifo no original) 

Dando continuidade, a terceira hipótese de perda do poder familiar pelo art. 1.638, do 

Código Civil, é o inciso III, que fala sobre a prática de atos contrários à moral e aos bons 

costumes. Segundo Gonçalves (2014, p 434-435), estes podem ser visualizados na vadiagem, 

no alcoolismo, na libertinagem, no sexo sem recato, no uso de substâncias entorpecentes, na 

prática de prostituição, dentre outros. 

Nessa esfera, os pais que praticam tais atos podem ser destituídos de seu poder familiar 

e ainda, se no futuro vierem a necessitar de alimentos frente aos filhos que sofreram com 

perturbações e descasos em consequência de comportamentos contrários à moral e aos bons 

costumes, enfrentarão a possível alegação dos filhos do descaso e abandono contra a concessão 

desse encargo.   

Além dos casos de perda do poder familiar pelo pai ou pela mãe, é necessário demonstrar 

que o princípio da reciprocidade e da solidariedade familiar na obrigação de prestar alimentos 

é uma via de mão dupla (QUARANTA, 2013). Assim, da mesma forma que existem situações 

que os pais podem se ver impedidos de pleitear alimentos ao filho por consequência da 

destituição do poder familiar, também há aquelas que o princípio da reciprocidade retira o 

direito dos filhos.  

Em vista disso, o filho que incorre, comete ou pratica atos contrários à moral e aos bons 

costumes frente ao seu pai ou sua mãe e, no futuro, o direciona pedido de alimentos, pode ter 

seu pedido recusado em razão dessa relativização do princípio da reciprocidade. 

Nesse momento, inexistindo dispositivos legais dentro do subtítulo dos alimentos do 

Código Civil dedicado à prestação de alimentos que elenquem as situações que o filho poderia 

perder o direito à prestação alimentícia, é necessário utilizar, por analogia, a situação exposta 

no art. 1.814, do Código Civil. É como expõe:  

São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido 

autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a 

pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 

descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança 

ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. 

O artigo supracitado trata de sucessão, contudo, por analogia, o filho que cometer 

quaisquer dos atos mencionados neste artigo, poderá, caso necessite de alimentos, ter seu pedido 

indeferido. 
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O inciso I do artigo em tela se trataria da situação em que o filho, em uma situação 

hipotética, fosse autor, coautor ou partícipe em crime de homicídio, ou tentativa deste, contra 

seu ascendente. Já o inciso II seria o caso de filho que cometesse crime de calúnia ou qualquer 

outro contra a honra de seu pai ou mãe.  

Assim, analisando o que já fora exposto sobre a relativização do princípio da 

reciprocidade na obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos, é notória a possibilidade de 

situação em que o pai poderá alegar ter sido vítima de crime cometido por seu filho e com isso 

buscar se eximir de tal obrigação por ingratidão. 

Outrossim, também há mais situações que podem eximir os pais da obrigação de prestar 

alimentos aos filhos. Podemos citar novamente o caso de abandono material, que fora 

exemplificado anteriormente, mas por ora como causa de relativização da obrigação do pai em 

relação ao filho.  

Disposto no art. 244 do Código Penal, o crime de abandono material expressa que 

incorre em pena de detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa de até 10 vezes o salário 

mínimo vigente no país aquele que: 

 deixar, sem justa causa, de prover a subsistência [...] de filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 

(sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao 

pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, 

sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. (Sem 

grifo no original) 

É clara a observância de que a parte que fala do ascendente inválido ou maior de 60 

(sessenta) anos se refere aos filhos. Assim, pelo princípio da reciprocidade, é dever dos filhos 

zelar pelos pais na velhice ou em caso de necessidade. Nesse caso, se o filho não cumprir com 

seu dever, pode também ser condenado pelo crime de abandono material em relação ao seu 

genitor. 

Como exemplo temos a situação hipotética em que o pai, mesmo após anos de cuidados 

com o filho, em momento de dificuldades é abandonado por este. Algum tempo depois, já bem 

reestruturado financeiramente, o pai é surpreendido com demanda de pensão alimentar proposta 

pelo mesmo filho que lhe abandonou. Do mesmo modo que o inverso ensejaria a desobrigação 

do filho à prestação de alimentos ao pai, aqui, conforme as regras trazidas pelos princípios da 

reciprocidade e da solidariedade, o pai poderia alegar o abandono cometido pelo filho como 

forma de desobrigá-lo à prestação alimentícia.  

Portanto, o princípio da reciprocidade pode desonerar tanto os pais quanto os filhos da 

obrigação alimentar. Assim, ponderações serão necessárias para que não haja inversão de 
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valores e não cause injustiça a quem esteja em suposto inadimplemento. Não só os pressupostos 

a pouco citados devem ser observados, mas a solidariedade e a reciprocidade entre os entes são 

de análise crucial para obstar decisões injustas e desvirtuadas. 

 

2.4.  CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO 

 

A obrigação alimentar de pais para filhos também tem caráter mutável, o que significa 

que não há trânsito em julgado material para a decisão que os fixou. Por expressa previsão legal, 

a decisão que fixar alimentos poderá ser revista sempre que houver modificação da situação 

financeira dos interessados. É como se vê no art. 15, da Lei nº 5.478/1968 (Lei de Alimentos), 

ao afirmar que “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer 

tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”. 

Desta forma, podemos afirmar que a obrigação de alimentar pode ser revista a qualquer 

tempo, podendo, inclusive, ser extinta. Existem situações que quando ocorridas, fazem cessar 

a obrigação alimentar de pais para filhos. É o que será exposto a seguir. 

 

2.4.1. MAIORIDADE DO FILHO E CASOS CONCRETOS 

 

Já foi aqui visto que há uma diferença entre dever de sustento e dever de alimentar de 

pais para filhos. O primeiro é uma obrigação imposta a ambos os pais e trata-se de obrigação 

de fazer. Já o encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, traduzida pela prestação de uma 

verba alimentar. 

O dever de sustento deve ser observado enquanto durar o poder familiar, isto é, até a 

maioridade do filho. Da mesma forma, o dever de prestar alimentos a filhos menores é 

decorrência do poder familiar e deve ser exercido incondicionalmente, por isso não concorre 

aos pressupostos da obrigação alimentar (GONÇALVES, 2014, p. 540). Em contraste, o dever 

de prestar alimentos para filhos maiores de idade encontra algumas relativizações.  

Cessando o dever de sustento pela maioridade civil, a obrigação alimentar passa a ser 

derivada da relação de parentesco existente entre pais e filhos, e não mais do poder familiar. 

Nasce então a necessária observação do pressuposto da necessidade de quem pleiteia os 

alimentos e esta não é mais presumida como quando o filho é menor.  

Conforme a súmula 358 do STJ, já mencionada anteriormente, “o cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante 

contraditório, ainda que nos próprios autos”. Além da súmula, de acordo com o art. 1.695, 1ª 
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parte, do Código Civil, os alimentos serão devidos quando o filho não está em condições de se 

manter, mesmo atingindo a maioridade. Assim sendo, a maioridade não significa que o filho 

não dependerá mais do seu responsável, apesar de ter cessado o poder familiar. 

Há três situações que já foram anteriormente citadas neste trabalho e que serão aqui 

exemplificadas em que os filhos maiores podem requerer alimentos: filho maior de idade e 

incapaz; filho maior e capaz que cursa escola profissionalizante ou faculdade, e filho maior 

capaz e indigente. 

Na primeira hipótese, na situação de filho maior e incapaz, a necessidade decorre 

justamente da incapacidade do filho. Como exemplo, utilizaremos o caso de um filho com 

deficiência mental decorrente de quadro grave de meningite bacteriana, tendo como sequelas 

epilepsia e retardo mental. É como se vê em julgamento de apelação cível pela Sétima Câmara 

Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHO MAIOR INCAPAZ. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. A 

revisão e a exoneração de alimentos somente se justificam quando comprovada 

alteração do binômio necessidade/possibilidade. Tratando-se o alimentando de pessoa 

incapaz, portador de deficiência mental decorrente de quadro grave de meningite 

bacteriana, tendo como sequelas epilepsia e retardo mental, não se cogita a exoneração 

do encargo, independentemente da maioridade, sendo presumidas as suas 

necessidades. 2. O recebimento de benefício previdenciário pelo alimentando, in casu, 

também não autoriza a revisão da obrigação, considerando que o valor auferido não é 

suficiente para o suprimento das necessidades de um jovem adulto com doença mental 

que reside com sua avó desde o nascimento. 3. De outro lado, não se verifica a 

incapacidade do alimentante, que apesar de alegar incapacidade para o exercício de 

atividade laboral por tempo indeterminado, não comprova o valor da renda percebida 

atualmente. Sentença de improcedência confirmada. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70076094580, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/02/2018). (Sem grifo no original) 

Nessa situação em concreto, a doença do filho é grave e incurável, o que, por si só, já 

pode fazer com que a obrigação dure por toda a vida, pois a necessidade não deriva de sua faixa 

etária, mas de seu estado de saúde. 

Seguindo adiante, a segunda hipótese de filho maior que pode continuar a perceber 

alimentos é o caso de filho maior e capaz que cursa escola profissionalizante ou faculdade. 

Doutrina e jurisprudência convergem majoritariamente no sentido de a obrigação alimentar 

perdurar até os vinte e quatro anos em tal situação. Para exemplificar, apresentamos o caso de 

uma filha maior de idade, porém menor de vinte e quatro anos, que está cursando curso superior 

financiado pelo FIES: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR, 

REGULARMENTE MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR 
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INTEGRALMENTE FINANCIADO PELO FIES . SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPROVADA 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. "O término do poder familiar, por 

maioridade, per se, não tem como condão afastar, compulsoriamente, o dever de 

prestação de alimentos. O encargo alimentar mantém-se, em regra, até o atingimento 

dos 24 (vinte e quatro) anos ou a conclusão de curso técnico ou superior. Além disso, 

ausente qualquer prova do filho estar trabalhando, legítima a manutenção do dever de 

o alimentante arcar com as despesas educacionais do filho maior universitário" TJ-SC 

- Apelação Cível AC 00003876720148240135 Navegantes 0000387-

67.2014.8.24.0135 (TJ-SC). (Sem grifo no original) 

Assim, nesse quadro julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, podemos 

depreender que a filha terá direito aos alimentos até atingir a idade de vinte e quatro anos ou 

concluir o curso superior.  

Todavia, há casos que merecem especial atenção com relação à fixação da faixa etária. 

Mesmo com o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência na fixação do limite 

máximo de vinte quatro anos para recebimento da verba alimentar pelo filho maior, houve no 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um julgamento onde se manteve a concessão dos 

alimentos à filha maior estudante, com vinte e nove anos de idade, pois foi demonstrada a 

necessidade da prestação dos alimentos e a possibilidade do pai em continuar pagando a pensão 

alimentícia. É como vemos na notícia: 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Embargos 

Infringentes. Alimentos. Exoneração. Situação em que excepcionalmente se mantém 

a verba alimentar até a conclusão do curso universitário da embargante, mesmo 

contando ela com 29 anos de idade. Deram parcial provimento. Embargos Infringentes 

n° 70012523511. Relator: Luiz Felipe Brasil Santos. 10 de junho de 2005. 

Jurisprudência Gaúcha. In. Diário de Justiça do Rio Grande do Sul, 2005. Disponível 

em: http://www.tj.rs.gov.br. 

Portanto, apesar deste caso supra exposto não ser uma decisão comum, não existe um 

limite rígido para a duração do encargo alimentar concedido aos filhos maiores por seus pais. 

Alguns doutrinadores e legisladores afirmam que os filhos maiores estudantes devem receber 

alimentos até os seus vinte e quatro anos, já outros acham que essa obrigação deve ser mantida 

até a conclusão do curso. 

Enfim, a terceira possibilidade de o filho maior continuar a perceber alimentos é quando 

este é capaz e indigente. Esse é o caso daquele filho que pode trabalhar ou já trabalha, mas não 

está conseguindo gerir sua vida financeira sozinho, e, portanto, precisa da ajuda familiar. É 

como vemos no Agravo de Instrumento julgado pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUIMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHA MAIOR DE IDADE. 
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REDUÇÃO DO ENCARGO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

POSSIBILIDADE. 1. A exoneração da obrigação alimentar não é automática com a 

maioridade civil, embora cesse com ela a presunção de necessidade. Assim, na ação 

em que o genitor busca desobrigar-se dos alimentos em face da filha maior e capaz, 

compete a esta - alimentanda - demonstrar que ainda necessita do auxílio paterno para 

garantir a sua subsistência. Já ao alimentante cabe comprovar a impossibilidade de 

continuar prestando a assistência material. Caso concreto em que inexiste prova 

segura da independência financeira da filha-alimentanda. 2. Não obstante, impossível 

desconsiderar que a agravada atingiu a maioridade há 06 (seis) anos, existindo vaga 

notícia nos autos de que já trabalhou como monitora. A essas informações soma-se o 

fato de que o alimentante tem outra filha menor de idade. Informações relevantes que 

permitem a redução do encargo alimentar. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066377151, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado 

em 04/09/2015). 

Essa é uma situação em que a filha é maior e capaz, conta com vinte e quatro anos, mas 

mesmo assim, não é totalmente independente financeiramente de seu pai. Como foi 

demonstrada a possibilidade de o pai continuar a prestar alimentos, só foi decidido pela redução 

do encargo, e não sua exoneração. 

Fora desses casos, o filho que completa dezoito anos, não é incapaz nem estudante nem 

indigente, só terá direito à manutenção do encargo alimentar se conseguir provar, de alguma 

outra forma, a necessidade de continuar a perceber os alimentos. Portanto, somente é mantido 

o encargo alimentar do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e 

quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento. 

Dessa forma, se não houver como comprovar a necessidade, configura-se os típicos 

casos de filhos já maiores de idade que não trabalham por pura desídia e ociosidade, de forma 

a sobrecarregar cada vez mais os encargos econômicos do pai. Nesse sentido, julgou o Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul em recurso de apelação: 

Ementa: ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR, CAPAZ E 

APTO AO TRABALHO. PRETENSÃO DE FAZER CURSO SUPERIOR.1. Os 

alimentos decorrentes do dever de sustento, que é inerente ao poder familiar, cessam 

quando os filhos atingem a maioridade civil, mas persiste obviamente a relação 

parental, que pode justificar a permanência do encargo alimentar.2. No entanto, para 

que permaneça o encargo alimentar do genitor, é imprescindível a prova cabal da 

necessidade. 3. Se o filho é maior e capaz, conta 21 anos, e ainda não concluiu o 

ensino médio, faltando três disciplinas para terminar o EJA, nada o impede de exercer 

alguma atividade laboral, pois tem condições plenas de prover o próprio sustento, não 

se justifica manter o encargo alimentar. 4. Não impressiona a alegação de que pretende 

ainda cursar estabelecimento de ensino superior, pois ele não deu continuidade regular 

aos seus estudos. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70056892359, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Julgado em 30/10/2013). (Sem grifo no original) 

Nessa hipótese, conforme a jurisprudência acima transcrita, no caso de o filho alegar 

necessidade por algum motivo e demandar alimentos em face do pai, este poderá se opor que o 

filho é completamente apto para o trabalho e se recusar a prestar-lhe alimentos. Afinal, uma 



43 

 

coisa é prestar amparo a quem realmente precisa, outra é arcar com os custos de quem vive em 

estado de parasitismo ou vadiagem. 

Portanto, após a análise de todos esses casos jurisprudenciais supra expostos, o que se 

pode concluir é que a solução mais justa e benéfica sobre a matéria de obrigação alimentar de 

pais para filhos maiores de idade sempre será a análise do caso concreto, através da avaliação 

do trinômio necessidade-possibilidade-adequação, das peculiaridades de cada família e, 

principalmente, dos valores dos princípios constitucionais da solidariedade e da reciprocidade.  

 

2.4.2. PROCEDIMENTO INDIGNO DO FILHO 

 

O parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil dispõe que, “com relação ao credor 

cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. 

Diniz (2012, p. 671), ao discorrer sobre o tema, frisa que o devedor de alimentos deixará de ter 

tal obrigação com relação ao credor se este tiver procedimento indigno em relação ao devedor, 

por ofendê-lo em sua integridade corporal ou mental, por expô-lo a situações humilhantes ou 

vexatórias, por injuriá-lo, caluniá-lo ou difamá-lo, atingindo-o em sua honra e boa fama. 

Na interpretação do que seria procedimento indigno do credor, a autora utilizou-se do 

recurso da analogia, utilizando as hipóteses dos artigos 557 e 1.814, ambos do Código Civil. O 

conceito de indignidade deve ser buscado nas causas que dão ensejo ou à revogação da doação 

(art. 557 do Código Civil) ou à declaração de indignidade do herdeiro para afastar o direito à 

herança (art. 1.814 do Código Civil). O art. 557 da Lei Civil expõe:  

podem ser revogadas por ingratidão as doações: I - se o donatário atentou contra a 

vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; II - se cometeu 

contra ele ofensa física; III - se o injuriou gravemente ou o caluniou; IV - se, podendo 

ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. 

Assim, o filho que incorrer em uma dessas hipóteses pode perder o seu direito a 

prestação de alimentos que ganhava. Da mesma forma, dispõe o art. 1.814 do Código Civil: 

são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, 

coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de 

cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que 

houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em 

crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. 

Em virtude do acima exposto, o filho que praticar quaisquer dos atos mencionados neste 

artigo também poderá ver perdido seu direito de receber alimentos do pai ou mãe vítima.  
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Portanto, segundo DIAS (2013, p. 601), a possibilidade de excluir o encargo alimentar 

em face do procedimento indigno do credor tem um conteúdo ético e deve abranger toda e 

qualquer obrigação alimentar, inclusive a decorrente do vínculo de filiação e de parentesco. A 

postura indigna tanto impede a concessão dos alimentos como serve de justificativa para 

pleitear a exoneração. 

 

2.4.3. MORTE DO FILHO 

 

Se, por uma inversão da ordem natural da vida, o filho falecer antes do pai, enquanto 

percebia prestação alimentícia, dá-se por extinta a obrigação alimentar. Basta que se relembre 

de uma das características do direito a alimentos, qual seja, a natureza de direito personalíssimo.  

Já em caso da morte do alimentante pai ou mãe, a situação é diferente, pois conforme 

disposições legais, previstas nos artigos 1.700 e 1.792, ambos do Código Civil, a obrigação de 

prestar alimentos estende-se aos herdeiros do devedor até as forças da herança. Desse modo, a 

morte do pai ou da mãe não ilide automaticamente a obrigação alimentícia.  

Por fim, cabe destacar que para que haja efetiva mudança na obrigação alimentar, em 

qualquer dos casos de cessação ou exoneração da obrigação alimentar supra expostos, é 

necessário que se proceda às devidas Ação Revisional de Alimentos ou Ação de Exoneração de 

Alimentos. 

 

3. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE AVÓS PARA NETOS E SEUS LIMITES 

 

3.1.SOLIDARIEDADE FAMILIAR 

 

O artigo 1.694 do Código Civil, ao dizer que os parentes podem pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, acaba 

por dispor que o parentesco é uma das razões que estabelece a obrigação alimentar. Além deste, 

outro artigo sobre o mesmo tema é o de número 1.696 do Código Civil, que determina que 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 grau, uns em falta de outros.  

Tais dispositivos legais definem que o vínculo de parentesco é um dos critérios para se 

estabelecer o dever imposto à família de se auxiliar e cooperar entre si, muitas vezes traduzido 

na responsabilidade de uma obrigação alimentar. Tal obrigação, por sua vez, decorrente do 

parentesco, não é favor ou ato de generosidade, mas sim, uma obrigação descrita em lei. 
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Além do critério supra exposto, o princípio constitucional da solidariedade também é 

mais um fundamento da obrigação dos alimentos que conduz as relações familiares de 

assistência e cooperação. Como já vimos no capítulo anterior, a solidariedade, vista sob a ótica 

do instituto dos alimentos, se consagra como a responsabilidade internamente que cada membro 

de uma família tem na obrigação de colaborar para que os outros membros tenham acesso ao 

mínimo necessário para seu completo desenvolvimento psíquico e social. Dessa forma, as 

relações familiares de solidariedade se traduzem na assistência moral e material entre os 

parentes que as compõem. 

Como não havia de ser diferente, os avós também podem figurar o polo passivo de uma 

ação de alimentos, já que, depois dos pais, são os parentes mais próximos da criança na linha 

ascendente. Esta obrigação é resultante do vínculo de parentesco e consequência do dever legal 

que os parentes, mais especificamente os avós, têm em fornecer aos seus descendentes o 

necessário à sua mantença, em caso de impossibilidade dos principais obrigados, que são os 

pais. Entretanto, será demonstrado que a obrigação alimentar avoenga encontra muitas 

diferenças da obrigação alimentar de pais para filhos. 

Cabe salientar que os alimentos constituem obrigação derivada do princípio da 

solidariedade, mas não é obrigação solidária. Sob o ponto de vista da Constituição, a obrigação 

a alimentos funda-se no princípio da solidariedade, que se impõe à organização da sociedade 

brasileira. Além disso, frise-se que os alimentos avoengos possuem natureza distinta dos 

alimentos devidos pelos pais, pois a pensão alimentícia paga pelos avós decorre do dever de 

solidariedade e não do dever de sustento. 

 

3.2.      PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS  

 

3.2.1. IMPOSSIBILIDADE DOS PAIS  

 

A prestação dos alimentos decorre de uma obrigação imposta por lei. Além da 

Constituição Federal, o Código Civil de 2002 estabelece, em seu artigo 1.698, a possibilidade 

de outros parentes suportarem a obrigação alimentar: 

Se 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; sendo 

várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção 

dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser 

chamadas a integrar a lide. 



46 

 

Nesse contexto, percebe-se o caráter residual do dever alimentício, tendo em vista que 

os parentes de grau mais remoto só deverão figurar como alimentantes nas hipóteses de falta 

do alimentante principal, ou seja, de grau imediato, ou se comprovada a impossibilidade do 

mesmo. 

Maria Berenice Dias (2013, p. 563) leciona que, se o parente que deve alimentos em 

primeiro lugar não possuir condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a 

concorrer os parentes de grau imediato, conforme o disposto no artigo 1.698, do Código Civil.  

Assim sendo, o Estado impõe, em alguns casos, que outros parentes suportem a 

obrigação de pagar alimentos, visando garantir os direitos básicos que os alimentos 

proporcionam. Isso ocorre quando os parentes mais próximos não conseguem arcar com o 

encargo e, por essa razão, precisam transferir a responsabilidade para outros parentes. 

Pelos ensinamentos de Gonçalves (2011, p.168), somente quatro classes de parentes são 

obrigadas à prestação de alimentos, em ordem preferencial, formando uma verdadeira 

hierarquia no parentesco: a) pais e filhos, reciprocamente; b) na falta destes, os ascendentes, na 

ordem de sua proximidade; c) os descendentes, na ordem da sucessão; d) os irmãos, unilaterais 

ou bilaterais, sem distinção ou preferência. 

A obrigação alimentar recai nos parentes mais próximos em grau, sendo devida 

primordialmente entre pais e filhos, e o alimentando não poderá escolher aquele que deverá 

prover seu sustento. Entretanto, em virtude da diversidade existente entre os tipos de famílias e 

como prevê o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, pedir uns aos outros os 

alimentos de que precisem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive 

para atender às necessidades de sua educação. 

Sendo assim, sabendo que a obrigação alimentar decorrente do parentesco segue uma 

ordem certa e determinada para o cumprimento do dever de alimentos, se os alimentos não 

puderem ser prestados primordialmente entre pais e filhos, isto é, na ausência de condições de 

um ou ambos os pais, o encargo é transmitido e recai sempre nos mais próximos, que são os 

avós, e na ausência destes, nos bisavós, e assim sucessivamente. 

Nesse diapasão, a obrigação alimentar avoenga é aquela que cabe aos avós, paternos ou 

maternos, que podem, sem prejuízo de seu próprio sustento, complementar as necessidades de 

quem recebe os alimentos, quando estas não puderem ser integralmente atendidas pelos 

genitores. Assim, os avós podem ser chamados a atender obrigação própria decorrente do 

vínculo de parentesco, sendo necessária a comprovação da incapacidade econômica do genitor 

de cumprir com a obrigação em relação aos filhos.  
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Cabe destacar que o reiterado inadimplemento autoriza a propositura de ação de 

alimentos contra os avós, mas não a cobrança do débito de alimentos contra eles, pois não cabe 

executar os avós por dívida alimentar não paga pelo genitor, o que seria impor a terceiro o 

pagamento de dívida alheia, conforme os ensinamentos de Maria Berenice Dias (2013, p. 563). 

O Superior Tribunal de Justiça, sobre essa matéria, entende que a obrigação dos avós 

apenas deverá ocorrer quando da inexistência dos pais, incapacidade dos mesmos para prover 

o sustento, ou ainda havendo insuficiência do valor pago.  

Nesse sentido, no Recurso Especial 50153-RJ, o Excelentíssimo Senhor Ministro 

Relator Barros Monteiro, firmou entendimento que a obrigação alimentar dos avós em relação 

aos netos não é solidária, sendo meramente subsidiária ou suplementar, e somente poderá 

ocorrer nas seguintes hipóteses: a) inexistência dos pais, desde que não deixem pensão 

previdenciária ou rendimentos outros em favor do filho ou filhos; b) incapacidade dos pais para 

o trabalho, desde que eles não tenham pensão previdenciária ou rendimentos outros suficientes 

para o sustento da família; e c) se a pensão paga pelos pais não é suficiente para o sustento do 

menor. 

Com outras palavras, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da 

Apelação Cível 2014.036359-6, reafirmou que a obrigação avoenga tem lugar nas seguintes 

hipóteses: a) na ausência do genitor, declarada em processo judicial, em virtude de 

desaparecimento ou óbito; b) na incapacidade do genitor para exercer atividade remunerada; e 

c) recursos financeiros insuficientes para o sustento do menor. 

Portanto, só surge a obrigação avoenga quando da ausência, incapacidade, ou 

insuficiência de recursos do principal obrigado, que são os pais. Se as necessidades do 

alimentando forem supridas pelos genitores, não há que se falar em complementação dos avós.  

Fátima Loraine Corrente Sorrosal, em sua obra "Pensão alimentícia, É também 

obrigação dos Avós?" (2007), também leciona que: 

Além da verificação do binômio traduzido na necessidade de quem pleiteia os 

alimentos x possibilidade de quem os deve prestar, deve restar comprovada a 

impossibilidade dos pais, ônus que cabe inteiramente ao credor dos alimentos. Isso 

porque, como já dissemos, a lei não atribuiu ao credor dos alimentos a faculdade de 

escolher de quem os pleiteará, uma vez que o devedor principal é sempre o pai ou a 

mãe e somente na hipótese de ausência de condições destes é que surge a obrigação 

dos demais ascendentes. Não basta, portanto, que o pai ou a mãe deixem de prestar os 

alimentos, há que ficar comprovada a impossibilidade da prestação, conforme tem 

sido decidido acertadamente pelo Superior Tribunal de Justiça, confirmando decisões 

de tribunais estaduais. 

Além disso, é necessário observar que a recusa imotivada dos genitores de amparar os 

seus filhos de forma conveniente não pode ser equiparada à sua impossibilidade, capaz de 
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transferir a obrigação alimentar aos avós. Se o pai não estiver falecido ou desaparecido, 

incapacitado para o trabalho, a resistência em cumprir com a obrigação deve ser combatida 

pelos meios de coerção disponíveis ao credor pela legislação. 

 

3.2.2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR 

 

Quanto à classificação da obrigação avoenga, a Súmula 596, do Superior Tribunal de 

Justiça, aprovada em 2017, define que “a obrigação alimentar dos avós tem natureza 

complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou 

parcial de seu cumprimento pelos pais”. 

Eduardo de Oliveira Leite, em texto publicado na obra "Alimentos no Novo Código 

Civil", de Rodrigo Pereira (PEREIRA, 2006, p. 71), esclarece que em um aspecto a doutrina 

brasileira é unânime: em primeiro lugar, a obrigação alimentar é recíproca entre pais e filhos e, 

secundariamente - suplementarmente - extensiva aos demais ascendentes, recaindo a obrigação 

nos ascendentes mais próximos. 

Caso os pais tenham meios de prover o sustento de seus filhos, os avós se encontram 

desobrigados a prestar qualquer tipo de pensão, mesmo que gozem de condição social mais 

atraente. O que não pode ocorrer é tentar privilegiar a paternidade irresponsável dos pais e 

comprometer a subsistência dos avós. 

Maria Helena Diniz (2009, p. 598), ao tratar do assunto em tela, leciona da seguinte 

maneira: 

Ter-se-à, portanto, uma responsabilidade subsidiária, pois somente caberá ação de 

alimentos contra avó se o pai estiver ausente, impossibilitado de exercer atividade 

laborativa ou não tiver recursos econômicos.  

Mostrando alguns casos jurisprudenciais, temos o Agravo de Instrumento nº 20448-

91.2014.8.05.0000, em que o Tribunal de Justiça da Bahia, entendeu ser correta a decisão que 

obrigou a avó ao pagamento de alimentos, em vista do desaparecimento do genitor, devedor 

principal, não acolhendo a tese de desoneração alimentícia levantada pela ascendente. Este é 

um caso de comprovação da necessidade da pensão avoenga em vista da ausência comprovada 

do genitor e de demonstração do caráter subsidiário e complementar da obrigação avoenga. 

No mesmo sentido foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou 

provimento ao recurso do avô materno, em Apelação com Revisão nº 5088564400, entendendo 

ser correta a decisão que fixou alimentos a ser descontado do benefício previdenciário do avô, 
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em virtude de ser o neto órfão de mãe e com o pai desaparecido. Este é outra hipótese de 

subsidiariedade da obrigação alimentar do avô em vista da ausência dos genitores. 

Também, a 3ª turma do STJ no Recurso Especial nº 1415753 decidiu que “a obrigação 

alimentar dos avós apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando 

quando pai e mãe não dispuserem de meios para promover as necessidades básicas dos filhos”. 

Em suma, os avós só devem ser chamados quando não houver condição econômica dos pais de 

prestar alimentos, total ou parcialmente, uma vez que a pensão avoenga é excepcional, e esta 

impossibilidade deverá ser comprovada em juízo.  

Seguindo adiante, no processo de fixação da pensão alimentícia devida pelos pais aos 

filhos, busca-se garantir a estes o mesmo padrão de vida desfrutado pelos pais. Assim, o 

quantum que deverá ser concedido em prestação alimentícia aos filhos levará em conta não só 

o necessário à sobrevivência deste, mas também o que é necessário para manter o mesmo nível 

de vida compatível com a situação financeira e a condição social dos pais, priorizando estudos, 

lazer e desenvolvimento psíquico e social.  

Entretanto, se tratando de alimentos avoengos, o padrão de vida dos avós não é 

equiparável para fixação da verba alimentar devida aos netos, pois o nível de vida dos 

alimentandos deverá ter como parâmetro aquele vivenciado pelos genitores, sob pena de 

sobrecarregar quem tem apenas obrigação complementar. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 342 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na IV 

Jornada de Direito Civil, é esclarecedor:  

Observadas as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a 

prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não 

solidário, quando os pais destes estivessem impossibilitados de fazê-lo, caso em que 

as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas, prioritariamente, segundo o 

nível econômico-financeiro dos seus genitores. 

Assim, o que se depreende é que o padrão de vida dos avós não funciona como 

parâmetro para fixação dos alimentos avoengos, pois sua obrigação se dá de forma 

complementar ao quantum alimentar. A queda do padrão econômico que, muitas vezes ocorre 

com a dissolução de um casamento, não deve nem pode ser compensada nos avós, já que isso 

não é motivo para eximir o pai ou mãe, desobrigando-os de sua responsabilidade.   

Sendo a obrigação dos avós complementar, quando o pai não tem condições de suprir 

com a totalidade das necessidades do filho, tal obrigação deve limitar-se às necessidades 

elementares, naturais, e não às necessidades civis. Isso ocorre justamente porque os avós não 

têm obrigação de proporcionar aos netos o mesmo nível de vida deles.  



50 

 

Além disso, a dura realidade atual do público da terceira idade brasileira nos remete a 

dados em que a maioria deste é composta de beneficiários da Previdência Social – INSS, 

recebendo muitas vezes, um salário mínimo para arcar com todas as suas despesas e 

necessidades, principalmente àquelas decorrentes dessa fase da vida, como medicamentos 

especiais, assistência médica, entre outros. 

Portanto, em virtude desse cenário social, deve o magistrado sempre levar em 

consideração, na ação de alimentos em face dos avós, a real possibilidade de pagar, com atenção 

à condição de vida dos avós, sobrepesando o princípio da dignidade humana e não acarretando 

ônus excessivo a estes, visto estarem ao final da jornada, tomando cuidados para permanecerem 

desfrutando de uma vida digna e saudável. 

 

3.2.3. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

FACULTATIVO 

 

O art. 1.698 do Código Civil de 2002, em sua segunda parte, prevê que: “sendo várias 

as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos 

recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”. 

Também nesse sentido, Venosa (2011, p. 371) leciona que: “existindo vários parentes do 

mesmo grau, em condições de alimentar, não existe solidariedade entre eles. A obrigação é 

divisível, podendo cada um concorrer na medida de suas possibilidades”.  

Dessa forma, tanto o dispositivo legal quanto o ensinamento do autor supra expostos 

sustentam a ideia de que a obrigação alimentar é divisível e que pode haver litisconsórcio 

passivo na sua fixação. Tratando-se de obrigação avoenga, não há que se falar em litisconsórcio 

passivo necessário entre avós paternos e maternos, e não há a obrigatoriedade do ajuizamento 

da ação em desfavor de ambos os avós, pois não se trata de litisconsórcio necessário e sim 

litisconsórcio facultativo. Assim, é suficiente que haja a opção por um dos avós que possa 

suportar o encargo nos limites de suas condições socioeconômicas. 

Como a ação de alimentos pode ser ajuizada somente em desfavor de um dos avós, este 

poderá utilizar de uma modalidade de intervenção de terceiros, o “chamamento ao processo”, 

em que outros obrigados serão trazidos para compor a lide. O chamamento ao processo é uma 

faculdade do réu e o autor do processo não é obrigado a citar todos os ascendentes do mesmo 

grau. 

Assim, conclui-se que, na ausência, incapacidade ou insuficiência de recursos pelos 

genitores, a obrigação avoenga atenderá as necessidades básicas do alimentando niveladas 
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segundo o nível econômico-financeiro dos genitores, sendo facultado ao alimentando demandar 

em desfavor de um ou mais de um devedor, configurando a hipótese de litisconsórcio 

facultativo e não obrigatório, não sendo requisito para a ação de alimentos avoengos figurar do 

polo passivo os avós paternos e maternos. 

 

3.2.4. CASOS CONCRETOS 

 

Com o propósito de esclarecer os requisitos e limites da obrigação alimentar avoenga 

expostos nos tópicos acima, é interessante a análise de jurisprudência pátria sobre a matéria. 

Dessa maneira, este tópico abordará casos concretos que demonstram a prática jurisprudencial 

no que tange à matéria de alimentos avoengos.  

Primeiramente, verifica-se que a obrigação de prestar alimentos aos filhos está 

incumbida aos pais, sendo que esta obrigação somente se estende aos avós em: a) caso de 

ausência dos genitores, declarada por sentença judicial ou falecimento; b) estando os pais 

incapacitados para o trabalho, e c) em caso de pensão paga pelos genitores em montante 

insuficiente.  

Analisando essas três hipóteses de transmissão da obrigação alimentícia dos pais aos 

avós, o primeiro caso que será apresentado é da Apelação Cível de nº 70067808329, julgada 

pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segue a ementa: 

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE 

AVOENGA. A responsabilidade alimentar dos avós é complementar e subsidiária, de 

maneira que só podem ser chamados na hipótese do genitor não efetuar o 

pensionamento ou realizar em quantidade ínfima. Com o falecimento do genitor, 

recaiu sobre o seu ascendente a obrigatoriedade de prestar auxílio alimentício às netas. 

Necessidades presumidas, considerando a idade - 14 e 5 anos. Presente a 

possibilidade, uma vez que a avó é pensionista do IPE e aposentada. Valor fixado na 

sentença razoável, pois a responsabilidade é subsidiária, ou seja, à mãe também cabe 

propiciar recursos às filhas, que também recebem auxílio - embora informal - dos avós 

maternos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067808329, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 02/06/2016). (Sem grifo no original) 

 A situação acima é de duas crianças que, com o falecimento do pai, passaram a ter direito 

aos alimentos avoengos dos avós paternos. É um caso de impossibilidade de a genitora arcar 

sozinha com os alimentos das filhas menores em razão do falecimento do pai e da insuficiência 

de recursos da mesma. É cabível, portanto, os alimentos avoengos, em caráter subsidiário e 

complementar. 

 O segundo caso é o da Apelação Cível nº 0084370-37.2010.8.13.0352, julgada pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segue a ementa: 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - 

OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO AVÔ - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA 

IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. - A responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar à 

dos pais, motivo pelo qual não subsiste ante a demonstração de que há possibilidade 

de que a obrigação seja prestada pelos genitores ou quando não há comprovação de 

que os mesmos genitores se mostram incapazes de tal prestação. - Não tendo o autor 

se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a impossibilidade de seu 

genitor em prestar alimentos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o 

pedido de pensão avoenga. Negaram provimento ao recurso. (Sem grifo no original) 

 Esta é uma situação em que fora alegada a incapacidade dos genitores para o trabalho 

como causa do pedido de alimentos avoengos, porém, não restou comprovada. Como a 

impossibilidade por incapacidade dos genitores deve ser demonstrada efetivamente, visto a 

obrigação avoenga ser excepcional, o pedido dos pais foi negado, e, assim, os avós foram 

livrados dos alimentos. É um caso que não cabem alimentos avoengos pela ausência de provas 

da incapacidade dos pais de arcarem com suas obrigações próprias. 

 Sobre a terceira hipótese de transmissão da obrigação aos avós, que é a insuficiência de 

recursos dos genitores, traz-se o caso da Apelação Cível nº 70077311579, julgada pela Oitava 

Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É como se vê: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CABIMENTO, NO 

CASO. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM MENOR EXTENSÃO QUE A 

POSTULADA. SENTENÇA REFORMADA. No caso, demonstradas a insuficiência 

econômica dos genitores, as necessidades da alimentada, que é acometida de 

problemas psicológicos e possui despesas extraordinárias (medicação e 

acompanhamento médico), e, mormente, as possibilidades do avô materno de prestar 

o auxílio à neta, cabível a afirmação da obrigação alimentar avoenga, em 70% do 

salário mínimo, em atenção ao binômio alimentar. Sentença reformada. Inversão dos 

ônus de sucumbência. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70077311579, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo 

Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/10/2018). (Sem grifo no original) 

 Este é um caso em que fora comprovada a insuficiência econômica dos pais, e, portanto, 

há o cabimento da pensão alimentícia avoenga. Também foram demonstradas a necessidade da 

alimentada e a possiblidade do avô materno, incumbido com a prestação. 

 Seguindo adiante nas características e limites da obrigação avoenga, quanto à sua 

classificação, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente 

se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. 

Desta maneira, o Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido pela Excelentíssima Rel. Min. 

Nancy Andrighi, dispõe que: 

Recurso Especial. Direito de Família. Alimentos. Responsabilidade dos avós. 

Reexame de provas. 1 - A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos 

não é apenas sucessiva, mas também complementar, quando demonstrada a 

insuficiência de recursos do genitor. 2 - Tendo o Tribunal de origem reconhecido a 
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possibilidade econômica do avô e a insuficiência de recursos do genitor, inviável a 

modificação da conclusão do acórdão recorrido, pois implicaria revolvimento do 

conjunto fático-probatório. Recurso especial não conhecido. (REsp 579.385 STJ - 3ª 

Turma, j. 26.08.2004, Rel. Min. Nancy Andrighi) (Sem grifo no original) 

Este é um caso em que a possibilidade econômica do avô e a insuficiência de recursos 

do pai foram comprovadas e, portanto, há cabimento do encargo ao avô em caráter subsidiário 

e complementar. O posicionamento nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça já está 

atualmente consolidado na Súmula 596, já citada anteriormente. 

Quanto à não fixação dos alimentos de acordo com o padrão de vida dos avós, por ser a 

obrigação avoenga subsidiária e complementar, apresenta-se a seguinte Apelação Cível julgada 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVOENGOS. 

SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIEDADE. OBRIGAÇÃO. SUSTENTO. 

EDUCAÇÃO. FILHOS. PADRÃO DE VIDA. PAIS. CRITÉRIOS. 

PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. 

NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. 

OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos 

alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do 

credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a 

subsistência das duas partes. 2. Não há obrigação dos avós em conceder aos netos o 

mesmo padrão de vida que ostentam, pois esta obrigação é destinada somente aos pais. 

3. Os avós são obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter complementar e 

subsidiário à obrigação de ambos os pais, não lhes podendo ser imputada a obrigação 

de substituir qualquer deles no sustento e educação dos filhos. No presente caso, 

apesar da condenação, não se insurge a avó paterna. 4. Deve ser mantido o importe 

dos alimentos fixados, quando se observa que houve correta adequação entre a 

necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, tendo em vista a 

complementariedade dos alimentos avoengos. 5. Sentença mantida. (Sem grifo no 

original) 

No caso supra exposto, é claro o posicionamento do Tribunal no sentido de afirmar que 

a obrigação de manter o mesmo padrão de vida é dos pais, e não dos avós. Assim, o padrão de 

vida dos avós não funciona como parâmetro para fixação dos alimentos avoengos, pois sua 

obrigação se dá de forma complementar ao quantum alimentar. 

Quanto à característica referente à divisibilidade da obrigação alimentar e à 

possibilidade de litisconsórcio facultativo, podemos observar o posicionamento da Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento nº 

70070078852, em que se esclarece sobre a inexistência de litisconsórcio passivo necessário: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DOS 

AVÓS MATERNOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO 

DIVISÍVEL E NÃO SOLIDÁRIA. A obrigação alimentar avoenga é subsidiária ou 

complementar à prestação alimentar devida pelos genitores aos filhos, facultado ao 

alimentando ajuizar a demanda contra um ou mais de um devedor. Trata-se de 

litisconsórcio facultativo e não obrigatório. Art. 1.696 do Código Civil. Situação dos 
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autos que autoriza a exclusão dos avós maternos. Manutenção da decisão hostilizada. 

Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70070078852, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

26/10/2016).(TJ-RS - AI: 70070078852 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de 

Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/10/2016) (Sem grifo no original) 

 Assim, foram demonstradas jurisprudências que atestam os principais requisitos e 

características da obrigação avoenga. Esta, por sua vez, será fixada dentro das possibilidades 

financeiras dos avós, atendendo apenas as necessidades essenciais dos netos, no intuito de evitar 

o ajuizamento de ação objetivando receber valores exorbitantes. 

O objetivo base da obrigação avoenga é o de proporcionar a subsistência e desenvolvimento 

saudável de indivíduos incapazes de proverem a si próprios. Nesse contexto, esta obrigação 

deve ser observada com cautela, pois, do contrário poderá tornar-se muito pesada para os avós, 

passando estes, também, a condição de necessitados. 

 

3.3.  CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO 

 

3.3.1. REESTRUTURAÇÃO DOS PAIS  

 

Em virtude do caráter excepcional da responsabilidade alimentar por parte dos avós, a 

obrigação dos progenitores será exonerada quando os pais possuírem condições financeiras de 

arcarem, sozinhos, com o referido encargo.  Assim, se houver alteração das condições 

socioeconômicas dos pais da criança, o avô ou avó devedor poderá entrar com pedido de 

exoneração dos alimentos, tendo em vista o caráter subsidiário e complementar da obrigação.  

Para elucidar a matéria em questão, apresenta-se caso concreto do Agravo de 

Instrumento nº 70076501170, julgado pela Oitava Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

OBRIGAÇÃO AVOENGA. A obrigação alimentar dos avós tem fundamento no art. 

1.696 do Código Civil, que dispõe que 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 grau, uns em falta de outros. Trata-se, pois, de obrigação de caráter 

subsidiário e complementar, cabível somente diante da falta de condições dos 

genitores para suportar o encargo alimentar na íntegra, de acordo com o art. 1.698 do 

CCB. Portanto, presume-se que, quando foram fixados os alimentos em favor do 

agravante, ambos os genitores não possuíam condições mínimas para contribuir para 

seu sustento. Contudo, passados 16 anos a situação alterou-se, pois, como restou 

inconteste, o genitor do agravante hoje possui atualmente vínculo empregatício e sua 

mãe também aufere renda própria, de forma que ambos possuem condições de 

contribuir para o sustento do filho. Desta forma, não obstante a alegação de 

necessidade, ficou demonstrado que o beneficiário não necessita mais do valor 
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originariamente estipulado, de 65% do salário mínimo, pois agora dispõe da renda dos 

genitores para contribuir para seu sustento. POR MAIORIA, NEGARAM 

PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº... 70076501170, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

12/04/2018). (Sem grifo no original) 

 Na situação supra exposta, quando foram fixados os alimentos em favor do agravante, 

ambos os genitores não possuíam condições mínimas para contribuir para o seu sustento. 

Entretanto, após alguns anos a situação se alterou, pois o genitor do agravante obteve vínculo 

empregatício e sua mãe também passou a auferir renda própria, de forma que ambos teriam 

condições de contribuir para o sustento do filho. Desta forma, ficou demonstrado que o 

beneficiário não necessitava mais do valor originariamente estipulado em face dos avós, já que 

dispunha de renda dos genitores para contribuir para o seu sustento, descabendo, portanto, os 

alimentos avoengos. 

Portanto, se no momento em que os alimentos avoengos foram fixados, os pais não 

tinham condições de arcar sozinhos com o sustento dos filhos, aqueles são devidos. Entretanto, 

se eventualmente a condição socioeconômica dos genitores se alterar, permitindo que ambos 

possam arcar sozinhos com a obrigação, os requisitos para manutenção dos alimentos pelos 

avós poderão desaparecer. Desse modo, se os pais puderem voltar a prestar os alimentos, por 

terem se capacitado para atividade profissional ou, de qualquer outra forma, melhorado a renda 

familiar, os alimentos avoengos poderão ser exonerados.  

 

3.3.2. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO BINÔMIO NECESSIDADE-

POSSIBILIDADE 

 

No que concerne ao pedido de exoneração ou modificação da verba alimentar, o art. 

1.699 do Código Civil prescreve que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 

À vista disso, o deferimento do pleito de supressão ou revisão da pensão alimentícia 

depende da comprovação, por parte de quem a requer, de modificação da situação econômico-

financeira de quem os deve ou daquele que tem o direito de recebê-los.  

Em particular, deve ser demonstrado que ocorreu alteração nas duas variáveis principais 

utilizadas na quantificação da verba alimentar, quais sejam, a necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante em provê-la. Dessa forma, é ônus do requerente certificar que o 

credor não carece mais do montante para viver com dignidade, ou que o valor fixado ultrapassa 
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a razoável possibilidade do devedor em fornecer alimentos, de modo a privá-lo dos meios para 

a própria subsistência. 

Em matéria de alimentos avoengos, existem situações que podem alterar ou fazer cessar 

a obrigação em razão da ausência dos elementos da necessidade e/ou da possibilidade. Quanto 

à falta do pressuposto da necessidade, esta pode ocorrer, por exemplo, quando o neto completa 

a maioridade civil.  

Assim, se eventualmente, o avô pedir exoneração dos alimentos do neto que já alcançou 

dezoito anos, este deverá comprovar que ainda necessita da prestação. Da mesma forma que os 

alimentos devidos pelos pais, os netos maiores somente poderão continuar a perceber alimentos, 

demonstrada a impossibilidade dos pais, nos casos de serem maiores e incapaz, estudantes ou 

incapazes e indigentes.  

Dessa maneira, a necessidade do neto maior de idade deverá ser comprovada, e, caso 

contrário, não há porque continuar a perceber os alimentos. Para demonstrar esta configuração, 

vale analisar a seguinte jurisprudência: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE. Caráter subsidiário ou complementar da obrigação avoenga que 

somente é cabível em face da manifesta impossibilidade dos pais proverem os filhos, 

que não é a situação dos autos. Ausente prova que justifique a manutenção da pensão 

alimentícia devida pela avó ao neto, que já implementou a maioridade e possui 

condições de exercer atividade laboral. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 

70077136364, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018). (Sem grifo no original) 

 Este é o posicionamento da Sétima Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul que, na Apelação Cível nº 70077136364, que reforçou o caráter subsidiário e 

complementar da obrigação avoenga e a necessária demonstração do pressuposto da 

necessidade quando o neto já tiver alcançado a maioridade. Na situação exposta, o pressuposto 

não está mais presente, em vista de o neto ser capaz de exercer atividade laboral, descabendo 

os alimentos avoengos a partir de então.  

 A contrario sensu, em caso de neto maior de idade e estudante, caso permaneça a 

impossibilidade econômica dos genitores, a prática jurisprudencial tem entendido que 

permanece o pressuposto da necessidade, e, portanto, ainda é cabível a obrigação dos avós. Em 

conformidade ao que ora se aduz, decidiu a Oitava Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, na Apelação Cível nº 70076642404: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

AVOENGOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AVÓ EM ARCAR COM O VALOR 
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OUTRORA ESTABELECIDO. PARTICULARIDADES DO CASO EM 

CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos autos em que a maioridade 

da alimentanda, por si só, não basta para exoneração do encargo outrora assumido 

pela avó paterna. Alimentanda que comprova a necessidade dos alimentos avoengos, 

uma vez que estuda, não tendo sido comprovado pela alimentante alteração na 

capacidade financeira a impossibilitar a manutenção do encargo. Ausência de 

prestação de alimentos pelos genitores. Rendimentos da avó que comportam o 

percentual de 15% do salário mínimo, sem incorrer em sobrecarga. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70076642404, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 10/05/2018). (Sem 

grifo no original) 

 A situação supra exposta é a de uma neta que, apesar de ter completado dezoito anos, 

ainda estuda e não recebe prestação de alimentos pelos pais. Como fora demonstrada a sua 

necessidade de continuar a perceber os alimentos e a possibilidade da avó materna em 

contribuir, os alimentos foram mantidos. 

 Seguindo adiante, quanto ao segundo pressuposto, que é a possibilidade econômica dos 

avós, existem inúmeras situações em que é possível livrar os progenitores da obrigação pela sua 

ausência, como, por exemplo, por problemas de saúde e seus altos gastos decorrentes. 

 Um exemplo que demonstre a impossibilidade dos avós de continuarem a arcar com 

prestações alimentícias aos netos por problemas de saúde é o caso da Apelação Cível nº 

0011041-50.2013.8.24.0038, julgada pela Quinta Câmara de Direito Civil do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina:  

Direito de Família. Exoneração de alimentos. Avós. Gastos médicos elevados. 

Maioridade atingida. Auxílio financeiro dos genitores. Binômio 

possibilidade/necessidade. Alteração. Exoneração cabível. 1 - De acordo com o art. 

1.699 do Código Civil, o pedido de exoneração ou revisão da verba alimentar depende 

de comprovação, por parte de quem a requer, de modificação da situação financeira 

de quem os supre ou de quem os recebe. 2 - É devida a exoneração do encargo 

alimentar dos avós, quando comprovado que estão acometidos por sérias doenças e 

houve acréscimo das despesas médicas, mormente quando os alimentados ainda são 

auxiliados financeiramente pelos genitores, já atingiram a maioridade e têm plena 

condição de prover o próprio sustento, embora estejam matriculados em curso de 

Ensino Superior (TJSC - 5ª Câmara de Direito Civil, Apelação nº 0011041-

50.2013.8.24.0038-Joinville-SC, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 5/7/2016, v.u.). 

(Sem grifo no original) 

 Na hipótese, colhe-se dos autos que os autores são idosos e estão acometidos de sérios 

problemas de saúde. Por outro lado, as rés já atingiram a maioridade e são saudáveis, bem como 

possuem amplas condições de proverem o próprio sustento. Demais disso, ainda recebem 

pensão alimentícia por parte do genitor e ajuda financeira por parte da mãe, aos quais incumbe 

prioritariamente o sustento da prole. 

Nesse sentido, não se ignora que a maioridade, por si só, não justifica a exoneração do 

dever alimentar, mormente quando as alimentandas comprovadamente ainda cursam ensino 
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superior. Entretanto, diante das circunstâncias do caso concreto, demonstrou-se a redução tanto 

da necessidade das rés de receber a quantia, como da possibilidade dos autores de provê-la por 

problemas de saúde. 

Assim, se as requeridas têm a possibilidade de laborar durante o período diurno e 

proverem seu próprio sustento, bem como contam com auxílio financeiro dos genitores, não se 

pode permitir que os avós, já idosos, passem por dificuldades para continuar remunerando verba 

alimentar complementar que já adimplem por anos. 

Portanto, fora demonstrado que a alteração substancial do binômio necessidade-

possibilidade pode fazer cessar a obrigação alimentar dos avós, já que a necessidade do 

alimentando e a possibilidade econômica do alimentante constituem pressupostos de existência 

da obrigação alimentar. 

Contudo, a análise de extinção de tais pressupostos deve ser criteriosa, pois caso haja 

somente simples diminuição da necessidade do credor ou da possibilidade do devedor, o 

resultado será não a cessação da obrigação, mas sim, a reforma do valor da pensão alimentícia 

à realidade fática das partes envolvidas. 

 

3.3.3. PROCEDIMENTO INDIGNO DO NETO 

 

No que se refere a esta possibilidade de restar-se cessada a obrigação alimentar, o 

parágrafo único, do art. 1.708, do Código Civil, dispõe que “com relação ao credor cessa, 

também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. Como já 

visto no capítulo anterior, utiliza-se, por analogia, as hipóteses dos artigos 557 e 1.814, ambos 

do Código Civil.  

Assim, da mesma maneira que o filho que incorre em procedimento indigno contra o 

pai pode perder o direito aos alimentos, o neto que incorre em alguma dessas previsões pode 

perder o direito aos alimentos avoengos.  

Maria Berenice Dias (2013, p. 601) leciona que a possibilidade de excluir o encargo 

alimentar em face do procedimento indigno do credor tem um conteúdo ético e deve abranger 

toda e qualquer obrigação alimentar, inclusive a decorrente do vínculo de filiação e de 

parentesco. A postura indigna tanto impede a concessão dos alimentos como serve de 

justificativa para pleitear a exoneração. 

 

3.3.4. MORTE DO NETO 
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Pela morte do neto, dá-se por extinta a obrigação alimentar avoenga, já que uma das 

características do direito a alimentos é a sua natureza personalíssima.  

Entretanto, hipótese totalmente diferente vê-se no caso da morte do avô ou avó, pois 

conforme disposições legais, previstas nos artigos 1.700 e 1.792, ambos do Código Civil, a 

obrigação de prestar alimentos estende-se aos herdeiros do devedor, até as forças da herança 

(DINIZ, 2012). 

 

4. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE EX-CÔNJUGE/EX-COMPANHEIRO E 

SEUS LIMITES 

 

4.1.    MÚTUA ASSISTÊNCIA 

 

Pela relação conjugal e pela união estável existe a obrigação alimentar decorrente da 

mútua assistência preconizada pelos artigos 1.566, inciso III e 1.724, caput, ambos do Código 

Civil. O primeiro artigo citado afirma que a mútua assistência é dever de ambos os cônjuges e 

o segundo, que as relações pessoais entre companheiros obedecerão ao dever de assistência.  

 

4.1.1. CASAMENTO 

 

Quanto ao casamento, a responsabilidade pela subsistência do consorte é um dos seus 

efeitos e independe da vontade dos noivos. O dever de mútua assistência é um ônus que surge 

da solenidade das núpcias, e a sua exigibilidade está condicionada ao término do casamento, a 

título de alimentos. 

Esta obrigação alimentar em favor do cônjuge tem fundamento no dever de cuidado e 

está relacionado com o adimplemento da promessa “na riqueza ou na pobreza” feita no 

momento do casamento. Flávio Tartuce chama de “alimentos pós-divórcio” o direito a 

alimentos depois de dissolvido o casamento, tendo como origem os princípios da solidariedade 

e da dignidade humana, previstos respectivamente no art. 3º, inciso I e art. 1º, inciso III, ambos 

da Constituição da República.  

Tanto o Código Civil de 1916 quanto a Lei do Divórcio negavam alimentos ao culpado 

pela separação. Aquele cônjuge considerado culpado não podia receber alimentos do cônjuge 

inocente em nenhuma hipótese. Entretanto, o Código Civil de 2002, atendendo aos reclamos da 

doutrina, garantiu a todos o direito de pleitearem alimentos para viverem de modo compatível 
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com sua condição social e terem atendidas as necessidades de educação. É o que se vê em seu 

artigo 1.694: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 

Dessa forma, o cônjuge culpado ganhava o direito aos alimentos, mas receberia 

alimentos somente em caráter extremamente excepcional, pois a verba alimentar era limitada 

ao atendimento das necessidades mínimas. É o que se observa no caput e parágrafo único do 

art. 1.704, do Código Civil: 

Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, 

será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não 

tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. 

Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não 

tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro 

cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à 

sobrevivência. 

Assim, em princípio, o cônjuge separado não podia buscar alimentos e a sua concessão 

era uma exceção, em que somente ocorreria se aquele não tivesse aptidão para o trabalho nem 

parentes que o pudesse socorrer, atendendo ao indispensável à sobrevivência. Nesse contexto 

havia ainda uma distinção muito grande entre os direitos do cônjuge inocente e do culpado. 

Todavia, este cenário se alterou com a reforma constitucional pela Emenda 66/2010, 

que eliminou o instituto da separação. Com ela, restou definitivamente esvaziada a busca de 

motivos para a dissolução do casamento, que agora só podia ser obtida via divórcio. Dessa 

forma, o fim da figura da culpa acabou por revogar os arts. 1.702 e 1.704 da lei civil, que 

impunham a redução do pensionamento do cônjuge culpado.  

A partir de então, não houve mais diferenciação nas verbas alimentares entre cônjuge 

culpado ou cônjuge inocente. Como não cabe mais perquirir a culpa pela separação, é necessário 

subtrair toda e qualquer referência de ordem motivacional para quantificar a obrigação 

alimentar, sejam os alimentos fixados em benefício de quem forem, não valendo mais o disposto 

no § 2º do art. 1.694, do Código Civil (DIAS, 2013, p. 549). 

Via de consequência, restaram esvaziados de conteúdo os demais pressupostos legais. 

Atualmente, para o estabelecimento da obrigação alimentar, não é mais necessário buscar a 

culpa nos cônjuges, mas tão somente analisar e preencher os critérios da necessidade de quem 

pede e da possibilidade de quem é reclamado. 
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4.1.2. UNIÃO ESTÁVEL 

 

Quanto à união estável, a obrigação alimentar entre companheiros decorre do dever de 

assistência. Como não cabe impor tratamento diferenciado entre casamento e união estável – 

distinção que a Constituição não faz –, é imperioso conceder aos conviventes a mesma 

possibilidade conferida aos cônjuges de buscarem alimentos depois de dissolvido o vínculo de 

convívio. Esse tipo de relação termina pela simples cessação da vida em comum, e a sua 

dissolução não depende de intervenção judicial. Pode haver a necessidade de buscar em juízo 

o reconhecimento de sua existência, mas não pode haver discussão acerca de culpa pela 

cessação da união.  

Os dispositivos legais que, de forma mais incisiva, restringiam a obrigação a simples 

garantia de subsistência (Arts. 1.702 e 1.704, parágrafo único, do Código Civil) fazem 

referência aos cônjuges e deixaram de vigorar com a mudança constitucional pela EC 66/2010 

(DIAS, 2013, p. 554), como já fora acima exposto. Do mesmo modo, a limitação do valor dos 

alimentos por culpa pela situação de necessidade, prevista no § 2º, do art. 1.694, do Código 

Civil, não mais persiste, não podendo ser invocada para limitar o valor dos alimentos entre os 

conviventes. 

Assim, se estende o âmbito de incidência da norma mais benéfica também à união 

estável, sob pena de se infringir o princípio constitucional que assegura igual proteção a todas 

as entidades familiares (DIAS, 2013, p. 555). Atualmente, entende- alimentos a prestação 

financeira que o ex-cônjuge ou ex-companheiro deve ao outro, independentemente do sexo ou 

da culpa pela dissolução da união, com a finalidade de suprir suas necessidades básicas e 

auxiliá-lo financeiramente até que ele consiga se ajustar financeiramente e se tornar 

independente do outro. 

 

4.2.     PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS 

 

4.2.1. OBRIGAÇÃO DE HOMENS E MULHERES  

 

No que diz respeito a alimentos entre os cônjuges e companheiros, houve uma mudança 

considerável no seu tratamento doutrinário e jurisprudencial com a chegada da Constituição 

Federal de 1988 e as evoluções sociais dela decorrentes. 

No passado, a legislação assegurava alimentos em qualquer circunstância. A pensão 

alimentar aparecia obrigatoriamente nos processos de desquite e, depois de 1977, nas 
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separações e divórcios. No processo, buscava-se o responsável pelo fracasso do casamento, e 

como já fora exposto, o cônjuge culpado poderia não receber alimentos ou somente receber em 

caráter do indispensável à subsistência. Além disso, a verba alimentar tinha o intuito de manter 

o status quo social do cônjuge, e era vitalícia, pois a esposa, na maioria absoluta dos casos, não 

exercia atividade remunerada e por isso dependia da pensão do marido para sobreviver.  

Hoje, todavia, os alimentos passaram a ser analisados, tanto por doutrina como por 

jurisprudência, sob a perspectiva da inclusão da mulher no mercado de trabalho e de uma 

suposta posição de equalização frente ao homem, a igualdade entre os gêneros, retirada do art. 

5º, inc. I, do Texto Maior. O dispositivo mencionado encontra-se transcrito abaixo: 

Artigo 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; 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

Em outras palavras, conforme os ditames previstos na Carta Magna, homens e mulheres 

devem ser tratados com igualdade na sociedade. Com a ascensão do papel da mulher 

socialmente e sua inserção no mercado de trabalho, o legislador equiparou os direitos relativos 

à sociedade conjugal entre o homem e a mulher também com amparo no artigo 226, §5º, da 

Constituição, o que, por consequência, acabou por ensejar a inovação do instituto dos alimentos 

que vem se verificando. O artigo segue transcrito abaixo: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

Além da Constituição, o artigo 1.694 do Código Civil de 2002 estabelece a obrigação 

recíproca, que pode recair tanto sobre homens quanto sobre mulheres, observando-se para sua 

fixação a proporcionalidade das necessidades daquele que pede e dos recursos do que é 

obrigado, o chamado trinômio necessidade-possibilidade-adequação.  

Atualmente, portanto, entende-se por alimentos a prestação financeira que o ex-cônjuge 

ou ex-companheiro deve ao outro, independentemente do sexo, com a finalidade de suprir suas 

necessidades básicas e auxiliá-lo financeiramente até que ele consiga se ajustar 

economicamente e prover o seu próprio sustento.  
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4.2.2. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE 

 

A pensão alimentícia entre ex-cônjuges e ex-companheiros é decorrente do dever de 

mútua assistência do casamento (art. 1.566, inciso III, do Código Civil) e do dever de assistência 

da união estável (art. 1.724, do Código Civil); é direito disponível, e pode ser objeto de acordo 

entre os cônjuges; e é excepcional, pois apenas será concedida em caso de um dos cônjuges ou 

companheiros não ter possibilidade de se manter por conta própria. Por essa razão, é comum à 

dispensa de alimentos entre cônjuges ou companheiros, nos casos em que ambos são capazes 

de garantir sua própria sobrevivência. 

Este é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e em muitos dos seus 

precedentes, fica clara a definição de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-

companheiros são excepcionais e serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias 

fáticas próprias da hipótese sob discussão.  

Em 2008, a Terceira Turma consolidou uma das primeiras teses sobre o tema no caso 

conhecido como da “psicóloga dos Jardins”, que teve como Relatora a Ministra Fátima Nancy 

Andrighi. A ementa é longa, mas merece ser transcrita e lida devido às suas coerentes 

explicação e argumentação. Vejamos: 

“Direito civil. Família. Revisional de alimentos. Reconvenção com pedido de 

exoneração ou, sucessivamente, de redução do encargo. Dever de mútua assistência. 

Divórcio. Cessação. Caráter assistencial dos alimentos. Comprovação da necessidade 

de quem os pleiteia. Condição social. Análise ampla do julgador. Peculiaridades do 

processo. – Sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, o dever de prestar 

alimentos entre ex-cônjuges reveste-se de caráter assistencial, não apresentando 

características indenizatórias, tampouco fundando-se em qualquer traço de 

dependência econômica havida na constância do casamento. – O dever de mútua 

assistência que perdura ao longo da união, protrai-se no tempo, mesmo após o término 

da sociedade conjugal, assentado o dever de alimentar dos então separandos, ainda 

unidos pelo vínculo matrimonial, nos elementos dispostos nos arts. 1.694 e 1.695 do 

CC/02, sintetizados no amplamente difundido binômio – necessidades do reclamante 

e recursos da pessoa obrigada. – Ultrapassada essa etapa – quando dissolvido o 

casamento válido pelo divórcio, tem-se a consequente extinção do dever de mútua 

assistência, não remanescendo qualquer vínculo entre os divorciados, tanto que 

desimpedidos de contrair novas núpcias. Dá-se, portanto, incontornável ruptura a 

quaisquer deveres e obrigações inerentes ao matrimônio cujo divórcio impôs 

definitivo termo. – Por força dos usualmente reconhecidos efeitos patrimoniais do 

matrimônio e também com vistas a não tolerar a perpetuação de injustas situações que 

reclamem solução no sentido de perenizar a assistência, optou-se por traçar limites 

para que a obrigação de prestar alimentos não seja utilizada ad aeternum em hipóteses 

que não demandem efetiva necessidade de quem os pleiteia. – Dessa forma, em 

paralelo ao raciocínio de que a decretação do divórcio cortaria toda e qualquer 

possibilidade de se postular alimentos, admite-se a possibilidade de prestação do 

encargo sob as diretrizes consignadas nos arts. 1.694 e ss. do CC/02, o que implica na 

decomposição do conceito de necessidade, à luz do disposto no art. 1.695 do CC/02, 

do qual é possível colher os seguintes requisitos caracterizadores: (i) a ausência de 

bens suficientes para a manutenção daquele que pretende alimentos; e (ii) a 

incapacidade do pretenso alimentando de prover, pelo seu trabalho, à própria 
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mantença. – Partindo-se para uma análise socioeconômica, cumpre circunscrever o 

debate relativo à necessidade a apenas um de seus aspectos: a existência de capacidade 

para o trabalho e a sua efetividade na mantença daquele que reclama alimentos, 

porquanto a primeira possibilidade legal que afasta a necessidade – existência de 

patrimônio suficiente à manutenção do ex-cônjuge –, agrega alto grau de objetividade, 

sofrendo poucas variações conjunturais, as quais mesmo quando ocorrem, são 

facilmente identificadas e sopesadas. – O principal subproduto da tão propalada 

igualdade de gêneros estatuída na Constituição Federal, foi a materialização legal da 

reciprocidade no direito a alimentos, condição reafirmada pelo atual Código Civil, o 

que significa situar a existência de novos paradigmas nas relações intrafamiliares, com 

os mais inusitados arranjos entre os entes que formam a família do século XXI, que 

coexistem, é claro, com as tradicionais figuras do pai/marido provedor e da 

mãe/mulher de afazeres domésticos. – O fosso fático entre a lei e a realidade social 

impõe ao julgador detida análise de todas as circunstâncias e peculiaridades passíveis 

de visualização ou intelecção do processo, para a imprescindível definição quanto à 

capacidade ou não de autossustento daquele que pleiteia alimentos. – Seguindo os 

parâmetros probatórios estabelecidos no acórdão recorrido, não paira qualquer dúvida 

acerca da capacidade da alimentada de prover, nos exatos termos do art. 1.695 do 

CC/02, sua própria mantença, pelo seu trabalho e rendimentos auferidos do 

patrimônio de que é detentora. – No que toca à genérica disposição legal contida no 

art. 1.694, caput, do CC/02, referente à compatibilidade dos alimentos prestados com 

a condição social do alimentado, é de todo inconcebível que ex-cônjuge, que pleiteie 

alimentos, exija-os com base no simplista cálculo aritmético que importe no rateio 

proporcional da renda integral da desfeita família; isto porque a condição social deve 

ser analisada à luz de padrões mais amplos, emergindo, mediante inevitável correlação 

com a divisão social em classes, critério que, conquanto impreciso, ao menos aponte 

norte ao julgador que deverá, a partir desses valores e das particularidades de cada 

processo, reconhecer ou não a necessidade dos alimentos pleiteados e, se for o caso, 

arbitrá-los. – Por restar fixado pelo Tribunal Estadual, de forma induvidosa, que a 

alimentanda não apenas apresenta plenas condições de inserção no mercado de 

trabalho como também efetivamente exerce atividade laboral, e mais, caracterizada 

essa atividade como potencialmente apta a mantê-la com o mesmo status social que 

anteriormente gozava, ou ainda alavancá-la a patamares superiores, deve ser julgado 

procedente o pedido de exoneração deduzido pelo alimentante em sede de 

reconvenção e, por consequência, improcedente o pedido de revisão de alimentos 

formulado pela então alimentada. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 

933.355/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 11/04/2008)(Sem grifo no original).  

No STJ, essa decisão inaugurou a concepção de que os alimentos entre os ex-cônjuges 

e ex-companheiros têm caráter excepcional, pois a pessoa que tem condições de trabalhar deve 

buscar o seu sustento por conta própria. Na hipótese, uma ex-mulher recebia pensão do ex-

marido por mais de vintes anos, e, insatisfeita com tal montante, ingressou em juízo para pleitear 

o aumento da quantia, argumentando a falta de condições para manter o padrão de vida anterior 

com os rendimentos do seu trabalho. 

Inicialmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou o valor da pensão de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo a ideia de manutenção do 

padrão social. Entretanto, a Ministra do Tribunal Superior Nancy Andrighi defendeu a 

exoneração do ex-marido, julgando que, “não existindo nenhum tipo de dúvida quanto à 

capacidade da recorrida de prover, nos exatos termos do art. 1.695 do CC/02, sua própria 

mantença, impende, ainda, traçar considerações relativas ao teor do disposto no art. 1.694 do 
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Código Civil, do qual se extrai que os alimentos prestados devem garantir modo de vida 

‘compatível com a sua condição social’”. A votação foi unânime, acompanhando o 

entendimento da relatoria.  

Outras decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais 

passaram a seguir tal entendimento e a considerar, assim, que os alimentos entre os cônjuges e 

entre os companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo no máximo ser fixado por 

tempo suficiente para que o cônjuge ou companheiro necessitado volte ao mercado de trabalho, 

se nele não estiver inserido, ou para que este conquiste sua independência financeira. A 

perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade 

laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de 

trabalho. 

Em 2016, seguindo essa linha, o Tribunal da Cidadania publicou ementa na sua 

Jurisprudência em Teses, com a Edição nº 65 dedicada ao tema dos alimentos. Em sua premissa 

nº 14, expôs que “os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, 

transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não 

possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia 

financeira”. 

Outro caso jurisprudencial válido de se expor aqui é do Rio de Janeiro, que deu origem 

ao Recurso especial 1.205.408. Nele, a Terceira Turma reafirmou que o prazo fixado para o 

pagamento dos alimentos deve assegurar ao cônjuge alimentando tempo hábil para sua inserção, 

recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias 

forças status social similar ao período do relacionamento. 

Esse recurso era do ex-marido, que pleiteava a exoneração da pensão alimentícia à ex-

mulher, que já se prolongava por mais de dez anos. Sua justificativa era o fato de ter gerado 

uma filha com síndrome de Down em seu novo relacionamento, que lhe exigia mais gastos. 

Além disso, argumentou que a ex-mulher exercia atividade laboral e não precisava mais dos 

alimentos.  

A relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi reconheceu a possibilidade de os valores 

dos alimentos serem alterados, ou a obrigação extinta, mesmo que não houvesse mudança na 

situação econômica dos ex-cônjuges. Assim, se os alimentos não foram fixados por prazo certo, 

ficou estabelecido que é possível dispensar a existência da variação necessidade-possibilidade 

quando ficar demonstrado que foi decorrido tempo hábil para que o alimentando revertesse a 

condição de dependência econômica ou incapacidade laboral do momento em que os alimentos 

foram fixados.  
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Desse modo, para a ministra, o credor não pode ficar ocioso e deixar ao devedor a 

obrigação eterna de sustentá-lo. Decorrido esse tempo razoável, o direito de continuar 

recebendo alimentos poderá ser contestado, em razão de ter passado tempo razoável para o 

próprio desenvolvimento pessoal. No caso em comento, acompanhando o voto da supracitada 

ministra, a Turma decidiu desonerar o ex-cônjuge da obrigação, além de condenar a ex-mulher 

ao pagamento de custas e honorários.  

Na mesma sessão, outro processo semelhante foi resolvido com base no mesmo 

entendimento. O ex-marido pleiteava pela exoneração de pensão alimentícia paga a ex-mulher 

por mais de dez anos, argumentando que, além de ter se casado novamente e assumido a guarda 

do filho em comum, a ex-mulher era funcionária pública, com renda média de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Na primeira e na segunda instâncias o pedido foi negado por não reconhecerem a 

alteração da condição econômica do ex-marido. 

Entretanto, no Tribunal Superior, foi concluído que a credora teve tempo hábil para que 

melhorasse sua condição socioeconômica e se não o fez, não pode quedar-se inerte em 

detrimento da sobrecarga do ex-marido. Assim, não se evidencia a existência de uma das 

exceções à regra da temporalidade dos alimentos devidos a ex-cônjuge, que são a 

impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou a incapacidade física ou mental 

para o exercício de atividades laborais, e a Turma decidiu em dar provimento ao recurso do ex-

marido (REsp 1.188.399). 

Deste modo, podemos concluir que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges e ex-

companheiros é exceção e, em regra, deve ser fixada por tempo certo e determinado pelo juiz, 

caso verifique no processo a necessidade de um e a possibilidade de outro, pois o entendimento 

atual da jurisprudência é que há presunção de que, ao final do casamento, cada um possui 

condições de prover a sua mantença de forma independente. 

Portanto, o fim do casamento ou da união estável, por si só, não acarreta 

automaticamente a fixação de pensão alimentícia em favor do cônjuge ou do companheiro. Para 

que sejam fixados alimentos para o cônjuge ou convivente na ação de divórcio ou dissolução 

de união estável, a parte interessada deverá comprovar que não possui condições de prover seu 

sustento de forma independente e que necessita da ajuda financeira do outro até retornar ao 

mercado de trabalho e readquirir sua independência econômica. Não provando tais 

circunstâncias no processo, o pedido será julgado improcedente. 
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4.3.  CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO 

 

4.3.1. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO BINÔMIO NECESSIDADE-

POSSIBILIDADE 

 

A primeira causa de cessação da obrigação alimentar entre ex-cônjuges e ex-

companheiros é a alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade. É o caso do art. 

1.699, da lei civil:  

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 

 Assim, se quando da fixação dos alimentos ao término da relação conjugal havia a 

necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, os alimentos foram fixados de 

acordo com tal proporção entre as condições das partes. Eram alimentos válidos que se 

justificavam com base no referido binômio. 

Entretanto, existem inúmeras mudanças nas vidas de cada ex-consorte que podem 

alterar a adequação dos alimentos. Tais mudanças podem ser: credor se reinserir no mercado 

de trabalho; credor formar novo relacionamento; devedor ter uma piora na condição econômica; 

devedor perder o vínculo empregatício; devedor formar nova família e aumentar as despesas 

econômicas, entre outros. 

 Assim, ocorrendo tais situações, os alimentos poderão sofrer revisões, de modo que o 

cônjuge ou companheiro devedor poderá pleitear a exoneração da obrigação de prestação de 

alimentos havendo mudança em sua situação financeira ou da situação financeira do cônjuge 

ou companheiro credor. 

 Para elucidar a questão, cabe analisar um caso em concreto, que é a Apelação Cível nº 

70070874110, julgada pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Segue a ementa: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO 

BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE QUE AUTORIZA A 

EXONERAÇÃO DO PENSIONAMENTO ALCANÇADO À EX-CONJUGE. 

MANTIDA A SENTENÇA. Demonstrada alteração na situação financeira do 

alimentante, bem como da diminuição das necessidades da ex-cônjuge, que passou a 

exercer atividade remunerada, justifica-se a exoneração dos alimentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070874110, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 28/09/2016). 

(Sem grifo no original) 
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 Nesses casos, portanto, deve ser proposta ação de exoneração de alimentos. Como os 

alimentos destinados à ex-cônjuge e ex-companheiro são, em regra, excepcionais e temporários, 

nada mais normal que seu término em caso da alteração desses componentes essenciais ao 

direito à alimentos.  

 

4.3.2. FORMAÇÃO DE NOVO RELACIONAMENTO  

 

Também cessa o dever de prestar alimentos caso o cônjuge ou companheiro credor 

constitua novo casamento ou união estável, pois o dever de mútua assistência passará a viger 

entre o antigo credor e seu novo parceiro. O artigo 1.708 do Código Civil de 2002 diz que com 

o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.  

Seguindo essa norma, um caso interessante a se analisar é o do Recurso Especial 

1087164. Nele, a Terceira Turma desobrigou um homem de pagar despesas de IPTU, água, luz 

e telefone de imóvel habitado pelos seus filhos e pela ex-mulher, que já vivia com novo 

companheiro. Segue a sua ementa: 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DEALIMENTOS IN NATURA. DESTINATÁRIO. 1. A desoneração 

de alimentos prestados a ex-cônjuge, por força da constituição de novo 

relacionamento familiar da alimentada, abrange tanto os alimentos pagos em dinheiro 

como aqueles prestados diretamente, por meio de utilidades ou gêneros alimentícios. 

2. O proveito direto é o elemento a ser considerado para se definir o destinatário dos 

alimentos que não são pagos em dinheiro. 3. Os débitos relativos ao IPTU, luz, água 

e telefone, embora não possam se considerados, todos, como obrigações propter rem, 

são de alguma forma ligados ao imóvel e, à exceção do IPTU, caracterizam obrigação 

pessoal, usualmente do proprietário do imóvel, se este residir no local. 4. Sob essa 

orientação, o pagamento de IPTU, água, luz e telefone, invariavelmente, encontrará o 

proprietário do imóvel como destinatário ou porque está mantendo desonerado o seu 

patrimônio - no caso da obrigação propter rem - ou, ainda, porque está, tão somente, 

adimplindo obrigações pessoais que assumiu e das quais usufrui, à medida que lhe 

convém. 5. Os benefícios reflexos que os filhos têm pelo pagamento dos referidos 

débitos são, in casu, absorvidos pela obrigação materna em relação à sua prole, que 

continua a existir, embora haja o pagamento de alimentos pelo pai, porquanto cediço 

que a obrigação de criar os filhos é conjunta. 6. Recurso provido. Encontrado em: DO 

DIVÓRCIO E DA SEPARAÇÃO JUDICIAL RECURSO ESPECIAL REsp 1087164 

SP 2008/0195848-4 (STJ) Ministra NANCY (Sem grifo no original) 

 Em tal situação, o ex-marido pediu a exoneração do pagamento de alimentos à ex-

esposa. O Tribunal local atendeu ao pedido, mas manteve a obrigação de pagamento das 

despesas da casa. No STJ, entretanto, o recurso atacou esse ponto e a ministra Andrighi 

ponderou que a desoneração de alimentos prestados a ex-cônjuge, por força da constituição de 

novo relacionamento familiar da alimentada, abrange tanto os alimentos pagos em dinheiro 

como aqueles prestados diretamente, por meio de utilidades ou gêneros alimentícios. 
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Os ministros entenderam que a beneficiária principal dos pagamentos era a proprietária 

do imóvel, sendo o benefício aos filhos apenas reflexo. Os benefícios reflexos que os filhos têm 

pelo pagamento dos referidos débitos da ex-cônjuge são absorvidos pela obrigação materna em 

relação à sua prole, que continua a existir, embora haja pagamento de alimentos pelo pai, já que 

a obrigação de criar os filhos é conjunta. 

 

4.3.3. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO  

 

Atualmente, o que se constata a partir do entendimento do STJ é que os alimentos entre 

cônjuges e companheiros deixaram de ter caráter alimentar e vitalício, e passaram a decorrer do 

dever de mútua assistência decorrente do casamento, com caráter de suplementação da renda 

do alimentando de forma temporária, ou seja, até que seja possível sua recolocação no mercado 

de trabalho, com o que poderá arcar com o seu próprio sustento. Isso evita que o alimentado 

que tenha plenas condições de trabalho e sustento, mantenha a ociosidade, por saber que seu 

ex-cônjuge ou ex-companheiro o sustentará pelo resto da vida. 

Para elucidar a questão, vale analisar o exemplo do Agravo de Instrumento nº 

70074874108, julgado pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Segue a ementa:  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO EM 

DIVÓRCIO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. SUSPENSÃO DO 

ENCARGO. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CABIMENTO. A 

obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 

do Código Civil ) e de mútua assistência (art. 1.566, III, do CPC ). Comprovada 

alteração do binômio alimentar, e ausente prova que justifique a necessidade da 

manutenção da pensão alimentícia, cabível a exoneração do encargo, uma vez que a 

alimentanda exerce atividade remunerada, tendo condições de prover o próprio 

sustento. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074874108, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 05/10/2017). (Sem grifo no original) 

Dessa forma, a reinserção no mercado de trabalho é a terceira causa de cessação deste 

tipo de obrigação alimentar, justamente decorrente do caráter temporário e excepcional desses 

alimentos. Não se justifica manter pensionamento à ex-cônjuge ou ex-companheiro que já pode, 

por si próprio, manter-se e ser independente financeiramente. 
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4.3.4. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA REINSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO  

 

Apesar de não estar previsto expressamente em lei, o Superior Tribunal de Justiça se 

posicionou quanto à possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos quando 

demonstrado o pagamento de pensão alimentícia por lapso temporal suficiente para que o 

alimentado conseguisse se recolocar no mercado de trabalho e reverter sua condição há época 

do divórcio, ainda que não haja alteração na necessidade do credor ou na possibilidade do 

devedor. 

Ao julgar um recurso oriundo do Rio de Janeiro, em 2011, a Terceira Turma reafirmou 

que o prazo fixado para o pagamento dos alimentos deve assegurar ao cônjuge alimentando 

tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe 

possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento 

(REsp 1.205.408-RJ, j. 21/06/11). 

Referido entendimento decorre da excepcionalidade dos alimentos devidos entre ex-

cônjuges, que se enquadra na condição de alimentos temporários, fixados para que 

seja garantido ao ex-cônjuge condições e tempo razoáveis para superar o desemprego 

ou subemprego. Segue a ementa do caso em comento: 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão 

fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese 

sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, 

recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas 

próprias forças, status social similar ao período do relacionamento 2 - Serão, no 

entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente 

ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de 

trabalho.3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus 

sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio 

necessidade/possibilidade.4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados 

por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a 

existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o 

pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse 

a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos. 5 - 

Recurso especial provido. Encontrado em: /6/2011 EXONERAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1205408 RJ 

2010/0145953-6 (STJ) (Sem grifo no original) 

O recurso era do ex-marido, que queria a exoneração da obrigação de pagar quatro 

salários mínimos à ex-mulher, que já se prolongava por dez anos. Para tanto, argumentou que 

passou a viver nova união, em que foi gerada uma filha com necessidade de cuidados especiais 

(síndrome de Down), o que lhe exigia maior capacidade financeira. Disse, também, que a ex-

mulher era arquiteta autônoma e que não precisaria do recebimento de pensão para sobreviver. 
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Nessa seara, a Ministra Nancy Andrighi reconheceu a possibilidade de os valores dos 

alimentos serem alterados, ou a obrigação extinta, ainda que não houvesse mudança na situação 

econômica dos ex-cônjuges. Não sendo os alimentos fixados por determinado prazo, o pedido 

de desoneração, total ou parcial, poderá dispensar a existência da variação necessidade-

possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por período suficiente para que o 

alimentando reverta a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses 

alimentos.  
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CONCLUSÃO 

 

Por fim, a presente monografia constitui-se em uma pesquisa e na análise sobre os 

limites da obrigação de alimentar no cenário jurídico brasileiro; a fim de estudar o tema, em 

primeiro momento, apresentou-se o panorama histórico e as principais características do 

instituto dos alimentos. Nessa etapa, denotou-se a importância deste como projeção do direito 

à vida e à dignidade da pessoa humana. 

Adiante, ao tratar sobre a obrigação de alimentar de pais para filhos, foram elucidados 

todos os seus pressupostos e características, e demonstrados os limites dessa obrigação. São 

estes a relativização do princípio da reciprocidade; o alcance da maioridade civil do filho que 

não seja incapaz, estudante ou capaz e indigente; a prática de procedimentos indignos do filho 

e a morte deste. No intuito de demonstrar na prática todos os limites expostos, foram 

apresentados casos jurisprudenciais e julgados dos Tribunais Pátrios. 

Com relação à obrigação de alimentar de avós para netos, também foram explicados 

todos os seus pressupostos e características, de modo a permitir o estudo dos limites dessa 

obrigação. Sobre o assunto, verificou-se que, primeiramente, está incumbida aos pais a 

obrigação de prestar alimentos aos filhos, e esta somente se estende aos avós em caso se 

ausência dos genitores; estando os pais incapacitados para o trabalho ou em caso de pensão 

paga pelos mesmos em montante insuficiente.  

Assim, diante da subsidiariedade da obrigação avoenga, restou demonstrado que os avós 

somente poderão ser chamados após verificada ausência paterna ou insuficiência de recursos. 

Além disso, foi visto que os alimentos prestados pelos progenitores serão fixados dentro das 

possibilidades financeiras dos mesmos, atendendo apenas as necessidades essenciais dos netos. 

Quanto as causas de cessação e de exoneração da obrigação avoenga, são algumas destas 

a reestruturação dos pais, a alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade das 

partes, a prática de procedimentos indignos pelo neto e a morte deste. De mesma maneira, foram 

trazidos casos jurisprudenciais e julgados dos Tribunais Pátrios para ilustrar os limites 

trabalhados.  

Em seguida, no tocante a obrigação alimentar de ex-cônjuge ou ex-companheiro, foram 

expostos os pressupostos e características necessários para sua configuração e depois foram 

trabalhadas as causas de cessação e exoneração da dita pensão. Nesse caso em especifico, 

percebeu-se que os alimentos devidos entre cônjuges ou companheiros apresentam uma 

peculiaridade: eles são excepcionais e devem ser fixados com prazo determinado.  
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Além disso, foram explanados os seguintes limites da obrigação entre os ex-consortes e 

ex-companheiros: a alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade das partes, a 

formação de novo relacionamento pelo alimentando e a reinserção no alimentando no mercado 

de trabalho ou a passagem de lapso temporal suficiente para tal reinserção. Para tanto, também 

foram exemplificados casos jurisprudenciais e julgados dos Tribunais Pátrios.  

Posto às situações e hipóteses narradas ao longo do tema e sem deixar cair em dormência 

o principal objetivo da obrigação alimentar, qual seja a manutenção do ser humano necessitado 

para que este possa usufruir do mínimo possível a uma vida digna, observa-se que o Estado, 

através do legislador constituinte, elaborou diversas normas legais para que, em caso de 

descumprimento de tal obrigação, o inadimplente pudesse ser compelido, coagido a exercer a 

prestação alimentar ao seu parente necessitado. 

Contudo, sem desmerecer mais essa conquista legislativa no ordenamento jurídico 

brasileiro, é meio de justiça analisar que nem sempre poderá haver a obrigação de uma pessoa 

a prestar alimentos a outra, mesmo que quem necessite seja filho, pai, neto, avô ou ex-

cônjuge/ex-companheiro. 

Como bem desenvolvido em linhas passadas, acontecimentos sociais poderão aflorar e 

infelizmente as maiores das virtudes que possam existir dentro do seio familiar se verão 

quebradas. Fala-se neste momento da solidariedade, do amor, do afeto, respeito e reciprocidade 

incondicional que devem nortear, independentemente de normas que as regulem, todo o círculo 

da família. 

Diante desses fatos sociais, o mesmo legislador que combateu o descumprimento da 

obrigação alimentícia, se viu obrigado a tratar de hipóteses em que certos deveres familiares 

deveriam ser relativizados ou desconsiderados. Com isso, as obrigações alimentares entre pais 

e filhos, avós e netos e ex-cônjuges/ex-companheiros, impulsionadas pelos princípios da 

solidariedade e da reciprocidade familiar, devem ser vistas, atualmente, como algo não mais 

absoluto. 

Cabe, assim, buscar compreender as necessidades de cada pessoa envolvida e os 

acontecimentos concretos que os circundaram. Merecem aplausos as decisões judiciais que 

estão a perceber, no limiar das mudanças sociais, a relativização de regras antes tidas como 

absolutas, para buscar e fazer valer a verdadeira justiça com razoabilidade e proporcionalidade. 

Logo não é tema de superficial ou descuidada análise. Contudo, buscou-se colaborar 

com o tema pela noção de que os alimentos são essenciais para a perpetuação da vida, entretanto 

contendo o instituto limites para que não se torne um instrumento de injustiça e insegurança 

sociais que causa danos a quem não deveria causar. 
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	Em consonância com as diretrizes constitucionais que determinam a prevalência de uma vida digna à pessoa humana, os alimentos se consubstanciam em um instituto de direito de família que visa dar suporte material a quem não tem meios de arcar com a pró...

	1.1.2. CONCEITO
	Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. A expressão designa medidas diversas. Ora significa o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a alimentação, a ...
	(...) é a prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que possa atender às necessidades de sobrevivência, tratando-se não só de sustento, como também de vestuário, habitação, assistência médica em caso de doença, enfim, de todo o...

	1.1.3. NATUREZA JURÍDICA
	A natureza jurídica dos alimentos está ligada à origem da obrigação. O dever dos pais de sustentar os filhos deriva do poder familiar. A Constituição Federal reconhece a obrigação dos pais de ajudar, criar e educar os filhos menores (CF 229). A Consti...
	Não se pode negar a qualidade econômica da prestação própria da obrigação alimentar, pois consiste no pagamento periódico, de soma de dinheiro ou no fornecimento de víveres, cura e roupas. Apresenta-se, consequentemente, como uma relação patrimonial d...

	1.1.4. DIREITO DE ORDEM PÚBLICA
	1.2.     PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
	1.2.1. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
	Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamen...

	1.2.2. PATERNIDADE RESPONSÁVEL
	Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
	(...)§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qu...

	1.2.3. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
	Art. 227, caput.  É dever da família, da sociedade e do 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 re...

	1.2.4. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR
	1.3.       CARACTERÍSTICAS
	1.3.1. DIREITO PERSONALÍSSIMO
	Se inexiste a necessidade de o alimentário receber alimentos, é lhe vedado transmitir tal direito a outrem, vez que tal obrigação foi fixada com o escopo de preservar o seu direito a uma vida saudável, que possa ser vivida de forma digna.
	Essa mesma característica faz a pensão alimentar ser impenhorável, por garantir a subsistência do alimentado. Tratando-se de direito que se destina a prover o sustento de pessoa que não dispõe, por seus próprios meios, de recursos para se manter, inad...

	1.3.2. IRRENUNCIABILIDADE
	Recurso especial. Separação judicial. Acordo homologado. Cláusula de renúncia a alimentos. Posterior ajuizamento de ação de alimento por ex-cônjuge. Carência de ação. Ilegitimidade ativa. A cláusula de renúncia a alimentos, constante em acordo de sepa...

	1.3.3. INALIENABILIDADE
	1.3.4. IRREPETIBILIDADE E SEUS LIMITES
	Talvez um dos mais salientes princípios que regem o tema dos alimentos seja o da irrepetibilidade. Como se trata de verba que serve para garantir a vida, destina-se à aquisição de bens de consumo para assegurar a sobrevivência. Assim, inimaginável pre...
	A irrepetibilidade também se impõe para desestimular o inadimplemento. A exclusão dos alimentos ou a alteração para menor do valor da pensão não dispõe de efeito retroativo. O ingresso da demanda revisional intentada pelo alimentante não pode servir d...
	Soa sobremaneira injusto não restituir alimentos claramente indevidos nesse estágio de independência do credor, em notória infração do ‘não-enriquecimento sem causa’.
	Não será, porém, de excluir-se eventual repetição de indébito se, com a cessação ope legis da obrigação alimentar, a divorciada oculta dolosamente seu novo casamento, beneficiando-se ilicitamente das pensões que continuaram sendo pagas: com o novo cas...

	1.3.5. TRASMISSIBILIDADE E SEUS LIMITES
	Até o advento do Código Civil de 2002, a discussão sobre a intransmissibilidade girava em torno do encontro, ou desencontro, dos arts. 23 da Lei n. 6.515/77 e 1.796 do CCB/1916. Entretanto, a doutrina e jurisprudência já tinha como pacífica a intransm...
	Deste quadro legislativo emerge a circunstância de que – diversamente do sistema anterior, que previa a intransmissibilidade e, por decorrência, permitia a construção de que o art. 23 da Lei do Divórcio autorizava apenas e tão somente a transmissibili...
	Os herdeiros não respondem pessoalmente pela dívida alimentar do sucedido, e só estão obrigados pela transmissão da dívida alimentar pré-constituída reconhecida em acordo judicialmente homologado, por sentença condenatória, ou se o credor era naturalm...
	Ação de Alimentos. Recurso Especial. Exame de Matéria Constitucional. Inviabilidade. Omissão. Inexistência. Ação de Alimentos Proposta por Menor em Face do Espólio de seu Genitor. Inexistência de Acordo ou Sentença Fixando Alimentos por Ocasião do Fal...
	1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição Federal, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional.
	2. Os alimentos ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação alimentar, não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de prestá-los.
	3. Assim, embora a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos dos arts. 23 da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que, caso exista obrigação alimentar preestabelecida por acordo ou sentença – por ocasião do falecimento do autor da her...
	4. De todo modo, em sendo o autor da herança servidor público ou militar, no que tange à verba alimentar superveniente ao óbito, o procedimento adequado para o recebimento, por seu dependente, consiste no requerimento administrativo de pensão ao órgão...
	5. Recurso especial não provido.
	(Resp 1.130.742; Proc. 2009/0057352-0; 4º T.; Rel. Min. Luís Felipe Salomão; DJE 17/12/2012).

	1.4.      TIPOS/MODALIDADES
	1.4.1. QUANTO À NATUREZA: NATURAIS OU CIVIS
	Quando se pretende identificar como alimentos aquilo que é estritamente necessário para a mantença da vida de uma pessoa, compreendendo tão somente a alimentação, a cura, o vestuário, a habitação, nos limites assim do necessarium vitae, diz-se que são...

	1.4.2. QUANTO À CAUSA: LEGÍTIMOS, VOLUNTÁRIOS E INVOLUNTÁRIOS
	São aqueles que se devem por direito de sangue (ex iure sanguinis), por um veículo de parentesco ou relação de natureza familiar, ou em decorrência do matrimônio; só os alimentos legítimos, assim chamados por derivarem ex dispositione iuris, inserem-s...

	1.4.3. QUANTO AO MOMENTO: DEFINITIVOS, PROVISÓRIOS OU PROVISIONAIS
	1.5.      OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR
	1.5.1. DIFERENÇAS DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR E DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS (PODER FAMILIAR)
	O dever de sustentar os filhos (CC, art. 1.566, IV) é diverso da prestação alimentícia entre parentes, já que (a) a obrigação alimentar pode durar a vida toda e até ser transmitida causa mortis (CC, art. 1.700) e o dever de sustento cessa, em regra, i...

	1.5.2. REQUISITOS (TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE)
	“Para além da existência do vínculo de família, a exigibilidade da prestação alimentar pressupõe que o titular do direito não possa manter-se por si mesmo, ou com o seu próprio patrimônio; assim, só serão devidos alimentos quando aquele que os reclama...
	A regra para a fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.694 § 1º e 1695). Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para ...

	2. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE PAIS PARA FILHOS E SEUS LIMITES
	2.1.     SOLIDARIEDADE FAMILIAR
	2.2.      PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS
	2.3.       PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE E SEUS LIMITES
	perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artig...
	deixar, sem justa causa, de prover a subsistência [...] de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento d...
	Ementa: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - PEDIDO FORMULADO PELO PAI CONTRA O FILHO MAIOR DE IDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INCONFORMISMO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AFASTAMENTO – POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - INCOMPROVAÇÃO -...
	São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II -...
	deixar, sem justa causa, de prover a subsistência [...] de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento ...

	2.4.   CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO
	2.4.1. MAIORIDADE DO FILHO E CASOS CONCRETOS
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REDUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR INCAPAZ. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. A revisão e a exoneração de alimentos somente se justificam quando comprovada alteração d...
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR, REGULARMENTE MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR INTEGRALMENTE FINANCIADO PELO FIES . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPROVADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ...
	RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Embargos Infringentes. Alimentos. Exoneração. Situação em que excepcionalmente se mantém a verba alimentar até a conclusão do curso universitário da embargante, mesmo contando ela com 29 ano...
	Ementa: AGRAVO DE INSTRUIMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHA MAIOR DE IDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. A exoneração da obrigação alimentar não é automática com a maioridade ...
	Ementa: ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR, CAPAZ E APTO AO TRABALHO. PRETENSÃO DE FAZER CURSO SUPERIOR.1. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que é inerente ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, mas...

	2.4.2. PROCEDIMENTO INDIGNO DO FILHO
	podem ser revogadas por ingratidão as doações: I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; II - se cometeu contra ele ofensa física; III - se o injuriou gravemente ou o caluniou; IV - se, podendo...
	são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II -...

	2.4.3. MORTE DO FILHO
	3. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE AVÓS PARA NETOS E SEUS LIMITES
	3.1. SOLIDARIEDADE FAMILIAR
	3.2.       PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS
	3.2.1. IMPOSSIBILIDADE DOS PAIS
	Se 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; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção do...
	Além da verificação do binômio traduzido na necessidade de quem pleiteia os alimentos x possibilidade de quem os deve prestar, deve restar comprovada a impossibilidade dos pais, ônus que cabe inteiramente ao credor dos alimentos. Isso porque, como já ...

	3.2.2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR
	Ter-se-à, portanto, uma responsabilidade subsidiária, pois somente caberá ação de alimentos contra avó se o pai estiver ausente, impossibilitado de exercer atividade laborativa ou não tiver recursos econômicos.
	Observadas as suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais destes estivessem impossibilitados de fazê-lo, caso em que as ...

	3.2.3. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO
	3.2.4. CASOS CONCRETOS
	Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE AVOENGA. A responsabilidade alimentar dos avós é complementar e subsidiária, de maneira que só podem ser chamados na hipótese do genitor não efetuar o pensionamento ou realizar em quantidade ínfima...
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS - OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO AVÔ - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade alimentar dos avós é subsidiária e complementar à...
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CABIMENTO, NO CASO. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM MENOR EXTENSÃO QUE A POSTULADA. SENTENÇA REFORMADA. No caso, demonstradas a insuficiência econômica dos genitores, as necessidades da alimentada, que é acometida...
	Recurso Especial. Direito de Família. Alimentos. Responsabilidade dos avós. Reexame de provas. 1 - A responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos netos não é apenas sucessiva, mas também complementar, quando demonstrada a insuficiência de recurs...
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIEDADE. OBRIGAÇÃO. SUSTENTO. EDUCAÇÃO. FILHOS. PADRÃO DE VIDA. PAIS. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDA...
	AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL E NÃO SOLIDÁRIA. A obrigação alimentar avoenga é subsidiária ou complem...

	3.3.   CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO
	3.3.1. REESTRUTURAÇÃO DOS PAIS
	Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. A obrigação alimentar dos avós tem fundamento no art. 1.696 do Código Civil, que dispõe que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a to...

	3.3.2. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. Caráter subsidiário ou complementar da obrigação avoenga que somente é cabível em face da manifesta impossibilidade dos pais pro...
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AVÓ EM ARCAR COM O VALOR OUTRORA ESTABELECIDO. PARTICULARIDADES DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Caso dos...
	Direito de Família. Exoneração de alimentos. Avós. Gastos médicos elevados. Maioridade atingida. Auxílio financeiro dos genitores. Binômio possibilidade/necessidade. Alteração. Exoneração cabível. 1 - De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, o pedi...

	3.3.3. PROCEDIMENTO INDIGNO DO NETO
	3.3.4. MORTE DO NETO
	4. DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR DE EX-CÔNJUGE/EX-COMPANHEIRO E SEUS LIMITES
	4.1.     MÚTUA ASSISTÊNCIA
	4.1.1. CASAMENTO
	Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
	Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.
	Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobreviv...

	4.1.2. UNIÃO ESTÁVEL
	4.2.      PRESSUPOSTOS E CARACTERÍSTICAS
	4.2.1. OBRIGAÇÃO DE HOMENS E MULHERES
	Artigo 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 s...
	I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
	Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
	§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

	4.2.2. EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE
	“Direito civil. Família. Revisional de alimentos. Reconvenção com pedido de exoneração ou, sucessivamente, de redução do encargo. Dever de mútua assistência. Divórcio. Cessação. Caráter assistencial dos alimentos. Comprovação da necessidade de quem os...

	4.3.   CAUSAS DE CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DE EXONERAÇÃO
	4.3.1. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
	Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
	Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE QUE AUTORIZA A EXONERAÇÃO DO PENSIONAMENTO ALCANÇADO À EX-CONJUGE. MANTIDA A SENTENÇA. Demonstrada alteração na...

	4.3.2. FORMAÇÃO DE NOVO RELACIONAMENTO
	Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. PRESTAÇÃO DEALIMENTOS IN NATURA. DESTINATÁRIO. 1. A desoneração de alimentos prestados a ex-cônjuge, por força da constituição de novo relacionamento familiar da alimentada, abrange tanto os ali...

	4.3.3. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
	Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO EM DIVÓRCIO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. SUSPENSÃO DO ENCARGO. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CABIMENTO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1...

	4.3.4. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
	Referido entendimento decorre da excepcionalidade dos alimentos devidos entre ex-cônjuges, que se enquadra na condição de alimentos temporários, fixados para que seja garantido ao ex-cônjuge condições e tempo razoáveis para superar o desemprego ou sub...
	Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótes...
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