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RESUMO 

 

 

Meu trabalho de pesquisa de uma maneira geral, busca diante da temática a 

im(possibilidade) da prisão civil avoenga pelo inadimplemento de alimentar os netos, a quem 

cabe essa responsabilidade civil, como que é essa responsabilidade frente o obrigação 

subsidiaria dos avós.  

Demonstrando, que os alimentos é um direito inerente personalidade jurídica, portanto 

é um direito absoluto, intransferível, imprescritíveis, ou seja, é um direito do alimentado 

requerer mediante a justiça esse direito, de modo que também o judiciário de alguma maneira 

recairá essa responsabilidade em primeiro momento aos genitores e na falta deste, aos demais 

parentes.  

Para complementar, como se fala em prisão civil pelo inadimplemento da obrigação de 

alimentar avoenga, á muitas discussões em primeiro momento, pois existem doutrinadores que 

entende que sim ou que não, portanto, no quesito prisão civil em primeiro momento não existe 

uma decisão única a respeito da questão prisão civil avoenga pelo inadimplente da obrigação 

de alimentar os netos.   

Palavras chave: prisão civil avoenga, netos, alimentos, alimentado.  
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ABSTRACT 

 

My research work, in a general way, seeks before the subject the im (possibility) of the 

civil prison avoenga by the default of feeding the grandchildren, who is responsible for this 

civil liability, as it is this responsibility against the subsidiary obligation of the grandparents. 

Demonstrating that food is an inherent right of legal personality, therefore it is an 

absolute, non-transferable, imprescriptible right, that is, it is a right of the fed to apply through 

justice that right, so that also the judiciary will somehow relinquish this responsibility in 

parents, and in the absence of this, to the other relatives. 

To complement, as it is spoken in civil prison by the default of the obligation to feed 

avoenga, to many discussions in the first moment, because there are doctrinators who 

understands that yes or no, therefore, in the civil arrest question in the first moment there is not 

a single decision to respect to the issue of civil arrest is due to the defaulting of the obligation 

to feed the grandchildren. 

Keywords: avoenga civil prison, grandchildren, food, fed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral a análise da possibilidade da prisão civil 

avoenga pelo inadimplemento dos alimentos aos netos. 

Para que o questionamento central pudesse ser alcançado analisou-se, primeiramente, a 

evolução do conceito de família, desde o direito Romano, aonde quem predominava era um 

chefe pode-se assim dizer, e os demais familiares obedeciam às suas ordens. Após a Revolução 

Francesa as famílias as famílias mudaram para os grandes centros a procura de emprego, 

passando a ser um cenário mais similar o dia de hoje, apenas o genitor e genitora e os filhos.  

Não podemos deixar de destacar os princípios que proteger esse bem jurídico que é 

garantido constitucionalmente e internacionalmente, além de outras normas no ordenamento 

jurídico. E é claro, a quem cabe essa responsabilidade de alimentar, não somente aos avós, mas 

também aos demais parentes até o terceiro grau de parentesco.  

Porém, é chamado ao processo os demais parentes, quando ficar comprovado de que os 

genitores por motivo de força maior, não podem mais suprir esses alimentos (doença, morte ou 

invalidez).  

E nesse enfoque, destacou-se o princípio da solidariedade, que nada mais um dever na 

família ajudar na maneira subsidiária que dela necessitar, portanto, não se trata de uma 

obrigação principal, ou seja, o genitor continua sendo o devedor principal, os demais parentes, 

e nesse caso os avos, são apenas subsidiários dessa obrigação, vão apenas complementar a 

assistência dos genitores.  

Nesse entendimento, quando a inadimplência dos avós, há um conflito de valores, de 

um lado o menor que não consegue suprir para si seus alimentos e de outro a condição financeira 

dos avós, pois esse auxílio ao neto não pode comprometer a sua subsistência. 
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2 ORIGEM DIREITO DE FAMÍLIA 

  

O presente capítulo tem por objetivo a análise  

Na era Romana, era reconhecida apenas a família natural, na qual predominava o 

patriarcalismo. Nesse modelo familiar o chefe da família detinha todo o poder sobre esta, bem 

como sobre todos os bens. A soberania do patriarca era tão absoluta que os seus filhos homens, 

embora adultos e com suas próprias famílias constituídas, permaneciam no seu lar e obedeciam 

as suas ordens (WALD, 2004).  

Pelo relato de Wald (2004, p.26): 

 

A família era, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política e 

jurisdicional. Inicialmente, havia um patrimônio só que pertencia à família, embora 

administrado pelo pater. Numa fase mais evoluída do direito romano, surgiam 

patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que estavam 

sob a autoridade do pater. 

 

Nesse contexto, apesar de todos da casa trabalharem e contribuírem de alguma forma 

para o sustento e a riqueza da casa, quem administrava os bens era o pater. Além disso, 

predominava o machismo, pois, caso o pater viesse a morrer, quem assumiria o poder era o 

primogênito, somente homem, não podendo ser sua esposa tão pouco sua filha (MACHADO, 

2001).  

A diferença entre o gênero masculino e feminino era tão grande que à mulher cabia 

apenas a submissão ao homem, tendo, para tanto, duas opções: morar na casa com os pais até 

sua morte ou casar-se e submeter-se às regras da família do cônjuge, pois a formação desse 

grupo familiar englobava todos aqueles que moravam na casa independente do grau de 

parentesco (MACHADO, 2001). 

A cognação era o parentesco natural advindo dos laços consanguíneos e a agnação era 

o parentesco legal advindo do chefe da família. Assim, a mulher que houvesse se casado com o 

manus era cognada com seu irmão tendo em vista seu vínculo consanguíneo, mas não era 

agnada a ele, pois cada qual devia obediência a um pater diferente, ou seja, a mulher ao seu 

marido e o irmão ao seu pai. Com a evolução da família romana a mulher passa a ter mais 

autonomia perante a sociedade e o parentesco agnatício vai sendo substituído pelo cognatício 

(MACHADO, 2000).  

Portanto, nesse período predominava o domínio e o poder nas mãos de um único líder, 

sempre homem, o qual através de seus costumes administrava sua família, prevalecendo o 

parentesco legal por agnação em detrimento do parentesco consanguíneo. Dessa forma, a 
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mulher ao se casar perdia os laços sanguíneos com sua família paterna e adquiria os laços de 

parentesco da família de seu marido, passando a se submeter exclusivamente a este. 

Após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a concepção de família mudou, 

haja vista que a Revolução Industrial foi caracterizada pela necessidade que os indivíduos 

possuíam de deixar suas famílias com maior número de pessoas e ir para os grandes centros à 

procura de emprego. O cenário familiar que começou a se desenvolver aproximava-se do 

cenário familiar existente hoje em dia (MOREIRA, 2001, 19). 

Neste momento histórico, os idosos deixam de poder contar com o apoio direto dos 

familiares nos moldes pré-Revoluções Francesa e Industrial, sendo entregues aos cuidados de 

instituições de assistência. A família era definida como um agregado doméstico “composto por 

pessoas unidas por vínculos de aliança, consanguinidade ou outros laços sociais, podendo ser 

restrita ou alargada” (MOREIRA, 2001, p. 22).  

Ao longo dos tempos a ideia de família vem se transformando através das mudanças 

socioculturais, econômicas e religiosas. Assim, a família deverá ser encarada como um todo 

que integra contextos mais vastos como a comunidade em que se insere. Nesse viés firmam 

Janosik e Green (apud STANHOPE, 1999, p. 492) que a família é um “sistema de membros 

interdependentes que possuem dois atributos: comunidade dentro da família e interação com 

outros membros”. 

A evolução do conceito de família através dos tempos gerou independência e a 

igualdade de gêneros, essencial para a concepção atual de família, tendo em vista que, apesar 

das mudanças, não se excluiu a responsabilidade dos entes familiares no dever de cuidado, 

educação, provimentos do sustento e respeito mútuo de quem deles necessitam para sobreviver.  

Embora exista diversas concepções de família na sociedade atual, tal diversidade não 

legitima ou admite a negligência de qualquer daqueles que possuam a obrigação de prover 

alimentos, de cuidar, de respeitar, de proporcionar uma vida digna e um crescimento saudável 

perante a sociedade.  

 

 

 

2.1 Conceito de família  

 

O termo família sugere um conjunto de pessoas ligado pelo vínculo sanguínio, 

proveniente da mesma descendência, estendendo-se em linhas retas parentais mais próximas e 

os de linhas colaterais, ou seja, até o quarto grau de parentesco.  
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Família no sentido amplíssimo seria aquela em que indivíduos estão ligados pelo 

vínculo da consanguinidade ou da afinidade. Já a acepção lato sensu refere-se àquela formada 

além dos cônjuges ou companheiros e de seus filhos, mas sim, abrange os parentes da linha reta 

ou colateral, bem como os afins, entendido como os parentes do outro cônjuge ou companheiro 

(DINIZ, 2008).  

Logo, em sentido estrito, a famíla é restringida à comunidade formada por pais e filhos, 

independentemente se os genitores são legalmente casados ou vivem em união estável. Com a 

evolução de novos tempos houve-se a necessidade de alterar e modernizar o nosso Codigo Civil 

de 1916, passando então para o Código Civil de 2002, mais abrangente e modernizado no que 

diz respeiro ao tratamento da família e afins.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, reconheceu-se, além da família 

consituída pelo casamento civil ou religioso (art. 226, §§1º e 2º), as entidades familiares, tidas 

como gênero e suas as espécies compreendidas pela união estável (art. 226, §3º) e as famílias 

monoparentais (art. 226, §4º), todas passíveis de proteção estatal (LEITE, 2013).  

Dessa forma, o legislador constituinte estabeleceu proteção às novas formas de família:  

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento. 

§4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

Entre outras mudanças, o direito ao divórcio passou também a ser tutelado. A Lei do 

Divórcio (Lei nº 6.515/1977) previa o fim do vínculo conjugal e a possibilidade de um novo 

casamento, bem como a alteração do regime geral de bens e a opção para a mulher de adoção 

do uso do nome do marido. 

A Lei do Divórcio é fruto do avanço social da época em decorrência da flagrante nova 

formação de uniões, que mereciam amparo e proteção estatal, sob pena de perpetuar 

juridicamente relações fracassadas. Assim, o divórcio veio para desmistificar a eternidade de 

um vínculo familiar já desfeito, o que atendia ao novo modelo de família, que já se apresenta 

na sociedade (WALD, 2004). 

Portanto, a mudança veio para garantir direitos para ambas as partes na relação 

familiar, proporcionando direitos humanos independente de sua condição no âmbito familiar, 

pois o que prevalece é o direito igual para todos.  
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2.2 Classificações de família 

 

2.2.1 União estável 

 

A concepção de família está constantemente em evolução, adaptando-se ao 

desenvolvimento da sociedade. Da mesma forma, o conceito de família perante o nosso sistema 

jurídico brasileiro vem sendo modernizado, tendo em vista que os tempos mudam e as 

sociedades desenvolvem-se, ensejando priorizar o direito de família, no seio da sociedade.  

Inicialmente, foi por meio de jurisprudência que surgiram as alterações no 

ordenamento jurídico para determinar o conceito da união estável. Conforme explica Dias 

(2008, p. 28) “a constitucionalização do conceito de entidade familiar sem estar condicionado 

à tríade: casamento, sexo e reprodução tem mérito da Justiça face ao legislador conservar-se 

inerte”. 

A Lei nº 9.278/1996 regulamenta o parágrafo 3° do artigo 226 da Constituição Federal, 

dispondo acerca da união estável, reconhecida como entidade familiar e definida, em seu artigo 

1°, como sendo “a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituição de família” (BRASIL, 1996). 

Sendo assim, basta apenas que seja uma convivência reconhecida pela sociedade, com 

mútuo respeito e com o intuito de constituir família, destacado também no artigo 1.723 do 

Código Civil: 

 

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com 

o objetivo de constituição de família. 

§1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; 

não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar 

separada de fato ou judicialmente. 

 

A família está ampara na atual Constituição Federal de 1988, qual garante a proteção 

à união estável como entidade de familiar. Apesar de a união estável poder ser convertida em 

casamento civil, esta também pode apenas ser registrada no registro civil através de um contrato 

de conviventes, constando no respectivo documento que os cônjuges apenas convivem juntos, 

sem a necessidade de sua conversão em casamento, haja vista que estão amparados pelo 

ordenamento jurídico.  

Sobre o tema Coelho (2012) nos ensina que é certo que os conviventes podem, a 

qualquer tempo, se casar, como quaisquer outras pessoas desimpedidas. Porém, caso os 
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conviventes optem apenas morarem juntos sem pedir a conversão e só depois oficializarem a 

união os efeitos do casamento passam a valer só a partir da data da celebração. 

Na conversão, ao contrário, os efeitos retroagem para a época em que os conviventes 

constituíram sua união. Convertida esta em casamento, produzem-se os mesmos efeitos que 

existiriam como se os conviventes estivessem casados desde o início de sua convivência 

(COELHO, 2012). 

A conversão da união estável em casamento está prevista no artigo 226, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e no artigo 1.726 do Código Civil, os quais dispõem que “a união 

estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento 

no Registro Civil” (BRASIL, 2002). 

A união estável, por si só, já é uma garantia no ordenamento jurídico, a sua conversão 

é apenas mais uma segurança perante a família que, por sua vez, é amparada 

constitucionalmente como sendo a base da sociedade. Entretanto, o artigo 5º da Lei 9.278/1996 

prevê que: 

 

Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na 

constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da 

colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes 

iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. 
§1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o 

produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união. 
§2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo 

estipulação contrária em contrato escrito. (BRASIL, 1996) 
 

Dessa forma, os bens adquiridos anteriormente à união estável pertencem, 

respectivamente, a cada um dos conviventes. Porém, os bens móveis ou imóveis adquiridos 

após a união estável pertencem ao casal, pois trata-se de fruto do trabalho e da colaboração de 

ambos.  

No que tange ao direito real de habitação a previsão legal está no parágrafo único do 

artigo 7º da Lei 9.278/1996, dispondo que “dissolvida a união estável por morte de um dos 

conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova 

união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família” (BRASIL, 

1996). 

A Lei n° 8.971/1994 dispõe acerca dos direitos dos companheiros a alimentos e à 

sucessão, prevendo que o companheiro sobrevivente, na falta de descendentes ou ascendentes 

do falecido, terá direito à totalidade da herança. Porém, enquanto não constituir nova união e, 

se houver filhos, o companheiro sobrevivente terá direito de usufruto sobre a quarta parte dos 
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bens do falecido, e, se não houver filhos, mas tão somente ascendentes do de cujos, o 

companheiro sobrevivente terá direito de usufruto sobre a metade dos bens.  

Todavia à sucessão hereditária, o Código Civil trata do direito do companheiro 

sobrevivente no artigo 1.790, o qual participará da sucessão do outro somente quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na vigência da união estável: 

 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto 

aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições 

seguintes: 

I - Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente a que por lei 

for atribuída ao filho; 

II - Se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do 

que couber a cada um daqueles; 

III - Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança.  

IV - Não havendo parentes sucessíveis, terá direito á totalidade da herança. (BRASIL, 

2002) 

 

O parentesco por afinidade é o liame jurídico existente entre a pessoa casada ou que 

vive em união estável com os ascendentes, os descendentes ou irmãos de seu cônjuge ou 

companheiro, ou seja, são os parentes originários da união estável, o sogro, sogra, nora, 

enteado, padrasto, madrasta, cunhada e cunhado. 

O Código Civil define as regras do parentesco por afinidade no artigo 1.595 e 

parágrafos: 

 

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo 

da afinidade. 

§1º O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos 

irmãos do cônjuge ou companheiro. 

§2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da 

união estável. (BRASIL, 2002) 

 

Portanto, conclui-se que para a constituição da união estável faz-se necessária a 

convivência ser pública, de conhecimento de todos, contínua e duradoura e com o intuito de 

constituir família. 

 

2.2.2 Família homoafetiva 

 

A família homoafetiva é a união de duas pessoas do mesmo sexo, seja homem ou 

mulher, com o intuito de constituir família. É uma modalidade de família que sofre preconceito 

e rejeição pela sociedade ainda nos dias atuais. Acerca do tema, MASCOTE (2009, p.90) 

explica que:  
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A homossexualidade sempre existiu na história da humanidade, sendo encontrada 

desde os povos selvagens, como também nas antigas civilizações, é conhecida sua 

prática pelos romanos, egípcios, gregos e assírios. Chegou a ser relacionada à religião 

e à prática militar, como também acreditavam que, através do esperma, se transmitiam 

heroísmo e nobreza.   

 

Na Grécia antiga, fazia parte das obrigações do preceptado “servir de mulher” ao seu 

preceptor, sob a justificativa de treiná-lo para as guerras onde inexistia a presença de mulheres. 

Nas Olimpíadas gregas, os atletas competiam nus, exibindo a beleza física, sendo vedada a 

presença das mulheres na arena, pois não tinham capacidade para apreciar o belo. Mesmo nas 

manifestações teatrais, os papéis femininos eram desempenhados por homens transvestidos ou 

com uso de máscaras (MASCOTTE, 2009). 

 A homossexualidade sempre existiu, porém sempre foi reprimida, inclusive, durante 

vários anos na sociedade moderna foi caracterizada como doença mental, constando no Código 

Internacional de Doenças (CID). Assim como na sociedade, no campo científico o conceito de 

homossexualismo também sofreu alteração. Em 1985, deixou de constar a homossexualidade 

no artigo 302 do Código Internacional das Doenças. Na última revisão, de 1995, o sufixo 

“ismo”, que significa doença, foi substituído pelo sufixo “dade”, que significa modo de ser 

(MASCOTTE, 2009).  

Diante da evolução da sociedade e do conceito atual de família, alguns doutrinadores 

vêm defendendo a união homoafetiva como família. Nesse sentido, Dias (2003, p. 11-12) afirma 

que “a falta de previsão específica nos regramentos legislativos não pode servir de justificativa 

para negar prestação jurisdicional ou ser invocada como motivo para deixar de reconhecer a 

existência de direito merecedor de tutela”.  

Apesar de não ter uma lei específica no sistema jurídico brasileiro, a família 

homoafetiva vem sendo reconhecida pelas jurisprudências, tendo embasamento na analogia, 

nos costumes e nos princípios, em especial, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

previsto na Constituição Federal de 1988, haja vista que a Carta Magna assegura o tratamento 

igualitário a todos perante a lei, garantindo proteção à intimidade, à vida privada e à honra, nos 

termos do artigo 5º, incisos I e X1. 

                                                 
1 Art. 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; [...] 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  
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Alguns Tribunais vêm reconhecendo a união homossexual como união estável, sob o 

argumento de que na falta de lei que o defina cabe o magistrado recorrer à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais do Direito, em especial, ao princípio da isonomia, o qual 

determina um tratamento igual a todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.  

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento no Recurso Especial n° 502.995/RN, 

afirmou que não existe união homoafetiva, seja pela união estável ou pelo casamento, porém, 

pode ser considerada sociedade de fato, uma vez que assume contornos econômicos resultante 

da divisão de bens, tendo incidência do Direito das Obrigações.  

Já no Recurso Especial n° 238.715/RS, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

união homoafetiva como união estável, através do princípio da analogia e da dignidade da 

pessoa humana: 

 

PROCESSO CIVIL E CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF - UNIÃO HOMOAFETIVA - INSCRIÇÃO DE PARCEIRO EM PLANO 

DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. - Se o dispositivo legal supostamente 

violado não foi discutido na formação do acórdão, não se conhece do recurso especial, 

à míngua de prequestionamento. - A relação homoafetiva gera direitos e, 

analogicamente à união estável, permite a inclusão do companheiro dependente em 

plano de assistência médica. - O homossexual não é cidadão de segunda categoria. A 

opção ou condição sexual não diminui direitos e, muito menos, a dignidade da pessoa 

humana. - Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário confronto 

analítico, para evidenciar semelhança e simetria entre os arestos confrontados. 

Simples transcrição de ementas não basta. (STJ. REsp: 238715/RS. Relator: Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Data de Julgamento: 07/03/2006. Terceira Turma. Data 

de Publicação: DJe: 02/10/2006). 

 

Alicerce da ordem jurídica democrática pode-se dizer que a dignidade vem retratar o 

conteúdo do imperativo Kantiano, segundo o qual o homem há que ser considerado como um 

fim em si mesmo, jamais como meio para obtenção de qualquer outra finalidade (ALMEIDA; 

RODRIGUES JÚNIOR, 2002).  

Diante disso, apesar de não existir lei específica sobre o direito do casamento 

homoafetivo, evidencia-se que esse direito se encontra implícito no ordenamento jurídico 

brasileiro, seja por meio de princípios, jurisprudências ou mesmo na Constituição Federal de 

1988, que em seu artigo 226 caput prevê uma regra geral aplicável à para todos.  

Exigir a diferenciação de sexos no casal para haver a proteção do Estado é fazer 

distinção odiosa, postura nitidamente discriminatória que contraria o princípio da igualdade, 

ignorando a existência da vedação de diferenciar pessoas em razão de seu sexo (SUANNES, 

2002). Portanto, no que diz respeito à família e suas características não se pode haver 

descriminação, cabendo ao legislador criar e garantir tal proteção aos seus cidadãos.  
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2.2.3 Família monoparental  

  

A família monoparental está destacada no parágrafo 4º do artigo 226 da Constituição 

Federal2, entendida como aquela formada por qualquer um dos genitores e seus descendentes. 

Tornou-se imperativo o reconhecimento de tal modalidade de entidade familiar tem vista que é 

uma realidade social. 

Logo, a família monoparental abrange os pais que optam pela produção independente, 

como os casos de inseminação artificial e de adoção, prevalecendo a vontade de constituir 

família baseada no respeito, no carinho e união dos entes.  

 

2.2.4 Família pluriparental        

 

A família pluriparental é aquela proveniente da relação matrimonial ou união estável 

de um casal, onde um ou ambos já possuem filhos de relações matrimoniais anteriores, e 

passaram a construir uma nova relação familiar, ou seja, duas famílias formando uma.  

Esta concepção de família está mais presente quando houve um divórcio e após a 

separação constitui-se uma nova família, conforme leciona Dias (2009, p. 13):  

 

A especificidade decorre da peculiar organização do núcleo, reconstruído por casais 

onde um ou ambos são egressos de casamentos ou uniões anteriores. Eles trazem para 

a nova família seus filhos e, muitas vezes, têm filhos em comum. É a clássica 

expressão: os meus, os teus, os nossos.  

 

Nesse contexto, fica evidente a nova relação familiar, onde predomina o poder parental 

dos genitores de ambos os lados com relação a seus filhos que, a partir daquele momento, 

passam a integrar uma única família. Oriundo da variedade de vínculos existentes, do 

compartilhamento de funções dos novos casais, bem como a interdependência desses, a família 

pluriparental também é chamada de família mosaica (DIAS, 2009).                                                                                                           

A família pluriparental é tratada no artigo 69, parágrafo 2° do Projeto de Lei n° 

470/2013, que dispõe sobre o Estatuto das Famílias, prevendo que a “família pluriparental é a 

constituída pela convivência entre irmãos, bem como as comunhões afetivas estáveis existentes 

entre parentes colaterais” (BRASIL, 2013). 

                                                 
2 Art. 226. [...] §4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes. 
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Portanto, nasce o vínculo entre os cônjuges e seus descendestes, gerando uma relação 

entre enteado, padrasto e madrastra e vice-versa. Ressalta-se que a obrigação e o convívio entre 

os pais biológicos nada implica com ralação a essa entidade familiar, pois esse nova relação de 

família vem apenas para acrescentar o carinho, respeito e as obrigações, seja em alimentos, 

educação, saúde, moradia ou lazer, para um desenvolvimento saúdavel dos filhos.  

Nesse aspecto, demonstra que a realidade sociológica exercida sobre a filiação é 

pressuposta à filiação consanguínea, mas, acima de tudo, são coincidentes. Tal posicionamento 

é defendido por parte da doutrina (FACHIN apud VALADARES, 2012). 

No entanto, há uma falha do legislador em criar normativos jurídicos que amparem e 

protegam essa modalidade de família, haja vista que existem poucas previsões legais acerca do 

tema. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) possibilita a adoção pelo 

companheiro do genitor, sendo uma adoção unilateral.   

Tal hipótese necessita da concordância dos pais biológicos, haja vista que, a partir da 

adoção, perde-se o vínculo parental e no novo registro civil da criança constará apenas o nome 

do campanheiro outro genitor. Outra possibilidade que vem sendo admitida pela jurisprudência 

é do enteado ou endeada ter acrescido em seu registro de nascimento o sobrenome do padrastro.  

É valido mencionar a Lei 11.924/2009, conhecida também como Lei Clodovil, 

introduzida nos novos rumos do Direito de Família, onde reconhece e privilegia a paternidade 

socioafetiva. A referida lei autoriza a alteração da Lei de Registros Públicos para consentir ao 

enteado ou enteada acrescentar o nome de família do padrasto ou madrasta, pois, muitas vezes, 

o relacionamento entre eles é mais próximo a de pai e filho do que com o pai biológico. 

Para a inclusão do patronímico do padrasto ou madrasta, a lei exige apenas a 

concordância expressa deste, bem como o motivo ponderável, depois de decorrido um prazo de 

cinco anos. Por fim, o dispositivo legal concilia-se com o novo conceito de família, onde afasta-

se daquele modelo de família nuclear (pais e filhos) para ser compreendida como família 

estendida, onde a pretensão é tutelar às relações familiares com base no afeto, amor e carinho. 

É notório que se deu início a um processo de construção jurídica doutrinária e 

jurisprudencial devido às novas estruturas familiares com alicerce no afeto e no princípio da 

dignidade da pessoa humana, responsável por abrir novos caminhos hermenêuticos que 

viabilizem soluções jurídicas cada vez mais adequadas a essa realidade familiar (FERREIRA; 

ESPOLADOR, 2009). 

A realidade do país é um conglomerado de situações fáticas postas em debate no 

judiciário, pois não há como negar a convivência familiar nessa espécie de família e o afeto 

dela decorrente. É certo que a existência de brigas, discórdias ou mesmo inimizade entre os 
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integrantes da família retiraria a formação de vínculos mais profundos entre as pessoas. 

(OLIVEIRA, 2006) 

Essas novas concepções de famílias modernas, não possuem norma específica 

reguladora de seus direitos e deveres, contudo, a doutrina e a jurisprudência buscam destacar o 

vínculo de afeto existente entre os membros de uma família mosaicos para assim determiná-los 

e ainda verificar o melhor interesse do menor acerca da relação afetiva constituída. 

Infelizmente, no mundo jurídico ainda existe uma resistência em admitir esse tipo de 

família, pois mesmo que se estabeleçam vínculos de afetividade, ainda continuarão a haver 

vínculos de uma família monoparental, tendo em vista que sempre haverá um genitor e um 

descendente integrando a família plurilateral, a teor do artigo 1579, parágrafo único do Código 

Civil que dispõe que o novo casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não implica em 

restrições de direitos e deves ínsitos ao poder familiar. 

É essa a dificuldade em se estabelecer juridicidade aos novos contornos da família 

brasileira atual. Importante ressaltar que a família pode se apresentar sob múltiplas formas, e 

que ela necessita da tutela jurisdicional para seu resguardo na medida em que variadas situações 

podem ocorrer. 

 

2.3 Princípios que regem o Direito de Família 

 

Família é um direito de todos garantido nos artigos 3º, 226, 227 e 230 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, sendo regida pelo princípio da solidariedade familiar, que 

implica no respeito mútuo entre os membros da família. Leciona Gonçalves (2005, p. 441) que 

a obrigação “de prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve 

existir entre os membros da família ou parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma, ou mandamento jurídico”. 

A solidariedade resume-se no dever de proporcionar a devida assistência a um ente 

familiar necessitado. O exemplo disso é a obrigação da família em prestar as devidas 

assistências ao menor na falta de seus genitores. O Direito de Família é regido pelos princípios 

da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica dos filhos, da igualdade jurídica dos 

cênjuges e dos companheiros, da paternidade responsável, do planejamento familiar e da 

liberdade de constituit uma comunhão de vida familiar.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, inciso III da 

Constituição Federal, é norteado pelo respeito pela vida digna devido a todos pela condição de 
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ser humano, levando em consideração não só o bem-estar físico, mas também o social e o 

psicológico. Segundo tal prevalece a valorização do indivíduo em seu âmbito familiar. 

O princípio da igualdade jurídica de todos os filhos garante a absoluta igualdade entre 

todos os filhos, sejam eles biológicos ou adotados, independentemte de terem ou não sido 

concebidos na constância do casamento. Segundo o artigo 227, parágrafo 6° da Constituição 

Federal3, os filhos possuem todos os direitos e garantias admitidos em lei de forma igualitária 

(GONÇALVES, 2012). 

O princípio da igualdade jurídica dos conjugues e dos companheiros tem previsão 

constitucional no artigo 226, parágrafo 5°4, e reflete grande avanço tecnológico e social, 

principalmente vinculado à função da mulher na sociedade, fazendo um grande paralelo entre 

direitos iguais entre os cônjugues (GONÇALVES, 2012). 

Os princípios da paternidade responsável e do planejamento familiar refletem o livre 

arbítrio do casal na gestão familiar, de modo que as decisões de ambas as partes no âmbito 

familiar não devem ser forçadas ou coagidas. Esses princípios encontram guarida no parágrafo 

2° do artigo 1.565 do Código Civil que determina: 

 

Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. [...] 

§2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado 

qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. 

 

Através do princípio da liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar 

outorga-se ao indivídio o direito de poder constituir casamento, seja perante a lei ou por união 

estável, exercendo seus direitos perante a sociedade, suas religiões, suas maneiras de educar 

seus filhos etc. Os referidos princípios concedem maior efetividade às normas, determinando 

um parâmetro a ser seguido pelo aplicador do direito.  

 

2.4 Família, Moral e Ética 

 

Moral deriva do latim mos, moris, e significa costumes ou procedimento habitual. A 

moral torna-se normas estabelecidas e aceitas segundo o consenso individual e coletivo, estando 

presente na sociedade desde que o homem existe como ser social. Já ética vem do grego ethos 

                                                 
3 Art. 227. [...] §6° Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
4 Art. 226. [...] §5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher. 
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e quer dizer conduta, uso, costume, representa estudo dos padrões morais já estabelecidos. É 

conhecida como ciência da moral, ou seja, o estudo dos deveres e obrigações do indivíduo e da 

sociedade (DIAS, 2010). 

Tanto a moral quant a ética fazem parte da família, visto que moral corresponde aos 

bons costumes que cada família prática, sendo repassado de geração em geração, transmitindo 

seus ensinamentos e lutando pelo que cada um considera um direito moral. A exemplo disso, 

Dias (2010, p. 74) explana que “a partir dos 60 anos, ninguém mais tem plena capacidade, pois, 

se resolver casar não pode escolher o regime de bens. É impingindo o regime da separação de 

bens” (BERENICE, 2010, p. 74) 

O direito ao divórcio, o reconhecimento das uniões estáveis e uniões homoafetivas, 

são alguns exemplos de conquistas que se tornaram lei e que vêm enraizadas nos costumes, na 

moral de cada família, de cada indivíduo, seja ele parte dessa elite dos que lutaram por novos 

direitos, seja aqueles que apenas concordam com novas mudanças no legislativo. 

Porém, quando o assunto é a ética ligamos diretamente a leis, é nesse quesito que o 

legislador deve ponderar, pois “é preciso separar radicalmente ética e moral, privilegiando a 

ética, que é uma forma de conhecimento, em detrimento da moral, que é o campo do relativismo 

e do subjetivismo” (CUNHA, 2011, p. 56). 

Há uma necessidade de ouvir mais o povo de modo a trabalhar os aspectos sociais, 

político, econômico e ético dos fatos que estão submetidos diariamente e, assim, para o melhor 

aproveitamento, não só do tempo, mas como da eficácia dos efeitos das normas. 

Portanto, “na ausência da lei, é mister que o juiz invoque os princípios constitucionais 

[...]. Necessário recorrer a um valor maior, que o da prevalência da ética sobre a moral, para 

aproximar-se do ideal de justiça” (DIAS, 2011, p. 78). 

Pois, o que se busca é a eficácia duradoura da solução do conflito, de modo a não 

recorrer novamente ao judiciário congestionando a máquina do judiciário e conturbando ainda 

mais a lide. 

No próximo capítulo far-se-á a análise da relação familiar no tocante aos alimentos, 

como também a quem cabe tal dever e a responsabilidade decorrente de seu inadimplemento.  
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3 A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

3.1 A obrigação alimentar no ordenamento jurídico  

 

Família é um direito de todos garantido no artigo 3º, 226, 227 e 230 da Constituição 

Federal de 1988. É regida pelo princípio da solidariedade familiar, que implica no respeito 

mútuo os famíliares. Conforme menciona Gonçalves (2005, p. 441) a obrigação “de prestar 

alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir entre os membros da 

família ou parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma, ou 

mandamento jurídico”.  
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Solidariedade resume-se no dever de proporcionar a devida assistência a um ente 

familiar necessitado. O exemplo disso é a obrigação da família em prestar as devidas 

assistências ao menor na falta de seus genitores.   

Além dos princípios da isonomia, da justiça social e da dignidade da pessoa humana o 

que em si prevalece é a valorização do indivíduo em seu âmbito familiar. Este, por sua vez, 

ganha força e guarida quando englobado no objetivo fundamental constitucional de se construir 

uma sociedade livre, justa e solidária (ROSENVALD, 2010). 

O princípio da dignidade da pessoa humana é norteado pelo respeito pela vida digna 

devido a todos pela condição de ser humano, levando em consideração não só o bem estar físico, 

mas também o social e o psicológico. Nesse sentido, Porto (2001, p. 87) complementa essa 

relação de obrigação familiar: 

 

A toda evidência, ao direito a alimentos corresponde o dever de prestá-los em sede de 

vínculo familiar, eis que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre os 

parentes assinalados na lei. Assim, o direito de exigir a tutela alimentar retrata, ao 

mesmo tempo, o dever de outorgá-la. 

 

Porém, quando se fala em alimentos vai muito além do alimento em si, refere-se 

também à educação, saúde, lazer, entre outras necessidades que venha, o alimentando, a ter no 

decorrer de seus dias. Como leciona Venosa (2004, p. 189) a prestação alimentar vai “além de 

alimentação, também o que for necessário para sua moradia, vestuário, assistência médica e 

instrução”. Assim, os alimentos traduzem-se em prestação periódica fornecida a alguém para 

suprir essas necessidades e assegurar a sua subsistência.   

Nesse diapasão, tem-se o vocábulo “alimentos” 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. 

A doutrina é praticamente consolidada ao estabelecer o conceito de alimentos. 

Carvalho (2009), Rosenvald (2010) e Gonçalves (2012) são categóricos ao citar o conceito de 

acordo com os dizeres Gomes (2006, p. 310) o qual afirma que “alimentos são prestações para 

satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si”. 

De forma bastante clara e em consonância 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 
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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. 

 

Portanto, alimentos são cuidados básicos para usufruir uma vida digna, crescendo de 

maneira saudável e em segurança, para o seu melhor desempenho físico, psicológico, social e 

intelectual. Pois, no que se refere a um menor em desenvolvimento, é de suma importância que 

tanto a família como o Estado trabalhe para colocar na sociedade um indivíduo de boa índole, 

o que pode ser garantido através de uma boa educação e uma estrutura familiar. 

Ademais, quem presta tais alimentos pode, mais do que ninguém, participar da vida 

ativa desse indivíduo e fiscalizar a correta aplicabilidade do montante dispendido, de forma a 

assegurar se de fato esse dinheiro está sendo usado para os devidos fins, como está sua relação 

social com amigos, familiares ou se seu estado psicológico não está abalado de alguma forma. 

O direito da alimentação é um direito personalíssimo, ou seja, possui caráter pessoal, 

não sendo possível a transferência de sua titularidade por negócio jurídico. É também um direito 

irrenunciável, incessível, impenhorável, imprescritível, incompensável, irrepetível ou 

irrestituível, intransacionável, variável, e divisível (CARVALHO, 2009). 

Nessa esfera concorda Rosenvald (2010, p. 14) que o direito de alimentar é um direito 

personalíssimo, afirmando que “a sua natureza é de direito da personalidade, pois se destinam 

a assegurar a integridade física, psíquica e intelectual de uma pessoa humana”. 

Dessa forma, o que se buscar assegurar é um direito absoluto ao titular, garantindo seu 

bem estar físico, como alimentação, moradia, saúde, segurança ao mesmo tempo em que o 

alimentante busca garantir seu bom estado psicológico e intelectual. Pois trata-se de um 

conjunto de bens indispensáveis para um crescimento saudável do alimentado. 

No que se refere à obrigação de prestar essas assistências aos filhos, esta recai 

diretamente sobre os genitores, devendo estes cuidar e zelar pela segurança e bem-estar de seus 

filhos. É o que determina o artigo 1.596 do Código Civil, prevendo 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” (BRASIL, 2002).  

Apenas na falta dos pais ou estando estes em condições que não consigam mais prover 

os alimentos devidos ao menor, com em caso de doença, por exemplo, é que recairá essa 

obrigação sobre os ascendentes no mais próximo grau, conforme os artigos 1.696 e 1.697 do 

Código Civil: 
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Art.1.696. 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. 

Art.1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a 

ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 

 

Porém, caso o parente que deve alimentos em primeiro lugar, não tenha condições de 

arcar com as despesas do alimentado cabe chamar ao processo os de grau imediato e assim 

sucessivamente, conforme dispõe o artigo 1.698 do Código Civil. 

Nesse âmbito vale ressaltar a obrigação dos avós, pois não se trata de uma obrigação 

imputada caso os mesmos não disponham de condições para manter o seu próprio sustento. 

Conforme entende Venosa (2004 p. 284): 

 

De qualquer forma, são chamados a prestar alimentos, primeiramente, os parentes em 

linha reta, os mais próximos excluindo os mais remotos. Assim se o pai puder prestar 

alimentos, não se acionará o avô. O mesmo se diga do alimentando que pede alimentos 

ao neto, porque o filho não tem condições de pagar. Não havendo parentes em linha 

reta, ou estando estes impossibilitados de pensionar, são chamados para a assistência 

alimentícia os irmãos, tanto unilaterais como germanos. 

 

Pois alimentos são tutelas de urgência, são necessidades que iniciam desde a 

concepção do indivíduo e perduram até o momento em que atingir sua maioridade, via de regra, 

ou em alguns casos excepcionais onde o alimentado é incapaz de suprir sua alimentação sozinho 

como, por exemplo, em caso de doença, ou até mesmo em casos onde o alimentando está 

cursando a faculdade, ou seja, poderá ele proporcionar para si os devidos alimentos. 

O art. 1.566, inciso IV do Código Civil, garante essa prestação alimentícia entre 

parentes, já que esta pode perdurar durante toda a vida, enquanto aquela, via de regra, cessa 

com a maioridade dos filhos, que se dá aos 18 anos, quando se extingue o poder familiar, sendo 

dispensável o ajuizamento de ação exoneratória. 

Ademais, quando existente a obrigação alimentícia, faz-se mister a decisão judicial 

para cancelá-la, consoante entendimento da Súmula n° 358 do Superior Tribunal de Justiça, já 

que tão somente a maioridade não é suficiente para exonerar os pais da aludida obrigação, haja 

vista a possibilidade do filho maior estar cursando ensino superior, necessitando, portanto, da 

referida tutela. 

 

O STJ já proclamou que o advento da maioridade extingue o pátrio poder, mas não 

Revoga, automaticamente, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por 

efeito da relação de parentesco. - A teor dessa orientação, antes de extinguir o encargo 

de alimentar, deve-se possibilitar ao alimentado demonstrar, nos mesmos autos, que 

continua a necessitar de alimentos. - A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial.  (2012) 
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Dessa forma, tem-se que a obrigação alimentar advém do vínculo familiar, sendo que 

a obrigação legal se fixa ou extingue com o respaldo do judiciário. É uma obrigação sem tempo 

determinado, extinguindo-se apenas quando o alimentando não venha mais a depender dessa 

assistência. 

No caso da morte do alimentante, 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. Destarte, a morte do devedor não ilide, de forma 

automática, a obrigação alimentícia (DINIZ, 2012). Conforme disposição legal: 

 

Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, 

na forma do art. 1.694. 

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; 

incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, 

demostrando o valor dos bens herdados. (BRASIL, 2002) 

 

Dessa forma, embora o devedor venha o morrer o alimentando não ficará 

desamparado, pois essa obrigação passará aos herdeiros do devedor, garantindo-se o sustento 

de quem dela depende para sua subsistência. Estes parentes responderão de forma conjunta, 

mas não solidária, caso os que lhes antecedam para o cumprimento da prestação alimentar não 

estejam em possibilidades para arcar completamente com as despesas.  

Dispõe o artigo 1.698 do Código Civil sobre a garantia de o parente poder pedir ajuda 

caso não tenha condições de arcar com as despesas dos alimentos sozinhos: 

 

Art. 1.698. 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. 

 

Ressalte-se, porém, que a obrigação de prestar alimentos com supedâneo no vínculo 

de parentesco somente se estende aos parentes consanguíneos colaterais de segundo grau, ou 

seja, aos irmãos (GONÇALVES, 2014).  

Tal regra vem disposta no artigo 1.697 do Código Civil, estabelecendo que “na falta 

dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando 

estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais” (BRASIL, 2002 ) 
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No pressuposto da proporcionalidade, o que se busca, como de óbvio percebido pelo 

próprio nome, é um equilíbrio das prestações alimentares prestadas com base no binômio 

necessidade/possibilidade. Ou seja, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 

Ademais 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. A ponderação é, sem sombra de dúvidas, a linha de partida do magistrado nessas 

situações (GONÇALVES, 2014). 

Nesse ditame entre necessidade e disponibilidade visa garantir que ambas as partes 

alimentado e alimentando possam viver em harmonia, sem extrapolar ou abusar das 

necessidades do outro, pois grande maioria dos devedores também têm suas famílias para suprir, 

além das suas necessidades básicas que não devem ser deixadas de lado. 

Por isso a ponderação é algo primordial, é a garantia do mínimo para ambos os lados, 

credor e devedor, de forma que possam trabalhar junta essa questão até mesmo para o bom 

relacionamento entre ambos. 

 

3.2 Sujeitos da obrigação alimentar  

 

Destaca o artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros alimentos quando estes não podem supri-los para atender as 

suas necessidades básicas quando que por algum tipo de incapacidade não poder provê-las. Os 

alimentos prestados devem ser suficientes para suprir as necessidades compatíveis com a 

condição social do alimentado, inclusive, no que diz respeito a sua educação.  

Quando tratar-se da obrigação de prestar alimentos com supedâneo no vínculo de 

parentesco somente se estende aos parentes consanguíneos colaterais de segundo grau, 

conforme previsão do artigo 1.697 do Código Civil. Observa-se que no direito de família, as 

obrigações alimentares surgem do parentesco ou da aquisição de união estável ou matrimônio. 

Nesse sentido, Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 12): 

 

Entende-se por parentesco a relação jurídica, calcada na afetividade e reconhecida 

pelo Direito, entre pessoas integrantes do mesmo grupo familiar, seja pela 

ascendência, descendência ou colateralidade, independentemente da natureza 

(natural, civil ou por afinidade).  
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Conforme se observa, o parentesco pode ser natural, civil, ou por afinidade. Assim, 

faz-se necessária a análise do conceito de cada uma das modalidades de parentesco e seu 

tratamento jurídico. 

A chamada linha é a série de pessoas provindas por filiação de um antepassado. É a 

irradiação das relações consanguíneas. No tocante ao parentesco civil, em síntese, este é 

formado pela socioafetividade, conforme lecionam Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 13): 

 

O denominado parentesco civil resulta da socioafetividade pura, como se dá no 

vínculo da filiação adotiva, no reconhecimento de paternidade ou maternidade não 

biológica calcada no afeto, na filiação oriunda da reprodução humana assistida (em 

face do pai ou da mãe não biológico), enfim, em todas as outras situações em que o 

reconhecimento do vínculo familiar prescindiu da conexão de sangue. 

 

Já o parentesco por afinidade forma-se quando se contrai matrimônio ou união estável, 

pois passa-se a ser parente dos parentes do cônjuge ou companheiro, isso fundado em uma 

relação de afeto. No que se refere aos sujeitos da obrigação alimentar, o artigo 1.696 do Código 

Civil aduz que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a 

todos os seus ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos 

outros” (BRASIL, 2002).  

Nesse sentido, se é credor de alimentos poderá também ser devedor, ou vice-versa, 

basta preencher os requisitos necessários. Dessa forma, evidencia-se a característica da 

reciprocidade nos alimentos, pois todo aquele que potencialmente, tem direito a recebê-los, da 

mesma forma, pode vir a juízo exigi-los para si, se incidir em situação de necessidade.  

No que concerne à obrigação dos pais em prestar alimentos para os filhos, tem-se que 

essa pode decorrer de duas fontes: do dever familiar, que deságua no dever de sustento, e do 

laço de parentesco. Desse modo, tratando-se de filho que ainda não atingiu a maioridade civil, 

a obrigação alimentar irá derivar do dever familiar, sendo que, quando tratar-se de filho maior, 

esta será fundada no laço de parentesco (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p. 686). 

Com relação aos cônjuges, a obrigação alimentar tem a sua fonte no dever de mútua 

assistência, consoante ao que leciona Dias (2014, p. 31):  

 

O dever de mútua assistência atribuído aos cônjuges quando do enlace matrimonial é 

que dá origem à recíproca obrigação alimentar. A responsabilidade pela subsistência 

do consorte é um dos efeitos do casamento e independe da vontade dos noivos. Trata-

se de ônus que surge na solenidade das núpcias, mas sua exigibilidade, a título de 

alimentos, está condicionada ao término do casamento.  
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Além do mais, conforme os fundamentos citados acima também surgem a 

possibilidade dos companheiros, pessoas que convivem em união estável, pleitearem a fixação 

de uma obrigação alimentar após o término de sua relação, uma vez que a Carta Magna não faz 

qualquer diferenciação entre o casamento e a união estável, devendo ser reconhecido tal direito 

aos companheiros.  

A obrigação alimentar não seria apta a superar os parentes colaterais de segundo grau, 

ou seja, os irmãos. Gagliano e Pamplona Filho (2012, p. 716) esclarecem que a norma legal 

“não autoriza a extensão da responsabilidade pela obrigação alimentar a outros colaterais, como 

tios, sobrinhos, primos e, por ser regra impositiva de um dever, não deve ser interpretada 

extensivamente”.  

Por fim, a doutrina não é uniforme com relação a quem se estende o dever de alimentar. 

Dias (2010, p. 526) afirma que “quando o legislador faz menção a parentes, devem-se entender 

aí os familiares consanguíneos, acrescentando a esse vínculo os da afinidade e da adoção”.  

Existe também a possibilidade de quando dissolvido o casamento ou a união estável, 

o ex-sogro pedir alimentos ao ex-genro, assim como este pode pedir alimentos àquele. Também 

é possível o enteado buscar alimentos do ex-cônjuge ou ex-companheiro do seu genitor (DIAS, 

2010, p. 524).  

Gonçalvez (2017, p. 541), por sua vez, entende de outra forma, afirmando que “o rol 

é taxativo (numerus clausus) e não inclui os parentes por afinidade (sogros, cunhados, 

padrastos, enteados)”. 

O filho somente pode pedir alimentos ao avô se faltar o pai ou se, existindo, não tiver 

condições econômicas paga-lo. Tem a jurisprudência proclamada, nessa linha, que a 

admissibilidade da ação contra os avós dar-se-á na ausência ou absoluta incapacidade dos pais.  

Porém, o que há na prática é o descaso dos pais, pois se tem saúde para trabalhar nada 

impede que o mesmo arque com suas responsabilidades como genitor, além do que, se 

comprovado que tem condições para suprir as necessidades do alimentado e mesmo assim não 

o fizer, será considerado como escusa, sob pena de estimular-se em egoísmo antissocial. 

Todavia, se o responsável em prestar alimentos não possui condições em prestá-los, 

será assim chamado o parente mais próximo que tiver condições de ajudar nessa prestação. 

Nesse caso, os avós serão chamados a complementar a pensão, que o pai sozinho não pode 

oferecer aos filhos, conforme artigo 1.698 do Código Civil: 

 

Art. 1.698. 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 
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concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 

poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

 

No próximo tópico far-se-á a análise da responsabilidade pela obrigação alimentar e a 

possibilidade de requerer o cumprimento da obrigação pelos avós do infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS AVOS DE MANEIRA 

COMPLEMENTAR 

 

A responsabilidade civil dos avós recai quando por motivo de força maior genitores 

não podem mais suprir essa obrigação economicamente sozinhos, seja por motivo de invalidez, 

doenças ou morte. Diante disso, o menor ou incapaz não pode ficar sem seus alimentos 

essenciais, desde alimentos, roupas, medicamentos, moradia, entre outros. 

Essa responsabilidade, dentre muitos normativos jurídicos, está disposta na 

Constituição Federal de 1988, no seu artigo 299, prevendo que “os pais têm o dever de assistir, 
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criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade” (BRASIL, 1988).  

Sendo um direito constitucionalmente garantido, não há o que se discutir, basta, 

garantir e amparar os filhos. Além de que, pelo fato de ser menor, pressupõe-se a 

impossibilidade de suprir suas necessidades por si. Esse direito também está previsto no Código 

Civil de 2002, em seus artigos 1.696 e 1.698, no que refere à possibilidade da obrigação 

subsidiária dos avós a prestar esses alimentos aos netos.  

 

Art. 1.696. 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. 

Art. 1.698. 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. 

 

Dessa forma, o juiz mandará citar a parte subsidiária, analisará de maneira integral, se 

aquele parente tem ou não condições de suprir essa necessidade sem interferir no seu sustento 

e de sua família, em se tratando dos avós, levará em conta sua condição financeira, se aquela 

pensão alimentar não interfira em seu sustento, de uma maneira geral. 

Nesse sentido, é imprescindível destacar, que a obrigação de alimentar dos avós é 

subsidiária, ou seja, é uma complementação de seus alimentos, e não solidária, pois não recai a 

ele arcar com essa obrigação sozinha. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo que 

não basta que o pai ou a mãe deixem de prestar alimentos, é necessário que se comprove a 

impossibilidade da prestação, uma vez que a obrigação dos avós é subsidiária e não solidária. 

Há uma tendência moderna de impor ao Estado o dever de socorrer os necessitados, 

através de sua política assistencial e previdenciária, mas com o objetivo de aliviar-se desse 

encargo, o Estado o transfere, mediante lei, aos parentes daqueles que precisam de meios 

materiais para sobrevier, pois os laços que unem membros de uma mesma família impõem esse 

dever moral e jurídico (DINIZ, 2010). 

Essa obrigação subsidiária vem para dar assistência econômica no que se refere aos 

alimentos básicos para a manutenção da vida, pois, conforme o entendimento dos 

doutrinadores, esse laço de sangue, carinho e o amor dos avós pelos netos é o que permite ajudar 

a dar uma qualidade de vida para o alimentado.  
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Os alimentos avoengos serão pedidos nas seguintes hipóteses, conforme 

jurisprudências a seguir:  

 

A obrigação alimentar dos avós em relação aos netos, não é solidária, sendo 

meramente subsidiária ou suplementar, e somente poderá acontecer 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; c) se a pensão paga pelos pais não é suficiente 

para o sustento do menor. (STJ, Recurso Especial 50153/RJ, 4ª Turma, Relator: 

Ministro Barros Monteiro, Data de Publicação: 14/11/1994).  

 

Ou seja, não basta apenas fazer o pedido de alimentos, é necessário comprovar que, de 

fato, não há possibilidade do genitor ou genitora arcar com os alimentos do menor ou incapaz 

sozinho.  

 

RECURSO ESPECIAL 1.298.301/PR (2011/0284094-5) RELATOR : MINISTRO 

RAUL ARAÚJO RECORRENTE O encargo alimentar é obrigação tida em primeiro 

lugar, entre pais e filhos, somente recaindo sobre os ascendentes, em caráter 

subsidiário e complementar, e, quando comprovada a impossibilidade de 

cumprimento da obrigação pelos primeiros obrigados. (STJ. REsp. 1.298.301. 

Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: 27/02/2015). 

 

Nesse entendimento, a obrigação principal é dos genitores, apenas na impossibilidade 

de suprir esses alimentos é que os avós vão intervir, mas de maneira suplementar e subsidiária, 

e, cessando a causa geradora que levou o inadimplemento do genitor (a), logo sua 

reponsabilidade integral da obrigação de alimentar se restabelecerá. 

No mesmo ditame está o posicionamento da autora (LOUZADA, 2008, p. 50): 

 

Quando houver por parte de um dos genitores omissão no pagamento da pensão 

alimentícia para o filho, caberá adentrar com demanda alimentar contra seus avós. 

Dessa forma, a obrigação alimentar dos avós é subsidiária, complementar, uma vez 

que a obrigação primeira encontra com os genitores. Necessário sublinhar que quando 

o neto for buscar alimentos dos avós em juízo, indispensável demonstrar-se o não-

pagamento da pensão alimentícia por parte do genitor não-guardião, ou suas escassas 

condições financeiras para a mantença dos filhos.   

 

Faz-se necessário ressaltar que, não obstante os alimentos sejam devidos, há a 

necessidade de estabelecer o limite da obrigação, tendo em vista que não se podem onerar os 

avós de forma que prejudique o seu próprio sustento, ou seja, trata-se de uma obrigação 

subsidiária e não mais solidária. Desta forma, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 

 

CIVIL. ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS AVÓS. OBRIGAÇÃO 

COMPLEMENTAR E SUCESSIVA. LITISCONSÓRCIO. SOLIDARIEDADE. 
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AUSÊNCIA. 1 - A obrigação alimentar não tem caráter de solidariedade, no sentido 

que "sendo várias pessoas obrigadas a prestar alimentos todos devem concorrer na 

proporção dos respectivos recursos." 2 - O demandado, no entanto, terá direito de 

chamar ao processo os co-responsáveis da obrigação alimentar, caso não consiga 

suportar sozinho o encargo, para que se defina quanto caberá a cada um contribuir de 

acordo com as suas possibilidades financeiras. 3 - Neste contexto, à luz do novo 

Código Civil, frustrada a obrigação alimentar principal, de responsabilidade dos pais, 

a obrigação subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e maternos na medida 

de seus recursos, diante de sua divisibilidade e possibilidade de fracionamento. A 

necessidade alimentar não deve ser pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, 

representando para o alimentado maior provisionamento tantos quantos coobrigados 

houver no pólo passivo da demanda. 4 - Recurso especial conhecido e provido. (STJ. 

REsp. 658.139/RS. Relator: Ministro Fernando Gonçalvez. Data de Julgamento: 

11/10/2005).  

 

Portanto, essa obrigação suplementar não pode de maneira alguma comprometer a sua 

subsistência, dessa hipótese existe demais parentescos para auxiliar nos alimentos do requerido.  

A responsabilidade de alimentar não está atrelada à família paterna ou materna, pois 

trata-se de uma questão de possibilidade dos parentes, conforme afirma Miranda (1971, p. 20):  

 

Na falta dos pais, a obrigação passa aos avós, bisavós, trisavôs, tetravôs, etc., recaindo 

a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Pelo antigo direito 

brasileiro (Assento de 9 de abril de 1772, § 1º), na falta dos pais, a obrigação recaia 

nos ascendentes paternos, e faltando esses, nos ascendentes maternos; mas a distinção 

não tem razão de ser, pois não fez o Código Civil, que diz explicitamente uns em falta 

de outros. Se existem vários ascendentes no mesmo grau são todos em conjunto. 

 

Concluindo, não existe uma responsabilidade somente dos avos, se é familiar e o 

menor necessita de alimentos subsidiários todos concorreram, de maneira a ser proporcional as 

suas condições econômicas e de sua família.  

 

4.1 A responsabilidade perante o estatuto do idoso 

 

Segundo a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) em seus artigos 1° e 2° dispõe que 

a pessoa idosa é aquela que tenha igual ou mais de sessenta anos de idade, porém, nem todos 

os avós tem essa faixa de idade, nessas condições o juiz deixa de analisar vários aspectos na 

hora de decidir qual a porcentagem de seu salário irá destinar ao disponibilizar ao alimentado.  

 

Art. 1 É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Art. 2 O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. (BRASIL, 2003) 
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Pois, em se tratando, de pessoa idosa vários aspectos devem ser analisados, 

principalmente em virtude da idade, a pessoa fica mais fragilizada, a demanda de medicamente 

é maior e, em muitos casos, é necessário ter alguém para ajudar nas tarefas simples do dia a dia.     

Entretanto, o legislador deverá analisar de forma minuciosa se o idoso maior de 

sessenta anos tem condições não só financeiras, mas também psicológicas para assumir um 

compromisso tão grande de alimentar o neto, deixando, não raras vezes, de suprir as suas 

próprias necessidades.  

Todavia, muitas pessoas nessa idade hoje em dia tem uma vida ativa normal, e sua 

renda mensal é confortável para atender suas demandas, porém, há casos em que a alimentanda 

recebe um salário mínimo para atender todas as suas necessidades e mais as do alimentado. 

Dessa forma, é necessário que o legislador pondere acerca dessa responsabilidade, bem como 

a distribua tal dever aos demais parentes, mais novos e com condições de trabalhar, sem a 

necessidade de comprar medicamentos e outras demandas pela idade avançada, ou seja, que 

possuam uma condição melhor de prestar esses alimentos sem interferir no seu próprio sustento.  

Logo, percebemos que há um conflito de valores e interesse, de um lado em garantido 

a criança seu sustento, através do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e de 

outro o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), prevalecendo a velhice tranquila.  

São direitos constitucionalmente garantidos pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no artigo 1° da Constituição Federal de 1988. O artigo 229 da Carta Magna 

dispõe, por sua vez, 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” 

(BRASIL, 1988). 

Em consonância com tal entendimento, destacam-se as palavras de Dias (2010, p. 

471):  

 

É certo que se o pai que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições 

de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer aqueles de grau 

imediato (CC 1.698). Tais dispositivos deixam claro que a obrigação alimentar, 

primeiramente, é dos pais, e, na ausência destes, transmite-se aos seus ascendentes, 

isto é, aos avós, que são os parentes em grau imediato.  

 

Nesse entendimento, pode-se concluir que o juiz deverá analisar cada caso de maneira 

imparcial, analisando os requisitos de necessidade, possibilidade, proporcionalidade e 

reciprocidade. Na própria Constituição Federal, na parte que se refere a alimentos, o artigo 227, 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010, preceitua que: 
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Art. 227. 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. (BRASIL, 1988).  

 

Desta forma, compara-se àquilo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente a 

cerca dos direitos do infante: 

 

Art. 3°. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.  

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião 

ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição 

que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (BRASIL, 

2016). 

 

Podemos perceber esses dois diretos, paralelos e com as mesmas proporções e 

necessidades, bastando, porém, umas análises do legislador de maneira eficaz de maneira a 

garantir as duas partem uma sentença justa, sem desampará-los, pois, cada um tem suas 

necessidades em sua devida proporção.  

 

4.2 A responsabilidade pelos alimentos ante o litisconsórcio de devedores 

 

O direito a alimentos é um direito personalíssimo, absoluto, intransferível, 

impenhorável, irrevogável, e imprescindível para a manutenção na vida, pois garante a saúde, 

educação, moradia, segurança, lazer, entre outros direitos oriundos da sua personalidade.  

Portanto, é um dever dos genitores proporcionar tal estabilidade, e na falta destes, recai 

a obrigação aos demais familiares conforme já mencionado no artigo 1.696 do Código Civil, o 

qual preceitua 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” (BRASIL, 2002). 

O que vem sendo assegurado é a garantia de que o alimentado terá seus alimentos 

supridos, e quando fala-se em alimentos inclui-se não só os alimentos, mas também a saúde, 

educação, vestuário, a sua segurança, tudo aquilo que garante o mínimo para uma vida digna.  
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Se os avós não podem mais suprir sozinhos de forma subsidiária esses alimentos, 

conforme determina o artigo 1.698 Código Civil, podem chamar à lide os demais parentes para 

prestar esses alimentos. Nesse caso, consagra-se a possibilidade de chamar os demais para 

integrar a lide, prevista no artigo 1.698 do Código Civil: 

 

Art. 1.698. 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. 

 

Nesse diapasão fala-se do litisconsórcio, que é ativo quando há mais de um autor e 

passivo quando há mais de um réu ou misto se há mais de um autor e mais de um réu, sendo 

que, em princípio, a possibilidade de formação do litisconsórcio depende do autor. Assim, seja 

no polo ativo, seja no polo passivo, cabe ao autor a formação do litisconsórcio, conforme 

leciona Alvim (2009, p. 61): 

 

Não foi concedida ao réu a possibilidade de formação do litisconsórcio. 

Acidentalmente, isso lhe vem sendo possível, quando do uso dos institutos da 

denunciação da lide ou do chamamento ao processo ou, então, em se tratando de 

litisconsórcio necessário. 

 

O litisconsórcio constitui a assunção, no mesmo processo, da função de parte, por mais 

de uma pessoa, independentemente do emprego de uma das modalidades de intervenção de 

terceiros para assumir tal condição (ARAKEN, 2008, p 87).  

Isso porque os avós depois de determinada idade e pegando como base um salário 

mínimo que é o da aposentadoria, e sua condição de vida, com mais gastos com medicamentos, 

consultas médicas, alimentos, entre outros, é notória a falta de condição de suportar mais o 

encargo da pensão alimentícia dos netos. 

Portanto, conforme expressamente determinado pelo artigo 1.696 do Código Civil, 

recairia a obrigação também aos tios e demais parentes além dos avós, objetivando a 

adimplemento da obrigação de alimentar ao ingressar com a demanda contra todas aquelas 

pessoas julgadas serem devedoras da obrigação alimentar. 

Porém, se em graus iguais, o juiz definirá quanto cada um deles deve e, caso em graus 

distintos, se estará diante de um litisconsórcio facultativo eventual, em que existirá uma análise 

sucessiva e subsidiária por parte do magistrado com relação à capacidade que cada devedor tem 

de suportar a obrigação alimentar a ele direcionada, ocasionado o que se chama de litisconsórcio 

facultativo eventual, ou seja, o parente de grau mais remoto poderia exigir, antes de ser obrigado 
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a pagar algo a título de alimentos, que ficasse provado o esgotamento das forças patrimoniais 

do parente de grau mais próximo (DIDIER JR., 2010).  

Portanto, em síntese, pode-se afirmar que a responsabilidade alimentícia dos avós e 

demais parentes em linha reta é subsidiária e complementar, haja vista que somente poderá ser 

interposta em desfavor destes quando os devedores primários - os pais - não puderem pagar os 

alimentos integralmente, de forma comprovada. 

A ação deve ser dirigida primeiramente contra o pai, para, na impossibilidade dele, 

serem chamados os avós. Não se exclui a possibilidade de a ação ser proposta contra o pai e o 

avô, se evidenciando que aquele não tem condições de arcar sozinho com a obrigação alimentar. 

Se, no entanto, o pai, comprovadamente, estiver ausente, ou, estando presente, não reunir 

condições para responder pela obrigação alimentar, a ação poderá, como dito, ser ajuizada 

somente contra os avós, assumindo o autor o ônus de demonstrar a ausência ou absoluta 

incapacidade daquele. Somente se ficar demonstrado no curso do processo que o autor pode ser 

sustentado pelo genitor é que seus avós serão excluídos da lide. A ausência de prova inequívoca 

da incapacidade econômica do pai é matéria de mérito, devendo, pois, ser verificada durante a 

instrução do processo, e não ser indeferida a pretensão 'initio litis' ou no despacho saneador 

(GONÇALVES, 2007). 

Em virtude dessas considerações, cita-se algumas decisões dos Tribunais correlatas ao 

tema: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

OS AVÓS MATERNOS. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE 

PROVAS. OBRIGAÇÃO AVOENGA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 

Recurso provido. Os avós só estão obrigados a prestar alimentos aos netos quando 

existir prova robusta de que o titular do dever de sustento está impossibilitado de 

suportar totalmente o encargo, vez que os avoengos, quanto ao pensionamento, detém 

a responsabilidade subsidiária e hierarquizada. (TJ-SC; AC 2007.046226-3; Criciúma; 

Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Mazoni Ferreira; DJSC 22/02/2008). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS PATERNOS. OBRIGAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO PELO PAI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. 1. Quanto à condenação dos avós paternos no pagamento da pensão 

alimentícia, não mais se discute a possibilidade de adimplirem com tal verba, desde 

que, por primeiro, se constate a total impossibilidade do pai em prover 

os alimentos necessários à sobrevivência do alimentando. 2. Para que a requerente 

pudesse ajuizar ação de alimentos contra os avós paternos - tendo sido seu pai 

condenado antes a fazê-lo - exige o art. 1.698 do Código Civil, a necessidade de haver 

comprovação de que o parente que deve alimentos em primeiro lugar estar totalmente 

impossibilitado de arcar com o encargo que lhe cabe, para que fossem chamados a 

concorrer os de grau imediato. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJMG, Ap. 

1.0342.07.086644-3/001, rel. Célio César Paduani, j. 24/01/2008). 
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DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS AVÓS. 

OBRIGAÇÃO SUCESSIVA E COMPLEMENTAR. 1. A responsabilidade dos avós 

de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só 

sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação – ou de 

cumprimento insuficiente - pelos genitores. 2. Recurso especial provido. (REsp 

831497 / MG, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator(a) Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 04/02/2010). 

 

Ainda que, reconhecendo ser mais ampla a ordem de vocação hereditária, de forma 

maciça, a doutrina não admite que a responsabilidade alimentar ultrapasse o parentesco de 

segundo grau. No entanto, não se pode emprestar tal sentido ao fato de não ter o legislador 

reconhecido à necessidade de detalhamento sobre a obrigação dos parentes de terceiro e quarto 

graus. 

Trazer a lei algumas explicitações quanto à obrigação entre ascendentes e 

descendentes, bem como detalhar o dever dos irmãos, não exclui os demais parentes do encargo 

alimentar. O silêncio não significa que tenham sido excluídos do dever de pensionar. Os 

encargos alimentares seguem os preceitos gerais: na falta dos parentes mais próximos são 

chamados os mais remotos, começando pelos ascendentes, seguidos dos descendentes. 

Portanto, na falta de pais, avós e irmãos, a obrigação passa aos tios, tios-avós, depois aos 

sobrinhos, sobrinhos-neto e, finalmente, aos primos (DIAS, 2005). 

Conclui-se que, ao permitir a iniciativa do réu em trazer ao processo os demais 

devedores originários, os tribunais consagrou a eficácia e celeridade pretendida pelo legislador 

com a inserção do artigo 1.698 no Código Civil, garantindo a satisfação do autor da ação de 

alimentos de forma célere e efetiva, mostrando que os operadores do processo não podem 

povoar suas mentes com dogmas supostamente irremovíveis que, em vez de iluminar o sistema, 

concorrem para uma Justiça morosa e, às vezes, insensível às realidades da vida e às angústias 

dos sujeitos em conflito. 

 

4.3 Prisão civil pelo adimplemento dos alimentos.  

 

A pedida da requerente, a título de pagamento de alimentos o juiz fixara em quantia 

certa e determinada e mandará intimado pessoalmente o executado para quitar essa dívida, essa 

execução pode se dar de duas maneiras de maneira, voluntaria ou coercitiva.  

Se o juiz já fixou quantia certa e determinada, mandara intimar o exequente para pagar 

a quantia em prazo de 15(quinze) dias, se mesmo passados esse prazo e o mesmo não quitou o 

adimplemento, nem mesmo mostrou interesse em justificar a impossibilidade, esse valor será 

acrescencentado de multa de 10% mais os honorários advocacias de 10%, se mesmo assim não 
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houver nenhum movimento por parte do executado de forma voluntaria, será expedido o 

mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor.  

 

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso 

de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á 

a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.  

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1o incidirão sobre o restante. 

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

 

 

No entanto, temos a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXVII, prevê que é 

possibilita a decretação da prisão civil  prevista no Código de Processo Civil, assim dispõe em 

seu artigo 528: 

 

Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, 

além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 

7oO débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende 

até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo. 

 

Nessa segunda hipótese, depois de intimado, o devedor terá o prazo de 3(três) dias a 

contar da data da citação para sanar a dívida, provar que já havia feito o pagamento, ou justificar 

a impossibilidade (de modo a provar através de provas concretas, absoluta) de que não tem 

condição de pagar esses alimentos.  

Como enfatizado no 3º parágrafo do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, a 

prisão civil após determinada, será fixada de 1(um) a 3(três) meses em regime fechado. A prisão 

civil não é uma punição, mas sim uma força de coagir a pagar o alimentado, pois com base no 

princípio de bis in idem, não se pode punir duas vezes pelo mesmo delito, portanto, uma vez 

preso pelo não pagamento da pensão alimentar não poderá ser preso novamente.  

Vale destacar que mesmo cumprida a pena de prisão, o devedor não ficará exonerado, 

deverá pagar os alimentos inadimplidos, a parte credora poderá continuar executando os 

alimentos conforme está assegurado no artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.  

Por fim, paga a dívida o juiz suspendera o cumprimento da ordem de prisão civil 

imediata, portanto, mediante suspensão da prisão pelo juiz e comprovado o pagamento da 
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dívida de alimentos não caberá mais outra forma punitiva ao devedor. 

(https://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/10/art20181017-30.pdf) 

 

4.4 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

 

A Lei n.8.069/90 o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 1º garante o 

princípio da Proteção Integral á criança e ao adolescente, cujo objetivo e amparar aqueles que 

estão em uma situação irregular, ou seja, contraria a lei.  

Seja pela Proteção Integral, que acrescida com a Constituição Federal de 1988, mas 

precisamente no artigo 227 e com a (Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, aos 20 de novembro de 1959, as Regras Mínimas 

das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude - Regras de 

Beijing - Res. 40/33 de 29 de novembro de 1985, as Diretrizes das Nações Unidas para a 

prevenção da delinquência juvenil - Diretrizes de Riad, de 1º de março de 1988 e a Convenção 

sobre o Direito da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989 e aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro em 14 de setembro de 1990), 

vem para assegurar que é dever da família e da sociedade e do Estado a proteção à criança e do 

adolescente, de modo a garantir uma vida digna e de maneira saudável 

(http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html).  

Diante disso, o com base no artigo 1º da Constituição Federal de 1988 que garante o 

princípio da dignidade da Pessoa Humana, e do artigo 277 da mesma lei, percebe-se que, em 

um resumo geral, a obrigação da família, da sociedade e do Estado, assegurar á criança e ao 

adolescente uma proteção especial, um olhar mais compassivo, de modo que garanta e proteja 

de uma maneira coletiva todos os direitos e deveres para que venha a ter uma vida digna, 

assegurando-lhe de maneira absoluta direta imprescritível como a saúde, segurança, 

alimentação, educação, proteção, lazer, entre outros direitos. 

 

Art. 227. 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. 

 

Outra assim, o Princípio da proteção integral está presente também no entendimento de 

doutrinadores, e vem para complementar as normas jurídicas e o entendimento do legislador.  
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Significa que, além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as 

garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os 

adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível 

tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a fase 

de seu amadurecimento. (NUCCI, 2015). 

 

Vale citar, de um modo não menos importante outros princípios como Princípio da 

Prioridade Absoluta, assegurada 4º da Lei nº 8.069/90, enfatizando a proteção á uma condição 

de vida digna á criança e ao adolescente.  

O Princípio da Melhor Interesse, ou seja, em uma disputa judicial de guarda judicial, 

por exemplo, se analisará o que melhor atende as necessidades da menor, tento em vista que 

por se tratar de um menor, este por sua vez, não tem discernimento para tomar decisões 

sozinhas.   

Vale ressaltar nesse contexto, portanto, o Princípio do Convívio Familiar, prevista no 

artigo 19 da Lei nº 8.069/90, que dispõe a importância desse vinculo, pois quando se fala em 

família referimos principalmente ao afeto, essa ligação entre os familiares que proporciona a 

criança o seu desempenho, autoestima, o sentimento de segurança.   

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral. 

 

Nesse sentido, Nucci afirma: 

 

[...] um dos princípios deste Estatuto é assegurar o convívio da família natural 

e da família extensa com a criança e o adolescente; por isso, uma das políticas, 

calcada, na prática, em programas específicos do Estado, é harmonizar filhos 

e pais, dando-lhes condições de superar as adversidades. (NUCCI, 2015).  

 

Diante desse contexto, é notória a responsabilidade por parte da família, da sociedade 

e do Estado, assegurar de uma maneira eficaz através de normas jurídicas uma proteção integral 

de maneira a proporcionar a criança e ao adolescente uma vida digna um crescimento saudável 

perante a sociedade. 

 

4.4 A possibilidade da prisão civil avoenga. 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXVII, afirma que não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 
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obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Logo, eram, nos termos da Constituição Federal, 

duas as hipóteses remanescentes de prisão por dívida, contudo, após o advento do Pacto de San 

José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992, restou apenas uma qual seja, a prisão civil 

por obrigação alimentícia, uma vez que, após a promulgação do tratado, bem como após a 

edição da Súmula 25 do Supremo Tribunal Federal, tornou-se ilícita a prisão civil do depositário 

infiel segundo (LÔBO, 2015).  

Todavia, embora a possibilidade da prisão civil por inadimplemento voluntário de 

obrigação alimentícia, um dos mais importantes princípios fundamentais disposto na 

Constituição Federal, relacionado às relações entre os sujeitos de direito, está expresso no artigo 

1º, inciso III, bem como no Capítulo VII do mesmo diploma legal. No artigo. 226, parágrafo 

7°, trata-se do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual destaca sua essencialidade no 

tocante aos valores da família, bem como da criança e do adolescente, assim como da pessoa 

idosa na sociedade brasileira. 

Reitera-se ainda que, prevê o dever da família, sociedade e Estado assegurar uma série 

de direitos advindos do ser humano, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal: 

 

Art. 227. 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. 

 

Observa-se o texto do artigo 528, do Código de Processo Civil, impõe o pagamento de 

verba alimentícia, levando em consideração também os dispositivos pertinentes a Lei de 

Alimentos (Lei nº 5.478/1968): 

 

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

 

O artigo 19 da Lei de Alimentos fixa o prazo máximo de sessenta dias de prisão civil 

no caso do devedor de alimentos não cumprir com a obrigação que foi imposta pelo Estado e o 

artigo 528, do Código de Processo Civil, fixa o prazo de três meses de prisão civil caso o 

alimente não pague os devidos alimentos ao alimentado.  

Verifica-se outro julgado do superior tribunal de justiça em relação a prisão civil dos 

avós: 
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A obrigação dos avós, apesar de ser de caráter subsidiário e complementar, tem efeitos 

jurídicos plenos quando exercida. Em caso de inadimplência da pensão, por exemplo, 

os avós também podem sofrer a pena de prisão civil. Em um caso analisado pelo STJ, 

a avó inadimplente tinha 77 anos, e a prisão civil foi considerada legítima. Na decisão, 

os ministros possibilitaram o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, 

devido às condições de saúde e a idade da ré. Com informações da Assessoria de 

Imprensa do STJ. (2011)  

 

Ou seja, apesar idade avançada o Superior Tribunal de Justiça, entende que cabe a 

prisão civil, mesmo em domicílio houve a executiva da sentença, portanto o inadimplemento 

dos alimentos ao menor cabe prisão civil. Por outro lado, a uma controversa, conforme 

determinou a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema da seguinte maneira: 

 

Avós que assumem pagamento de pensão aos netos, mas deixam de fazê-lo não podem 

ser presos por isso. Nesses casos, decidiu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

a execução não deve seguir o mesmo caminho das obrigações alimentares devidas 

pelos pais, que são os responsáveis originários. (2014) 

 

Por unanimidade, o colegiado seguiu o voto da ministra Nancy Andrighi, relatora. A 

decisão foi de conceder Habeas Corpus para suspender ordem de prisão civil contra um casal 

de idosos que deixou de pagar a pensão aos netos. Desde 2009, os avós assumiram 

espontaneamente o custeio da educação dos menores, pagando as mensalidades escolares e 

cursos extracurriculares.  

Portanto, o que prevaleceu é o entendimento de que, essa obrigação de alimentar aos 

avós é subsidiária ao dos genitores, Dessa forma, são devedores principais os genitores, e o 

auxílio dos avós é uma forma de complementar a obrigação principal, de modo a proporcional 

uma vida digna aos netos. 

No dia 08 de novembro de 2017, a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça criou 

a súmula 596 dispondo que a “obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e 

subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu 

cumprimento pelos pais”. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que com o falecimento do pai do alimentante 

não implica de forma automática a obrigação do dever alimentar aos avós. No mesmo sentido: 

 

[...] 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. (2016) 
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Para tanto, é imprescindível que caso entre com ação de alimentos, representando o 

menor, prove de maneira a não deixar dúvida de que realmente por motivo de força maior 

(doença, morte, invalidez) não tenha condições de suprir as necessidades ao alimentado.  

Contudo, deve ser observado que a hipótese de decretação de prisão dos avós idosos, 

guarda colisão aos princípios fundamentais, qual seja, a necessidade de alimentos em face de 

dignidade da pessoa humana, assim como no direito à vida em detrimento da liberdade dos avós 

idosos. 

Princípio da proteção ao idoso defende que é assegurado ao idoso o envelhecimento é 

um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, sendo obrigação de o Estado 

garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (LENZA, 

2013). 

A prisão civil agride diretamente a integridade física e psíquica do idoso, o que 

influencia negativamente em sua saúde. O Tribunal de Justiça do Paraná40 entende que não 

cabe a prisão civil dos avós, na forma abaixo: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

AVOENGOS PELO RITO DO ARTIGO 733, CPC - PAGAMENTO PARCIAL - 

DECISÃO QUE INDEFERE A PRISÃO CIVIL DOS AVÓS PATERNOS E QUE 

DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO MEDIANTE ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE COERÇÃO PESSOAL - 

DESARRAZOADA NO CASO - MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - 

PRINCÍPIO DA MENOR RESTRIÇÃO POSSÍVEL - ARTIGO 620, CPC - 

PENHORA DE BENS JÁ REALIZADA NOS AUTOS - GARANTIA DE 

SATISFAÇÃO DO DÉBITO - PRISÃO CIVIL QUE PERDEU A SUA FINALIDADE 

- NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO É INVOLUNTÁRIO E 

INESCUSÁVEL - ARTIGO 5º, LXVII, CF - DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão é a 

modalidade coercitiva mais agressiva ao seu devedor, e como, tal, deve ser adotada 

somente em situações excepcionais, segundo exegese do artigo 620, CPC, notadamente 

no caso de execução promovida contra os avós, haja vista se tratar de responsabilidade 

alimentar excepcional, subsidiária e complementar à dos pais. 2. In casu, revela-se 

desarrazoada a continuidade do processo na modalidade coercitiva (artigo 733, CPC), 

já que a intervenção expropriatória se mostrou profícua no caso ante a concretização de 

penhora de bens, o que garante o resultado econômico almejado pela parte credora, qual 

seja, a satisfação do débito alimentício. Ademais, não restou demonstrado que o 

inadimplemento é voluntário e inescusável (art. 5º, LXVII, CF). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

 

 

No Brasil há precedente de prisão de uma idosa de setenta e sete anos por 

inadimplência de pensão avoenga. Porém o STJ decidiu, com base no princípio da dignidade 

da pessoa humana, conceder habeas corpus, com isso, ela possa cumprir a pena decretada em 

regime domiciliar. 
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Já que perante todos são classificados como frágeis, indefesos, e que precisando de um 

olhar mais atencioso do legislador. Portanto, evidenciamos uma violação dos Direitos Humanos 

em ambas as partes, o alimentando pela falta de subsistência e os avós pelo comprometimento 

de sua própria subsistência.  

E ainda, percebemos que expondo os avós sendo ele idoso ou não, estaríamos violando 

a sua intimidade, sua liberdade, sua individualidade pelo inadimplemento de uma obrigação 

principal que recai ao devedor principal, que seriam os genitores.  

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso, tem por objetivo geral, atreves de pesquisas, 

mostrar a (im)possibilidade da prisão civil avoenga pelo inadimplemento da obrigação de 

alimentar os netos.  

Pois, partindo do princípio de que o genitor é o devedor principal, os avós nesse quesito 

vão apenas oferecer aos netos uma complementar dos alimentos, oriundo da ideia de que, 

também os pais podem pedir alimentos aos filhos, portanto a pessoa idosa é legalmente ampara 

é tem uma proteção especial, garantido conjuntamente com o Estatuto do Idoso.  

Para melhor explicar o estudo feito até o presente momento sobre o assunto, 

começaremos tratando do primeiro capitulo, o explica a evolução do poder de família. No 

direito Romano, predominava o patriarcalismo, moravam todos juntos na mesma casa, 

ascendentes e descendentes, o chamado pater família, era qual administrava não só os bens da 

família como predominava suas ordens na casa, vindo de fato e evoluir para o que consideramos 

família atualmente, apenas após a Revolução Francesa, e a Industrial, na procura de emprego 

grande parte das famílias saiam de suas casas e vinham para os grandes centros a procura de 

uma vida melhor.  

Na concepção do que significa família no conceito mais amplo, é um conjunto de 

pessoas, ligadas por lanços sanguíneos ou por afinidade. O Código Civil de 2002 e a 

Constituição Federal de 1988 vieram para modernizar o conceito de família admitindo o 



44 
 

casamento oriundo da União Estável, ou seja, o conjugue a companheira e os filhos de ambos 

as relações. A Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977) a partir do momento em que o casal não 

esteja satisfeitos com a relação conjugal, podem a qualquer momento, haver a separação de 

corpos, assim como a dissolução do casamento, voltando ao nome de solteira, como também os 

bens e respectivas guarda dos filhos menores.  

A Lei nº 9.278/1996 regulamenta o parágrafo 3° do artigo 226 da Constituição Federal, 

dispondo acerca da união estável, reconhecendo esta como entidade familiar, desde que seja 

pública, continua e com o objetivo de constituir família.  

A família homoafetiva é a união de duas pessoas do mesmo sexo, seja homem ou mulher, 

com o intuito de constituir família, com relação a essa entidade familiar, a evolução ainda se 

encontra gradualmente, a muitos direitos ainda a ser exigidos e requeridos perante o legislador, 

durante vários anos na sociedade moderna foi caracterizada como doença mental, constando no 

Código Internacional de Doenças (CID), hoje é admitida e aceita perante a sociedade (com certo 

grau de preconceito), porém há um reconhecimento por alguns juristas, a exemplo disso, o 

Recurso Especial n° 238.715/RS, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a união 

homoafetiva como união estável, através do princípio da analogia e da dignidade da pessoa 

humana. 

Admite-se também a família monoparental, aquela constituída de um dos genitores e 

seus descentes. Como também entidade familiar pluriparental, é aquela proveniente da relação 

matrimonial ou união estável de um casal, onde um ou ambos já possuem filhos de relações 

matrimoniais anteriores, e passaram a construir uma nova relação familiar, ou seja, duas 

famílias formando uma.  

Diante de todas essas entidades, familiar prevalece entre muitos princípios da Dignidade 

da Pessoa Humana, da solidariedade, princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, 

princípios da paternidade responsável e do planejamento familiar.  

Com relação ao segundo capitulo, enfatiza a quem cabe à obrigação de alimentar, 

todavia, via de regra são os genitores, porém caso por motivo de força maior, doença, morte, 

invalidez não possam mais suprir os alimentos aos filhos. Os mesmos podem pedir 

judicialmente o aos demais parentes, o que recai geralmente para os avos, o artigo 1.696 do 

Código Civil determina que os alimentos recaíssem a todos os ``descendentes, recaindo a 

obrigação nos mais próximos em graus, uns em falta de outros``.  

Contudo, O art. 1.566, inciso IV do Código Civil, garante essa prestação alimentícia 

entre parentes, já que esta pode perdurar durante toda a vida, enquanto aquela, via de regra, 

cessa com a maioridade dos filhos, que se dá aos 18 anos, quando se extingue o poder familiar, 
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sendo dispensável o ajuizamento de ação exoneratória, o que prevalece na súmula n° 358 do 

Superior Tribunal de Justiça, haja vista a possibilidade de o filho maior estar cursando ensino 

superior, necessitando, portanto, da referida tutela. 

E o terceiro capitulo, refere-se à obrigação de pagar os alimentos aos netos de maneira 

complementar, haja visto que é obrigação principal e dos pais suprir os alimentos aos filhos, 

como também de educar, dar afeto, e cuidado. Ademais, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo que não basta que o pai ou a mãe deixem de prestar 

alimentos, é necessário que se comprove a impossibilidade da prestação, uma vez que a 

obrigação dos avós é subsidiaria e não solidaria. 

Enfatizando se tratar de uma obrigação subsidiaria, não solidaria os avoengos, necessita 

também de um cuidado especial, e mesmo com aceito em um primeiro momento em pagar esses 

alimentos aos netos, e não puder suportar o encargo no decorrer do tempo, podem achar na lide 

os demais coobrigados, seja eles os demais parentes, conforme entendimento previsto nos 

artigos 1.696 e 1698 ambos do Código Civil de 2002.  

Segundo a Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) em seus artigos 1° e 2° dispõe que a 

pessoa idosa é aquela que tenha igual ou mais de sessenta anos de idade, porém, nem todos os 

avós tem essa faixa de idade, nessas condições o juiz deixa de analisar, o artigo 229 da Carta 

Magna, na velhice os filhos devem amparar os pais, seja na carência ou enfermidade, de modo 

a proporcionar uma velhice, tranquila, no âmbito afetivo da família.  

Nesse mesmo viés de fragilidade temos o alimentado, e para tanto amparado pela Lei 

n.8.069/90 o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual sob o manto do princípio da proteção 

integral, juntamente com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o qual determina que é 

dever da família, sociedade e Estado, garantir a proteção do menor, de maneira a proporcionar 

uma vida digna, um crescimento saudável, através dos amparos da saúde, educação, segurança, 

moradia, fazer, e o mutuo afeto da família.  

Com relação a prisão civil avoenga, via de regra o juiz, a pedido do requerimento da 

parte credora, mandará intimar a parte no prazo de o exequente para pagar a quantia em prazo 

de 15(quinze) dias, se mesmo passados esse prazo e o mesmo não quitou o adimplemento, nem 

mesmo mostrou interesse em justificar a impossibilidade, esse valor será acrescido de multa de 

10% mais os honorários advocacias de 10%, se mesmo assim não houver nenhum movimento 

por parte do executado de forma voluntaria, será expedido o mandado de penhora e avaliação 

dos bens do devedor, prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil de 2005.  

O executado terá o prazo de 3(três) dias a contar da data da citação para sanar a dívida, 

provar que já havia feito o pagamento, ou justificar a impossibilidade (de modo a provar através 
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de provas concretas, absoluta) de que não tem condição de pagar esses alimentos, prevista no 

artigo 523 do Código de Processo Civil.  

No que tange ao (im) possibilidade da prisão a muita divergência entre os magistrados, 

toda via, cada um analisará de acordo com cada caso com concreto, a exemplo disso podemos 

citar 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual determina a prisão civil avoenga, por 

outro lado, O Tribunal de Justiça do Paraná entende que não cabe a prisão civil dos avós.  

Conclui-se que, em um primeiro momento cada jurista vai analisar de acordo com cada 

caso concreto e seu entendimento, pois estamos se referindo de dois direitos 

constitucionalmente garantidos, pelas normas jurídicas, entendimento de doutrinadores e 

jurisprudências, portanto, em um primeiro momento, não cabe pondera para apenas um dos 

lados.  
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