
RESUMO ALIMENTOS – CARLOS ROBERTO GONÇALVES 

4° Bimestre 

 

Conceito 

Alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-la por si. 

 

Finalidade 

Fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário à sua subsistência. 

 

Compreende o indispensável ao sustento, vestuário, habitação, assistência médica, instrução e educação. 

Cabe cobrar IPTU? Sim é necessário para a habitação da pessoa por ex. 

Casamento de empregada doméstica? Luz, telefone? Telefone para bebê? Sim, a criança de 5 meses não usa, 

mas a mãe usa para desenvolvimento e cuidados com a criança. 

 

Tudo isso levamos em conta para valoração da pensão alimentícia, como gasolina, carro, coisa que normalmente 

não embutimos no valor da pensão alimentícia. Desta forma, não é so comida, escola, plano de saúde e 

alimentação, tem muito coisa envolvidas. 

 

Vale ressaltar que os parentes, cônjuges e companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades de 

sua educação. 

 

O Estado com o intuito de aliviar-se desse encargo de “dever de socorro dos necessitados”, ou na inviabilidade de 

cumpri-lo, transfere, por determinação legal, aos parentes, cônjuges, cada vez que aqueles possam atender tal 

incumbência. 

 

Caráter assistencial e não indenizatório 

Conforme disposto no art. 1702, CC: “na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido 

de recursos prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no art. 

1694”. 

 

Natureza jurídica 

- direito pessoal extrapatrimonial 

- direito patrimonial 

- conteúdo patrimonial e finalidade pessoal -> MISTA 

 

Espécies 

 

QUANTO A NATUREZA 

- Naturais ou necessários: visa atender as necessidades vitais, o mínimo necessário para a sobrevivência. 

- Civis ou côngruos: destinam-se a manter a condição social, o status da família. 

 

Sempre deve ser analisado a necessidade x possibilidade 



 

Cônjuge culpado -> obrigação do outro cônjuge e o fixará o indispensável à sobrevivência – Art. 1704, § único 

(I) Não tiver parentes em condição de prestar os alimentos e; 

(II) Não tiver aptidão para o trabalho 

 

 

 

QUANTO A CAUSA JURÍDICA 

- Legais ou legítimos: obrigação legal (parentesco, casamento ou companheirismo) ou decisão judicial. 

 

Esses tipos de alimentos são os únicos passiveis da prisão civil pelo não pagamento de dívida de alimentos 

permitido na CF, sendo inadmissíveis em caso de não pagamentos dos outros tipos de alimentos. 

 

- Voluntários:  

• Declaração de vontades inter vivos (obrigacionais), como uma obrigação assumida contratualmente por 

quem não tinha a obrigação legal de pagar alimentos ou; 

• Causa mortis (testamentários) manifestada em testamento em grau sob a forma de legado de alimentos 

(coisa certa e determinada). 

 

- Indenizatórios ou ressarcitórios: resultam da prática de um ato ilícito e constituem forma de indenização do 

dano.  

 

QUANTO A FINALIDADE 

- Definitivos ou regulares: são aqueles de caráter permanente, estabelecidos pelo juiz na sentença ou acordo das 

partes devidamente homologado. 

 

- Provisórios: aqueles fixados liminarmente no despacho inicial proferido na Ação de Alimentos. 

 

Aqui há necessidade de prova pré-constituída do parentesco, casamento ou companheirismo, no qual 

apresentada essa prova o juiz fixará os alimentos provisórios se requeridos. Desta forma, não dependemos da 

discrição do juiz, é obrigatória se requerida e se provados os aludidos vínculos. 

 

- provisionais: determinados em medida cautelar, precatória ou incidental, de ação de separação judicial, de 

divórcio, de nulidade ou anulação de casamento ou de alimentos. Destinam-se a manter a mulher e a prole 

durante a tramitação da lide principal e ao pagamento das despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios. 

 

Dependem da comprovação dos requisitos de uma medida cautelar: fumaça do bom direito e perículo em mora, 

sujeito á discrição do Juiz. 

 

Quanto ao momento em que são reclamados 

- pretéritos: quando pedido retroage a período anterior ao ajuizamento da ação. 

 

- atuais: os postulados a partir do ajuizamento 



 

- futuros: alimentos devido somente a partir da sentença. 

 

O nosso ordenamento jurídico só admite os atuais e os futuros, tendo em vista que os pretéritos que são 

referentes a período anterior à propositura da ação, não são devidos. Afinal, se o alimentando, bem ou mal, 

conseguiu sobreviver sem o auxílio do alimentante, não pode pretender o pagamento de alimentos relativos ao 

passado. 

 

 

PENSÃO ALIMENTÍCIA EM RAZÃO DO (I) DEVER DE SUSTENTO E DA (II) OBRIGAÇÃO ALIMENTOS 

 

Dever de sustento – filiação 

O pressuposto aqui é a filiação, o poder familiar! 

Esse dever é encontrado do nascimento até a extinção do poder familiar (maioridade). Enquanto existir o poder 

familiar, haverá dever dos pais do sustento. Aos 18 anos cessa o poder família. 

 

A regra são os 18 anos, exceção: emancipação ou situação em que mesmo atingindo a maioridade depende dos 

pais para a sobrevivência 

*Até os 24 anos, em razão da equiparação com o regulamento do IR. Situação em que o filho mesmo após os 18 

anos está cursando curso superior ou curso técnico. 

 

Ah então basta ainda ser estudante para termos o dever de sustento? Não, apenas até o nível superior, se já 

estiver em especialização, doutorado, mestrado, esquece!!! Esse não pode. 

 

 

Obrigação familiar 

- Parentesco (inclusive idoso) 

Aqui não estamos abaixo do poder familiar, este superado temos a obrigação familiar com base no parentesco. 

Ex: eu com 40 anos e meu pai com dificuldades econômicas, vale a pensão e a situação ao contrário também! 

 

Pai não tem que ser sustentado pelo filho, incondicionalmente! Agora filho deve ser sustentado 

incondicionalmente em razão do dever de sustento pelo pressuposto do Poder Familiar! Desta forma, o dever de 

sustento é unilateral, pois é dos pais com os filhos. Agora a obrigação alimentar é recíproca. 

 

Eu mãe tenho que dar comida, roupa, lazer, segurança, transporte, tudo que é necessário para que meu filho viva 

dignamente. Você acha que chegarei para meu filho e falar se vira porque não tenho condições? Não, eu que 

tenho a obrigação de me virar. 

 

Tenho que prover meus filhos com tudo que é necessário para a sobrevivência deles. Não é por ex, que não tenho 

dinheiro para uma comida, vou dar alface, ou se não tenho dinheiro para escolar particular ou convenio 

particular, não interessa tenho obrigação de levar no posto público ou matricular na escola publica. Ah não tenho 

dinheiro para dar brinquedos, temos como prover o lazer mesmo sem dinheiro, brincar com a bolinha de gude, 

amarelinha, temos que dar um jeito LÍCITO. 



 

Além da obrigação alimentar ser recíproca é diferente do primeiro (dever de sustento), pois aquele prevê o 

binomino necessidade x possibilidade, mas a doutrina hoje fala em necessidade x possibilidade x 

proporcionalidade. 

 

 

A obrigação alimentar também decorre de lei, mas é fundada no parentesco ficando circunscrita aos 

ascendentes, descendentes e colaterais até 2° grau, com reciprocidade, tendo por fundamento a solidariedade 

familiar. 

 

Na verdade, a incumbência de amparar aqueles que não podem prover à própria subsistência incumbe 

precipuamente ao Estado, este a transfere às pessoas que pertencem ao mesmo grupo familiar, as quais, por um 

imperativo da própria natureza, tem o dever moral, convertido em obrigação jurídica, de prestar auxílio aos que, 

por enfermidade ou por outro motivo justificável, dele necessitem. 

 

 

CARACTERISTICAS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Art. 1700 – a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1694. 

Os herdeiros no limite da herança são obrigados a continuar pagando alimentos a outrem quando o falecido já o 

fazia. 

 

Mesmo que o falecido não tenha deixado herança, o herdeiro necessário não poderá cobrar alimentos dos outros 

por força do art. 1792 (não poderá superior às forças da herança), uma vez que não estarão obrigados a pagá-los 

com recursos próprios. 

 

Se o herdeiro se sentir prejudicado por suportar encargos de pagar alimentos a quem o de cujus devia pode 

renunciar à herança-> art. 1806. 

 

DIVISIBILIDADE 

Pai com 4 filhos, o pai não poderá cobrar alimentos por inteiro para um só deles, haverá rateio entre eles para a 

pensão arbitrada, de acordo com as possibilidades econômicas de cada um, exonerando do encargo a que se 

achar incapacitada financeiramente. 

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. 

 

Intentada ação contra um delas apenas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

 



E se o credor perceber que em razão de fato superveniente que há possibilidade de trazer ao processo o outro 

devedor comum? 

Poderá haver a formação de um litisconsórcio passivo facultativo ulterior simples, por provocação do autor e 

dispensa a concordância do réu originário.  

 

A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO TEM CARÁTER DE SOLIDARIEDADE!  Desta forma, sendo várias pessoas 

obrigadas a prestar alimentos todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. O demandado, 

porém, terá direito de chamar ao processo os corresponsáveis da obrigação alimentar caso não consiga suportar 

sozinho o encargo, para que defina quanto caberá a cada um contribuir de acordo com as suas possibilidades 

financeiras (lembrar do exemplo da professora quando ela fala da demanda apenas aos avós paternos, estes 

terão o direito de chamar ao processos os corresponsáveis maternos) -> STJ. 

 

Maiores de 60 anos 

Diferentemente do disposto anteriormente, quando se trata de idosos,estaremos falando em natureza solidária 

da prestação de alimentos, no qual o idoso pode pedir de qualquer um. Caso haja a cobrança somente a mim, eu 

cobrarei dos demais também, pois há a solidariedade -> art. 12. 

 

Mesmo no caso dos idosos, aplica-se a ordem preferencial estabelecida no art. 1696, assim só poderá demandar 

os descendentes se lhe faltarem os ascendentes e só poderão acionar os irmãos na falta dos descendentes. 

 

CONDICIONALIDADE (art. 1694) 

Tem o binômio da necessidade x possibilidade do alimentante. Caso após a fixação dos alimentos o alimentando 

adquira condições de prover à própria mantença, ou o alimentante não mais pode fornecê-los, pois haverá 

prejuízo ao seu sustento, extingue-se a obrigação. 

 

RECIPROCIDADE (art. 1696) 

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 dos outros. 

 

Estende-se entre ascendentes e descendentes na linha reta e na colateral entre os irmãos (são parentes 

recíprocos por natureza). 

“o devedor de hoje pode tornar-se o credor alimentar de amanhã” 

 

MUTABILIDADE (art. 1699) 

Temos os elementos variáveis da “necessidades do reclamante” x  “possibilidade do obrigado”. Desta forma, a lei 

permite a alteração da pensão, mediante ação revisional ou de exoneração.  

 

Art. 1699: se, fixados os alimentos, sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstancias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo. 

 

Ex: credora de alimentos consegue um trabalho honesto que lhe permita viver condignamente, pode o marido 

devedor pedir com êxito a exoneração da obrigação alimentar, enquanto durar tal situação. 



 

CARACTERISTICAS DO DIREITO A ALIMENTOS 

 

PERSONALÍSSIMO 

Como os alimentos se destinam à subsistência do alimentando, constituem um direito pessoal, intransferível. Sua 

titularidade não passa a outrem por negócio ou por fato jurídico. 

 

INCESSÍVEL 

Como o direito a alimentos é algo inseparável a pessoa (personalíssimo), não pode ser objeto de cessão de 

crédito, afinal se opõe a sua natureza. 

 

*o crédito constituído por pensões alimentares vencidas é considerado um crédito comum e pode ser objeto de 

transação (o que não pode são os futuros). 

 

IMPENHORÁVEL 

É inconcebível a penhora de um direito destinado à mantença da pessoa. Por essa razão, inclusive, que as 

apelações são recebidas no efeito devolutivo e não suspensivo, pois a suspensão poderia conduzir ao 

perecimento do alimentário. 

 

INCOMPENSÁVEL 

A compensação é meio de extinção de obrigações entre pessoas que são ao mesmo tempo credoras e devedoras 

umas das outras. Se o direito a alimentos fosse objeto de compensação seria extinto total ou parcialmente, com 

prejuízo irreparável para o alimentando, já que os alimentos constituem o mínimo necessário à sua subsistência. 

 

Ex: o marido não pode deixar de pagar a pensão a pretexto de compensá-la com recebimentos indevidos, pela 

esposa, de aluguéis só a ele pertencentes. 

 

A jurisprudência vem permitindo a compensação nas prestações vincendas, porém, esse instituto da 

compensação deve ser aplicado ponderadamente, para que dele não resulte eventual enriquecimento sem causa 

de parte do beneficiário. 

 

IMPRESCRITÍVEL 

O que não prescreve é o direito de postular em juízo o pagamento de pensões alimentícias, ainda que o 

alimentando venha passando necessidades há muito anos. Entretanto, prescreve em 2 anos o direito de cobrar as 

pensões já fixadas em sentença ou estabelecidas em acordo e não pagas, a partir da data em que se vencerem. 

 

*em se tratando de execução de alimentos proposta por alimentando absolutamente incapaz, não há que se falar 

em prescrição das prestações mensais. 

 

INTRASACIONÁVEL 

Sendo personalíssimo e indisponível, o direito a alimentos não pode ser objeto de transação. 

 

ATUAL 



Não haverá cobrança de alimentos anterior a propositura ação, afinal, o alimentando sobreviveu até aqui. 

 

IRREPETÍVEL ou IRRESTITUÍVEL 

Os alimentos uma vez pagos são irrestituíveis, sejam provisórios ou definitivos. A obrigação de prestá-los constitui 

matéria de ordem pública e assim não caberá a restituição dos alimentos provisórios ou provisionais. Afinal, quem 

paga alimentos, pagou uma dívida, não se tratando de simples antecipação ou de empréstimo. 

 

IRRENUNCIÁVEL 

Art. 1707: Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo 

crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 

 

Súmula 379, STF: no acordo de desquite não se admite renuncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados 

ulteriormente, verificados os pressupostos legais. 

 

A renúncia em uma separação consensual deve ser interpretada como simples dispensa provisória e momentânea 

da pensão alimentar, podendo o cônjuge ou companheiro, vir a pleiteá-la ulteriormente, provando a necessidade 

atual e a possibilidade econômica do alimentante. 

 

*súmula que não se aplica aos casos de divórcio, mas somente os separados judicialmente. 

 

 

PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.  OBJETO E MONTANTE DAS PRESTAÇÕES. 

- Existência de um vínculo de parentesco 

- Necessidade do reclamante 

- Possibilidade da pessoa obrigada 

- Proporcionalidade 

 

Art. 1695: são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem podem prover, pelo 

seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los sem desfalque do necessário 

ao seu sustento. 

 

Art. 1694: alimentos é tudo aquilo que a pessoa necessita para viver de modo compatível com a sua condição 

social, inclusive para atender às necessidade de sua educação e não apenas para garantir sua subsistência. 

 

Os alimentos poderão ser pleiteados àqueles que possuem somente o necessário à própria subsistência? 

Não! Não poderá condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário 

à própria subsistência. Afinal, a lei não quer o pericimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício de 

vida do alimentante. 

 

Temos que analisar sempre os recursos do devedor, o qual não pode ser constrangido a alienar imóvel de sua 

propriedade para atender às necessidades do alimentando.  

*os tribunais adotam, para a pensão devida pelo marido à mulher e aos filhos, de 1/3 dos ganhos líquidos 

daquele. 



 

Mas e se for profissional liberal, que não possui renda fixa? 

Como o profissional liberal possui rendimentos variáveis, auferidos de diversas fontes (já o de renda fixa, poderá 

o juiz dizer que a pensão será descontada direto da folha de pagamento), mostra-se mais eficiente e 

recomendável o arbitramento de quantia certa! 

 

O quantum fixado é imutável? 

Não, já vimos que poderá ser passível de ação revisional de alimentos, quando houver mudanças financeiras das 

partes. 

  

Lembrando que as sentenças proferidas nas ações de alimentos trazem a cláusula rebus sic stantibus, pois o 

montante da prestação tem como pressuposto a permanência das condições de necessidade e possibilidade que 

o determinaram. 

 

Estipulado o percentual, qual será a base de calculo que recairá essa porcentagem? 

A júris considera que para base de calculo da pensão alimentícia serão os ganhos normais, aqueles que ele 

percebe de forma permanente, em períodos certos, compreendendo também o 13° ou gratificação natalina. 

 

Não entram: verbas recebidas eventualmente como indenizações por conversão de licença-prêmio ou férias em 

pecúnia, levantamento do FGTS, eventuais horas extras e reembolsos de despesas e viagens. São situações 

pertinentes a pessoa do devedor ou situações especiais e provisórias como as de caráter indenizatório ou a que se 

destinam a premiar seu esforço pessoal, o que não seria justo ser adicionado para base se calculo da 

porcentagem da pensão. 

 

 

Lembrando que o dever de sustentar os filhos menores é expresso no art. 1566, IV (que é dever de ambos os 

cônjuges o sustento, guarda e a educação dos filhos) e enfatizado pelos art. 1634, I (compete aos pais a criação e 

educação dos filhos) e 229 da CF, tendo em vista que decorre do poder familiar e deve ser cumprido 

incondicionalmente, não concorrendo os pressupostos que vimos na obrigação alimentar. Ademais, subsiste 

mesmo que o filho disponha de bens, recebidos por herança ou doação e cessa quando há a emancipação ou 

atinge a maioridade aos 18 anos de idade. 

= deixa de existir o dever de sustendo decorrente do poder familiar, porém, pode surgira obrigação alimentar 

de natureza genérica, decorrente do parentesco (art. 1694). 

 

Filhos maiores que por incapacidade ou enfermidade, não conseguem prover a própria subsistência? 

Também poderão pleitear alimentos, mas sujeitando-se a comprovação dos requisitos de necessidade e da 

possibilidade. Tal obrigação poderá durar até a morte! 

 

Jurisprudência 

Tem afirmado a não cessação da obrigação alimentar paterna diante da simples maioridade do filho, 

determinando a manutenção do encargos até o limite de 24 anos (limite extraído da legislação do IR) enquanto 

estiver cursando escola superior, salvo se dispuser de meios próprios para sua manutenção. 

 



= ficou mais fácil ainda com o disposto no art. 1694 que a pensão deve ser fixada inclusive para atender as 

necessidades de sua educação. 

 

Todos os estudantes? 

Não, cessa para os repetentes (“verdadeiro abuso de relação familiar”), mestrados, especialização, doutorado. 

 

Trabalho + jornada estudantil 

Havendo compatibilidade da jornada estudantil com a de trabalho, deverá o estudante manter sua subsistência e 

educação sem onerar os pais! 

 

Fora esses casos mencionados, a maioridade, ou seja, aos 18 anos, faz cessar automaticamente o dever de pagar 

alimentos, dispensando o ajuizamento de ação exoneratória,  podendo ser simplesmente deferido pedido de 

expedição de ofício à empregadora do devedor, inexistindo,ademais, o direito de acrescer 

 

Jurisprudência 

O STJ consolidou sua júris no sentido de que o cancelamento da pensão alimentícia e dos descontos em folha de 

pagamento, quando o alimentando atinge a maioridade, não deve ser automático exigindo a instrução sumária 

em respeito ao contraditório, autônoma de revisão. 

 

PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS: QUEM DEVE PRESTAR ALIMENTOS E QUEM PODE RECLAMÁ-LOS 

Como vimos o dever de sustento recai somente sobre os pais, pois tem sua causa decorrente do poder familiar, 

não se estendendo aos outros ascendentes. Ressalta-se que não é recíproco! Ao contrário da obrigação alimentar 

do art. 1694, que o é entre todos os ascendentes e descendentes. Esta, mas ampla, de caráter geral e não 

vinculada ao poder familiar, mas sim decorrente da relação de parentesco, em linha reta e na colateral até 2° 

grau, do casamento e união estável. 

 

Se o menor for abastado os genitores devem pensionar? 

Independente, os pais devem sustentar, é uma necessidade presumida! 

 

Quais são as formas de prestar esses alimentos? 

- Pensão 

- Hospedagem e sustento  

 

Art. 1701: a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e 

sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor. 

 

Desta forma, podemos concluir que presta alimentos é um cumprimento alternativo: 

- prestação em R$, sob forma de pensão periódica ou em espécie (pensão imprópria – cesta básica, roupas, 

remédios, mensalidades escolares, plano de saúde). 

- recebimento do alimentando em casa, fornecendo-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de 

prestar o necessário à sua educação, quando menor (pensão própria). 

 

§ único: compete ao juiz, se as circunstancia o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. 



 

Essa escolha é definitiva? 

Cabe ao devedor o direito de escolha desse cumprimento da pensão, porém, essa escolha não é absoluta, tendo 

em vista que se o credor não concordar com a escolha ou a determinação judicial, exonerar-se-á o devedor, pois 

pode ocorrer que não há uma relação saudável entre o credor e o devedor, o que acarretaria como fonte de 

novos atritos. De qualquer forma, a escolha do devedor ou o que for fixado pelo juiz não é definitivo. Assim como 

a pensão alimentícia pode ser revista, o cumprimento também poderá. 

 

Se o genitor paga a pensão diretamente a mãe, poderá exigir a prestação de contas? 

Poderá desde que não tenha por finalidade apuração de crédito ou débito, com vista a uma eventual restituição, 

pois como vimos acima os alimentos são irrepetíveis, bem como que não tenha por finalidade “pentelhar” a mãe. 

 

Quanto às pessoas obrigadas a prestarem alimentos em razão do parentesco: 

 

(i) Direito recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta dos outros – Art. 1696 

(ii) Ascendentes – descendentes – irmãos germanos ou unilaterais – Art. 1697 

 

Esse rol é taxativo! E não inclui os parentes por afinidade: sogros, cunhados, padrastos, enteados. 

 

Jurisprudência 

Irmãs, casadas, com filhos e inteiramente dependentes economicamente e financeiramente dos maridos, não 

poderia ser responsabilizadas pela pensão aos irmãos menores, sob pena de que por via indireta condenarem-se 

os cunhados (não, não estão na linha dos responsáveis). 

 

E se o alimentando é casado? Deve procurar o pai? 

Antes de visar qualquer um dos parentes, primeiro tem que visar seu cônjuge. 

 

Ordem preferencial: 

- pais e filhos reciprocamente. 

- ascendentes na ordem de sua proximidade. 

- descendentes na ordem de sucessão. 

- irmãos unilaterais ou bilaterais, sem distinção ou preferência. 

 

E aquele cara que assume uma paternidade de uma filha que não é biológica dele? 

Deve pagar a pensão alimentícia, pois neste caso há o parentesco civil, há a paternidade socioafetiva. Afinal, 

aproxima-se da paternidade adotiva, desde que demonstrado um convívio familiar, morou mais de anos com a 

menina e mãe, por ex -> entendimento do TJ/DF (talvez não sejam assim todos os entendimentos). 

 

Posso pedir alimentos direto para meu avô? 

Subsidiariamente! Primeiro o pedido deve ser direcionado ao pai, caso este não tenha condições econômicas de 

efetuar o pagamento, ai sim em face dos avós, ou seja, a júris tem entendido que somente na ausência ou 

absoluta incapacidade dos pais. 



 

Porque não é solidaria? A solidariedade não se presume, resulta da lei ou do contrato entre as partes -> art. 265. 

 

 

AUSÊNCIA 

- Juridicamente considerada 

- Desaparecimento do genitor obrigado, estando ele em local incerto e não sabido 

- Morte. 

 

INCAPACIDADE DOS PAIS  

- Impossibilidade para trabalhar devido à estado mórbido, doença ou deficiência 

- Velhice 

- Juventude não remunerada pelo despreparo e incapacidade para o exercício de atividade rentável 

- Prisão do alimentante em face da prática de delito, enquanto durar a pena. 

 

*a má vontade dos pais não pode se equiparar à sua falta. 

 

Ação pode ser direcionada ao pai e avô? 

Sim, se evidenciado que aquele, o pai, não tem condições de arcar sozinho com a obrigação alimentar. Avós são 

chamados, nesse caso, para complementar a pensão. 

 

Art. 1698: “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...” 

 

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 

ao autor o ônus de demonstrar a ausência ou absoluta incapacidade do pai. 

 

Se posterior à ação ficar demonstrado que o autor pode ser sustentado pelo seu genitor, como proceder? 

Seus avós serão excluídos da lide. 

Pai que abandonou a família poderá pedir alimentos? 

Não, mesmo que o pai alegue (i) idade avançada e desemprego e (ii) invocando o dever de solidariedade familiar, 

comprovadamente abandonou a família sem manter contato por mais de 18 anos, terá seu pedido negado. 

*merecer solidariedade implica também em ser solidário!!! 

 

Quem pode pedir os alimentos? 

- Menor de 18 anos (poder familiar): a mãe, podendo promover ação de alimentos ou execução de alimentos. 

- Maior de 18 anos -> legitimidade exclusiva do maior (não cabe a mãe). 

 

 

Irmãos germanos ou unilaterais 

Em relação a ordem para pedir a pensão, inexistindo descendentes o encargo recai sobre os irmãos, germanos ou 

unilaterais, sem distinção. 



 

Como lembrança, vimos que o legislador não legitima os colaterais além do 2° grau a prestar alimentos. Assim, 

tem-se negado pedido de alimentos formulado contra tios, sobrinhos, colaterais em 3° grau, contra espólio. 

Apesar de que em matéria de sucessão é considerado até o 4° grau, na matéria de alimentos será somente até o 

2° grau. 

 

 

ALIMENTOS DECORRENTES DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E DA UNIÃO ESTÁVEL 

Art. 1694: devem ser aplicados aos alimentos devidos em consequência da dissolução da união estável os mesmo 

princípios e regras aplicáveis à separação judicial. Os cônjuges ou companheiros poderão pedir uns aos outros 

alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. 

 

Entre os cônjuges 

É possível pedir alimentos na Constancia do casamento? Sim, temos aquelas situações em que a pessoa trabalha e 

não traz direito para a casa. Em tese, pode! 

 

Com separação 

Se inocente -> alimentos côngruos, inclusive para atender ás necessidades de sua educação e não apenas para 

suprir o indispensável à sua subsistência -> art. 1702. 

Se culpado -> necessários + prova de que não tem bens + não têm meios nem aptidão para o trabalho e parentes 

até 2° grau colateral. 

 

Após o divórcio 

Não vai ter pagamento de pensão alimentícia, salvo quando ficar estabelecido em sentença. Normalmente só é 

estabelecido com não tem condições de entrar no mercado (porque antigamente nossas avós largavam a vida 

para cuidar dos filhos e etc). 

 

A regra é não pagar!!! Mas temos uma exceção: imagine a situação de uma mulher que se divorciou, portanto, 

terminou com o vínculo matrimonial e lá na frente surge uma situação em que possa pedir alimentos. Baseado 

em que? Solidarismo!!! “Princípio da socialidade” (está escrito certo sim), uma interpretação social, com base nas 

premissas atuais e não nas antigas que seguiam o principio do individualismo. 

 

Alguém esta falando em dar alimentos côngruos? Não, alimentos necessários, afinal ninguém quer que o filho a 

mãe em uma situação ruim, não! 

 

 

Exoneração do cônjuge devedor 

- tiver procedimento indigno em relação ao devedor (tentar contra a vida do devedor, incorrido no crime de 

calúnia ou de injúria). 

- casamento, união estável ou concubinato do credor (relações não eventuais entre o homem e a mulher 

impedidos de casar). 

 

Novo casamento de devedor acarreta exoneração deste para com o alimentando? 



Não! Quer o devedor constitua nova família, quer estabeleça qualquer relacionamento afetivo ou amoroso, não 

cessa obrigação alimentar reconhecida na sentença do divórcio. 

 

Constituição de uma nova família 

O que tem acontecido: tem o casamento, tem 2 filhos, se divorcia, arruma nova família. Quer filho de nova família 

e pede revisional para baixar a pensão.  

Essa postura é cabível? Sim! 

É correto essa postura? Não!  

Porque a criança que já existe tem direito ao principio da dignidade humana, da doutrina da proteção legal, 

prioridade, convivência familiar, direito á educação. Colocando mais um filho e baixar os alimentos pela 

revisional temos violação à responsabilidade parental. 

 

- risco de conceber uma criança deficiente 

- não ter tempo para cuidar 

- não dar a educação adequada para todas, devido à situação, pois aperta a renda, nasce mais um, tiro dois do 

inglês e assim vai 

 

“não poderá fazer isso” – não encontraremos isso na legislação. Temos que fazer toda uma análise sistemática 

dos deveres do nosso ordenamento. 

 

 

MEIOS DE ASSEGURAR O PAGAMENTO DA PENSÃO 

 

AÇÃO DE ALIMENTOS 

Previsão: Lei 5.478/68 

 

Será por meio do processo de conhecimento e o autor de utilizará do procedimento especial desde que possa 

apresentar prova pré-constituída: 

- No parentesco -> certidão de nascimento 

- Do dever alimentar -> certidão de casamento ou comprovante do companheirismo 

 

Se o pretendente à pensão não preencher os requisitos exigidos para dedução de sua reivindicação pelo rito 

especial, ou optar pela ação ordinária de alimentos (cumulada ou não com o pedido de investigação de 

paternidade) poderá formular pedido cautelar, incidente ou antecedente, de alimentos provisionais, facultando 

ainda o requerimento de tutela antecipada -> art. 852, CPC e 275 

 

Art. 1706: os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz, nos termos da lei processual. 

 

Lei que regulamenta a investigação de paternidade (Lei 8.560/92) dos filhos havidos fora do casamento, coloca 

em seu art. 7°: sempre que na sentença de 1° grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos 

provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. 

 

Sumula 277, STJ: Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação; 



 

Em vez de aguardar a ação de alimentos ser promovida, pode o credor antecipar-se e requerer ao juiz a fixação 

da pensão? 

Sim! Poderá antecipar-se justamente para não correr o risco de ver a pensão provisória fixada em montante 

acima de suas possibilidades. Demonstrará seu ganho efetivo. 

 

As despachar a inicial da ação de rito especial, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios com base em 1/3 

dos rendimentos do devedor, sendo de salientar-se que a lei não estabelece nenhum critério!!! O juiz não deve 

fixar de ofício os provisórios, mas somente se o interessado o requerer. 

 

Lembrando que o magistrado deve agir com toda cautelar e prudência para evitar injustiças na fixação, visto que 

o autor costuma, na inicial, exagerar os ganhos do alimentante. Não pode o devedor ser compelido a prestar 

alimentos com sacrifício próprio ou de sua família, pelo fato do reclamante estimar valores muito altos dos bens 

do credor ou até demonstrar que há necessidades maiores. Os art. 19 e 20 da Lei 5.478/68 permitem a requisição 

judicial de informações sobre os ganhos e a situação econômico-financeira do alimentante às empresas e 

“repartições públicas, civis ou militares, inclusive do IR”. 

 

Depois da inicial, o que será processado em apartado? 

 - revisão de alimentos provisórios 

- execução dos alimentos provisórios 

- provisionais, como medida cautelar, também devem ser requeridos em autos apartados, mediante 

comprovação de perículo em mora e fumus boni iuris. 

 

Observação para pedido de alimentos provisórios pelo cônjuge casado pelo regime de comunhão universal de 

bens: o juiz ao despachar a inicial deve determinar que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda 

líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor. Porém, se por ex a mulher puder prover o próprio sustento 

com recebimento de parte da renda líquida (aluguel de certo imóvel), não terá direito à alimentos. 

 

O juiz está vinculado a fixar o quantum fixado na inicial pelo alimentando? 

Não! Desta forma, não constituirá julgamento ultra petita a fixação da pensão acima do postulado na peça, pois o 

critério é a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Sem contar que as prestações de 

alimentos são dívidas de valor e não de quantia certa. 

 

Como as prestações são atualizadas? 

Como vimos, a pensão é convencionada com base nos rendimentos do alimentante, sendo atualizada, 

automaticamente, na mesma proporção dos reajustes salariais. Será atualizado segundo o índice oficial 

regularmente estabelecido (art. 1710) ou com base no SM (vimos que é o valor que representa o mínimo 

necessário para a subsistência da pessoa). 

 

SM como padrão para fixar a pensão alimentícia 

STF ->  “a inexistência de trabalho não retira do SM patente de prestabilidade para estipulação do valor da pensão 

de alimentos. Nenhum outro padrão seria mais adequado à estipulação de alimentos, porque estes devem 

atender as idênticas necessidades”. 



 

Então, a pensão é fixada com o SM da pessoa, tem juiz que acha que pode ser fixada com base na hora extra e 

outros entendimentos. 

 

13° - horas extras: existem muitas famílias que são sustentadas pelas horas extras que se incorporam no salário, 

alguns juiz são sensíveis no sentido de que apenas a quantia do SM não sustenta a pessoa, precisando acrescer as 

horas extras então. 

 

Outra discussão é sobre o FGTS que não é verba salarial, porém, quando a pessoa é demitida é o FGTS que é 

utilizado para o pagamento da pensão então ai sim quando ele for levantado deve ser considerado para fixar a 

pensão. Mas é isso que deveria acontecer? Não, deveria levantar o FGTS e colocar em conta poupança (quando 

por ex, fixados em 30%) ai o que render pagar a pensão alimentícia e depois quando ele começar a trabalhar de 

novo, o dinheiro que foi tirar por parte do FGTS é colocado de volta nesse tempo que pagou a pensão. 

 

� Excluem-se as verbas indenizatórias: indenização por demissão sem justa causa; auxílio-moradia; ajuda de 

custo; verbas rescisórias trabalhistas. 

 

Lembrando que o direito brasileiro faz tudo em favor da criança e desta forma, se achar necessário vai botar tudo 

para somar. 

 

Se não teve mudança, ok, não mudando o valor, em razão do rebus sic stantibus. Agora se houve mudança na 

condição de uma das partes, poderá pedir a revisional. 

 

 

Qual o objetivo de legislador em conceder aos alimentos o rito especial? 

- Célere 

- Simplificado 

- Facilitar a posição do litigante necessitado 

- Facilitar a citação do devedor mediante carta postal ou AR 

 

 

Audiência de conciliação e julgamento 

Se o autor não comparecer haverá arquivamento do pedido; e se houver ausência do réu implica em revelia, 

confissão do alegado pelo autor. 

 

Ausência do representante do menor? 

Implica em só no arquivamento do processo e não sua extinção. 

 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS 

Como vimos, poderá haver mudanças na situação da parte, o que a lei permite que haja a alteração da pensão, 

mediante ação revisional ou de exoneração. 

Motivo: cláusula rebus suc stantibus. 

 



A sentença proferida em ação de alimentos faz coisa julgada formal (não material), pois se sujeita ao reexame ou 

revisão independente de esgotamento de todos os recursos.  

 

E o desemprego? 

Tem-se decidindo que é apenas uma inadimplência transitória, não incapacitando a prestação alimentícia para 

obter os efeitos da exoneração.  

 

Quanto à competência 

Ação revisional ou exoneratória deve ser proposta no domicílio do alimentando. Caso haja a mudança de 

domicílio, deve ser proposta no novo foro. Não havendo alteração domiciliar, o pedido deve ser formulado no 

mesmo foro e a competência será do juízo por onde tramitou o processo de separação ou de alimentos. 

 

Alimentos provisórios em ação revisional 

Admite-se a fixação de alimentos provisórios em ação revisional, em razão de circunstâncias excepcionais, como 

quando os alimentos fixados anteriormente possuírem um valor irrisório. 

 

Novo valor fixado 

O novo valor só dever ser considerado a partir do transito em julgado da sentença (não da citação), inexistindo, 

portanto, repetição de indébitos dos alimentos. 

 

Quesitos que devem ser provados na revisional: 

- Necessidade de ser a pensão aumentada 

- Alimentante tem condições de suportar tal aumento 

 

Quesitos que devem ser provados na exoneração 

(i) Debilitação de suas condições econômico-financeiras 

(ii) Redução das necessidades do credor 

 

*vale lembrar que como a lei não discrimina os elementos necessários para a constatação da mudança da 

situação econômica das partes, que justifiquem a revisão ou exoneração, compete ao juiz a análise de situação 

de fato e a valoração das provas! 

 

 

Reconvenção 

Tanto é possível na ação movida com o objetivo de majorar a pensão, como na ação de exoneração do encargo 

alimentar (pretensão reconvencional visando à majoração da verba). O CPC exige apenas a conexão com a ação 

principal ou com fundamento da defesa. 

 

MEIOS DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO NÃO SATISFEITA 

Relativamente à prisão, temos exceção: só se decreta a prisão se o alimentante, embora solvente, frustra ou 

procura frustrar, a pretensão! Se ele se acha impossibilitado de fornecê-la, não se legitima a decretação da pena 

detentiva. Desta forma, a prisão por débito alimentar reclama criterioso exame dos fatos recomendado até a 

exegese estrita na compreensão das normas de caráter excepcional. 



 

Casos possíveis: contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meio necessários 

para saldar a dívida, procura por todos os meios protelar o pagamento judicialmente homologado. 

 

Para assegurar o cumprimento, pode o credor: 

Execução por quantia certa: em regra, essa se promove quando o devedor não efetua o pagamento das 

prestações nem mesmo depois de cumprir pena de prisão. Afinal, o cumprimento da pena de prisão não o exime 

do pagamento das prestações vencidas. Se o credor optar pela execução por quantia certa, iniciada esta e 

efetuada a penhora de bens, inadmissível a postulação, simultaneamente, da prisão do devedor inadimplente.  

 

Qual a ordem? 

- Desconto na folha de pagamento do valor da prestação. 

- Expropriação de aluguéis ou outros rendimentos  

- Expropriação de quaisquer bens 

- Prisão: requerer a citação de devedor para “em três dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo” sob pena de prisão. 

 

Observação: o credor não é obrigado primeiro recorrer a execução de bens do patrimônio do devedor para, 

somente depois de frustrada essa modalidade de cobrança, requerer a prisão! O que nos encontramos art. 732, 

733 e 735 denota simples disposição numérica crescente dos artigos. 

 

Qual o caráter da prisão do alimentante? 

Não é um caráter punitivo, apenas coercitivo, destinado a forçar o devedor a cumprir a obrigação alimentar, 

portanto, será imediatamente revogada se o débito por pago. 

 

Art. 733, §3°, CPC: paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. 

A partir daí, ficará o devedor sujeito apenas à execução patrimonial comum, sem qualquer sanção de índole 

pessoal. 

 

Poderá terceiro, interessado ou não, efetuar pagamento do débito alimentar? 

Sim! Não há nenhum impedimento para isso. Às vezes o próprio filho tem o interesse em solver a dívida de 

alimentos do pai para a mãe, por ex, com o propósito de superar a divergência dos genitores, bem como evitar a 

prisão do pai e evitar forma de execução mais gravosa para o devedor. 

 

Poderá o juiz decretar a prisão de ofício de devedor? 

Não, depende exclusivamente de requerimento do credor, embora a própria júris reconheça ser desnecessário 

pedido expresso (“citação do devedor para pagamento, sob as penas da lei” ou “sob as cominações legais”). 

 

E o MP e Promotor da Infância e Juventude? Poderão pedir pela prisão do devedor? 

MP -> como fiscal do processo, em defesa dos interesses do menor, não poderá pedir a prisão. 

Promotor da infância e juventude -> já este poderá colocando-se como substituto processual, com legitimação 

extraordinária para iniciativa da ação alimentar em favor do menor. 

 



A prisão civil do devedor pode ser requerida, quando o não pagamento dos alimentos: 

- definitivos -> 60 dias máximo 

- provisórios -> 60 dias máximo 

- provisionais -> 90 dias máximo 

 

*No entanto, tem prevalecido o critério unitário de duração máxima de 60 dias e inadmissível o cumprimento sob 

o benefício do regime domiciliar 

 

E se o prazo de prisão for omisso? 

Não é correto dizer que será aplicado o prazo mínimo de 30 dias, pois sendo omisso ela é inexequível, sem contar 

que o despacho que decreta a prisão deverá sempre ser fundamentado (inadmissível o despacho lacônico), sob 

pena de nulidade, até porque a defesa precisa ter identificado os motivos da constrição penal. 

 

Ah mas o devedor não arcou com as verbas, custas, despesas periciais e honorários de advogado, ele pode ser 

preso? 

Não somente o descumprimento da pensão alimentícia que sujeita o devedor a prisão! Essas outras verbas são 

parcelas autônomas, sem contar que não se admite a prisão civil por dívida. Essas parcelas devem ser reclamadas 

no processo executivo comum, já que a prisão por alimentos não pode contar débitos de outra origem a não ser a 

falta de pagamento dos alimentos. 

 

Deferimento ou indeferimento da prisão civil -> agravo de instrumento. 

 

Cumprida a pensa de prisão, o devedor poderá ser preso novamente? 

Não! Não poderá ser preso novamente pelo não pagamento das mesmas prestações vencidas, mas poderá sê-lo 

outras vezes mais, quantas forem necessárias, se não pagar novas prestações. 

 

Tem os tribunais proclamado que a prisão civil tem em vista a preservação da vida e somente poderá ser imposta 

para compelir o alimentante a suprir as necessidades atuais do alimentário, reapresentadas pelas 3 últimas 

prestações, devendo as pretéritas ser cobradas em procedimento próprio (penhora). 

 

Sumula 309: o débito alimentar que autoriza a prisão civil ao alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. 

 

Quando usamos a penhora e quando usamos a prisão? 

Penhora – quando estivermos falando de valores inferiores as três ultimas prestações. O lapso prescricional não é 

de 2 anos? Sim, pego as 21 prestações e levo para o rito da penhora e o 3 últimas vão para a prisão. Para essas 

três ultimas que são atuais que tem caráter de urgência, sobrevivência, peço a prisão. 

 

“Para que não faltem ao credor alimentos presumidamente indispensáveis à sua sobrevivência” 

Desta forma, a coerção por meio da prisão só deverá ser imposta com esse justificativa. Se, porém, a cobrança se 

referir a prestações há muito vencidas, por desídia do credor, ou seja, não são indispensáveis á sobrevivência 

atual do sobrevivente, o montante será um crédito qualquer e sua cobrança será por execução por quantia certa! 

-> art. 732, CPC. 



Afinal, se sobreviveu até agora, não tem porque ser imediatamente tutelado. 

 

 

Só para retomar, hipóteses de extinção da pensão: 

� Morte da criança 

� Morte do alimentante - se ele devia prestações antigas, isso é crédito e ai o patrimônio dele vai responder por 

isso 

� Mudança de fortuna do alimentando: extingue se tiver condições e ainda se o outro ficar literalmente rico o 

que era devedor pode viver credor, afinal os alimentos são recíprocos 

� Novo casamento - ninguém sustentará tchutchuqui alheio (rs) 

� Maioridade do filho 

� Indignidade do credor para com o devedor: xingar a mulher pai, ameaçar, desrepeitar 

� Casamento dos filhos 

� Emancipação, salvo a questão do curso superior 

 

 

ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

 

Aqui encontramos o direito de alimentos da mulher gestante e a forma de como será exercido! 

 

Esses tipos de alimentos são devidos simplesmente porque alguém assumiu risco do sexo. Os alimentos gravídicos 

são os destinados a cobrir despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da 

concepção ao parto (rol não taxativo): 

- alimentação especial 

- assistência médica e psicológica 

- exames complementares 

- internações 

- parto 

- medicamento e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis 

 

Fundamentação -> direito à vida, saúde, convivência familiar, alimentação, desenvolvimento saudável. E sobre 

tudo pensando que essa obrigação de cuida da vida, desenvolvimento é obrigação tanto do homem como da 

mulher. Porque isso nasceu/ pois sabemos pelo art. 2° do CC a personalidade começar do nascimento com a vida. 

 

 

Legitimidade ativa: mulher gestante, independentemente de qualquer vínculo desta com o suposto pai. Bastando 

a existência de indícios de paternidade para que o juiz fixe os alimentos gravídicos. 

 

A doutrina brasileira adota duas teorias: 

-> Teoria natalista: só pode ser sujeito quem já esta vivo, portanto, só pode ser sujeito a mãe. O sujeito ativo é a 

mãe e o passivo o suposto pai. 

-> Teoria conceptista: o sujeito ativo é o nascituro. Ai que começa a briga em razão do art. 1° -alimentos para 

gestante – ninguém fala de alimento para o nascituro.  



 

 

Tempo que perdura: os alimentos gravídicos perdurarão até o nascimento da criança. 

 

Legitimidade passiva: suposto pai, não se estendendo aos outros parentes do nascituro. 

 

Ah mais naquela noite que fiquei com a menina, outro cara também! Cabe o litisconsórcio passivo? Sim!  

Para o que for determinado como pai os gravídicos se convertem em pensão alimentícia e para os outros 

“acusados” cabe ação regressiva em face do verdadeiro. 

 

Provas para a propositura da ação? Sim, cabe a gestante o ônus de provar a necessidade dos alimentos. 

 

Suposto pai é obrigado a arcar com todas as despesas decorrentes da gravidez? 

Não, o § único do art. 2° da Lei dispõe: os alimentos de que trata esse artigo referem-se à parte das despesas que 

deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher 

grávida, na proporção dos recursos de ambos. 

 

Depois do nascimento com vida 

Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia, ou seja, há a 

mudança da natureza, em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. 

 

Há quem defenda que é um equívoco a singela conversão, tendo em vista que quando há o nascimento o devedor 

deverá garantir ao credor o direito de desfrutar da mesma condição social, não podendo ser o montante que foi 

fixado antes do nascimento. Assim, não deverá ter a conversão, até porque o objetivo dos alimentos gravídicos 

tem por finalidade a tutela dos direitos do nascituro e da gestante e após o nascimentos estão em jogo outras 

necessidades como educação, alimentação, saúde...essencial, portanto, a propositura de outra ação, seja apenas 

de alimentos ou investigação de paternidade cumulada com alimentos (afinal, é o suposto pai). Lembrando que 

a mãe atua como substituta processual de seu filho, defendendo em nome dele. 

 

Geralmente o Tribunal segue a praxe de fixação de alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do suposto 

pai, mas pode acontecer de fixar em 15%, uma vez que o § único do art. 2° da Lei recomenda que além do futuro 

pai, a mulher grávida também dê sua contribuição para o pagamento das despesas, claro que na proporção de 

seus recursos. 

 

Petição inicial 

- Comprovação da gravidez 

- Indícios de paternidade do réu (cartas, e-mails, comprovação de hospedagem em hotel/motel no período da 

concepção). 

 

O Juiz não poderá determinar a realização de DNA por meio da coleta do líquido amniótico em caso de negativa 

de paternidade, tendo em vista que coloca em risco a vida da criança (poderá gerar uma infecção generalizada 

com a introdução da agulha). Todavia, após o nascimento, o vínculo provisório da paternidade pode ser 

desconstituído mediante ação de exoneração da obrigação alimentícia com a realização do DNA. 



 

Em caso negativo de DNA, o autor responde por danos materiais e morais - VETADO 

Em caso de resultado negativo do DNA o autor não responderá pelos danos materiais e morais causados no réu, 

uma vez que afronta o princípio constitucional do acesso a justiça no sentido de que deve haver indenização por 

parte da mãe pelo simples fato de acionar judicialmente o suposto pai. Nesse caso cabe ao prejudicado pedir 

repetição de indébito em razão do enriquecimento sem causa, em face do verdadeiro pai! 

 

Ah, então ela vai responder pelo art. 186 por dolo ou culpa? 

Na verdade, esse tipo de responsabilidade pode desencorajar a mulher grávida de propor ação de alimentos 

gravídicos para não correr o risco de no caso de resultado negativo do DNA vir a ser condenada a indenizar o 

suposto pai. Deve haver muita cautela do juiz com isso, apenas a culpa que revele uma total ausência de cautelas 

mínimas por parte da mulher pode justificar a sua responsabilização. 

 

Improcedência da ação de alimentos 

O suposto pai não poderá propor ação de repetição de indébito em relação aos pagamentos efetuados em 

virtude do principio da irrepetibilidade dos alimentos. 

 

 

 

PARENTESCO 

É o vínculo que liga pessoas oriundas de um mesmo ascendente ou em razão da lei ou ainda ligadas por um 

vínculo jurídico em razão do casamento, unindo um cônjuge aos parentes dos outros = mesmo tronco ancestral. 

 

- Desbiologização: essa é a característica atual. Chegamos ao ponto de ter gente que sustenta a família 

constituída por amigos de república. Parando para pensar que a republica tem um caráter de “temporalidade”. 

Diferente de uma relação sócio-afetiva, uma relação de muito tempo, 25 anos de amizade e etc, que acaba 

considerando como irmã. Temos que separar o que é amizade de um vínculo efetivo sócio-afetivo (ser 

considerado filha daquela pessoa). 

 

Parentes em linha reta -> Descendem um dos outros, pai e filho, avô e neto. (“ao infinito e além, rs”) 

 

Parentes em linha colateral -> Sem descenderem um dos outros, descendem de um ascendente comum. 

 

Irmãos unilaterais 

- uterinos: de uma mesma mãe, mas não do mesmo pai 

- consanguíneos: de um mesmo pai, mas não de uma mesma mãe. 

 

Irmãos bilaterais 

Mesmo pai e mesma mãe. 

 

Filiação 

É a relação de parentesco consanguíneo, em 1° e em linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a geraram, ou a 

receberam como se a tivesse gerado. 



 

Atualmente... 

Art. 227, §6° = art. 1596, CC -> não importa nada, se é de pai casado separados, os direitos de todos os filhos são 

iguais! 

 

No passado existia a historia do filho bastardo e hoje é proibido, recriminado no direito brasileiro. 

A única diferença que fazemos é filhos matrimoniais e extramatrimoniais (fora do casório). 

 

Presunção legal de paternidade – art. 1597. 

“pater is est quem justa nuptiae demonstrant” 

Pai é aquele que demonstra ser casado, ou seja, o marido da mãe. É uma presunção relativa existente no direito 

brasileiro. 

 

Quais são as situações em que presumem-se concebidos os filhos na constância do casamento? 

 

I - Nascidas 180 dias (6 meses), pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; 

 

E se nasceu prematuro, com 5 meses? Não temos presunção!  

Tem 5 meses de casado, quem é o pai da criança? Ai nesse caso não haverá presunção, pois há necessidade de 

pelo menos 6 meses.Tem que ir fazer o registro da criança. Caso o cara de recuse ai entramos no exame de DNA. 

 

II – Nascidos nos300 dias subsequentes à dissolução conjugal, morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento; 

 

300 dias, pois é o tempo máximo de gestação. 

 

III – Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 

Neste caso, o sêmen é doado pelo marido. O uso desse material, que é material genético destacado de seu corpo, 

depende de anuência prévia o doador. 

 

Qual o problema que temos nessas inseminações? 

- Produção independente -> “LIBERALISMO” (não existe nenhuma lei que proíbe a produção independente) 

- O meu marido morreu e o sonho dele era ser pai, vou fazer isso em homenagem a ele. 

 

O marido por ocasião de elaboração de seu testamento, poderá contemplar os filhos que serão concebidos com o 

mterial por ele doado, com a ressalva que esses filhos estejam vivos quando da abertura da sicessão (“saisine”) 

 

*não cabe d. sucessório de inseminação artificial post mortem – art. 1784 x 1798 

 

Art. 1784 – Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 

 



Ou seja, estabelece o “Direito de saisine”: é transmissão do domínio e direito da posse de herança para seus 

herdeiros no momento exato na morte dele. Agora se a criança ainda não foi inseminada, vai passar o que para 

alguém que ainda não existe?  

 

Art. 1798 – Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. 

Ou seja, a pessoa precisa existir!  

 

IV – Havidos a qualquer tempo, quando de tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção 

artificial homóloga.  

São aqueles embriões ainda não implantados e assim considera-se um ser já concebido que está aguardando “in 

vitrio” ou na crioconservação a implantação no ventre materno. Ou seja, JÁ HÁ UM CONCEPÇÃO!!! 

 

Dependendo da idade da mulher se inseminam 2/3/4 embriões, como sobram, se a pessoa quiser fazer uma nova 

inseminação, sem problemas. 

 

V – Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. 

Se for sêmen de outro homem precisa de autorização sim e se autorizado será uma anuência IRRETRATÁVEL.  

 

O marido somente poderá contestar a paternidade nesse casse se houver alegação com forte lastro probatório no 

sentido de que teria havia vício de consentimento para a fertilização. 

 

Sem autorização chamamos de adultério casto – trai a confiança do atual marido(conduta desonrosa, o que causa 

separação do casal). O marido não precisa ter problemas de saúde para não ser pai, basta não querer. 

 

Impotência 

- Coeunde: do coito, não tem ereção -> Impotência instrumental. 

- Generandi: impotência que surge em razão da infertilidade da pessoa. 

 

Art. 1599: A prova de impotência do cônjuge para gerar, à época da concepção, ilide a presunção da paternidade.  

Qual tipo de impotência é tratada aqui? Generandi, só vai medir a presunção de paternidade de provar que não 

tinha condições de fertilidade na fecundação. 

 

Homem mutilado 

Apesar da ausência do pênis, pode ser que o marido tenha espermatozoides. 

 

Ação negatória/de contestação de paternidade 

Art. 1601: Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação 

imprescritível -> é uma ação própria do marido para impugnar a paternidade que lhe é imputada. 

 

Legitimidade ativa 

Privativa do pai 

Exceção: § único , no curso, aos herdeiros. 

§ único: Contestada a filiação,os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. 



 

O que o marido deve provar? 

- não tinha condição de gerar 

- houve adultério da mulher 

 

Legitimidade passiva 

Réu -> criança 

Ré ->  Mulher, como representante da criança, litisconsórcio passivo. 

Se o filho for falecido: herdeiros. 

 

Erro ou falsidade do registro 

Art. 1604: Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se 

erro ou falsidade do registro. 

 

Lei 8560/92: o reconhecimento de filho fora do casamento é irrevogável. Ah mais eu estava apaixonado pela 

minha namorada e agora não mais, não interessa, pois não cabe arrependimento posterior. O STJ só admite 

arrependimento posterior de demonstrado que foi por erro, coação ou dolo. 

 

I – registro 

II – escritura publica ou escrito particular e leva ao registro 

III – testamento: eu posso fazer quantos testamentos eu quiser. Qual a regra? O testamento mais recente revoga 

o anterior se tratarem do mesmo assunto. Se forem assuntos diferentes todos são válidos, seja a quantidade que 

quiser. Faço um testamento e reconheço x como meu filho, deixo minha casa para y. Descubro que a Y resolver 

ser profissional em uma área que não sou de acordo e desisto de passar a casa para Y e mudou para W, porém, 

quanto ao reconhecimento de x como meu filho é “imexível”.  

IV – reconhecimento de filho em audiência de processo que não tem nada haver com processo de investigação de 

paternidade. 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

- Ação de investigação de paternidade judicial 

- Ação de investigação de paternidade oficiosa ou administrativa: a mulher registra a criança somente no nome 

dela. O funcionário do cartório tem que perguntar se sabe quem é o pai, qual o endereço, trabalha onde, filho de 

quem. Assim, o oficial do registro manda as informações para o juiz de direito. O Juiz houve a mulher e depois o 

suposto vai receber a cartinha dizendo que existe uma imputação dizendo que você é pai de tal com fulana de tal. 

 

O suposto pai pode reconhecer e assim já corrige o assento de registro dessa criança. Tem o prazo de 30 dias para 

se manifestar. Assim pode ser que ele pode ficar inerte ou recursar, assim o juiz de direito encaminha os autos 

para o MP que deve ingressar com ação de investigação de paternidade. 

 

Continuando a lei temos “ a iniciativa conferida ao MP...”, ou seja, a despeito do MP ter essa legitimidade a parte 

por si pode mover um ação de investigação de paternidade. 

 



Art. 2°- A -> DNA 

O DNA serve para imputar paternidade para a pessoa. 

 

Histórico: Sistema RH, Sistema do exame ABO, Sistema HLA (dizia com a porcentagem daquele não ser o pai). 

 

O DNA diz que 99,9% o cara é pai!  

Ah e o 0,1? Sem conjunto probatório, só o DNA autoriza um juiz afirmar a paternidade? Tem juiz que julga, mas a 

lei preconiza que o DNA deve estar associado a um conjunto probatório, ligando os dois. 

 

Fraude de DNA? Fácil? Sim! Temos sempre que acompanhar as pericias hematológica. 

- transfusão de sangue algum tempo antes 

 

Negatória para dirimir minha dúvida? 

Negatória serve para negar paternidade! 

 

O DNA serve como prova de erro no registro de nascimentos? 

Não! Nunca! Porque pode ter havido o registro de livre e espontânea vontade. Se quero provar erro de registro 

não será com DNA. 

 

13.11.2013 

 

Prova de filiação 

Pela certidão (meio que se espera) e também por qualquer outro meio no direito admitido, como RG, carteira de 

trabalho e etc. 

 

Só que temos um problema, questão de tufão, enchentes e etc, ai entra a ação declaratória de posse do estado 

do filho, provando características, tais como: 

- nome 

- fama 

- tractus 

 

É ai que provamos! 

Na ação de prova de filiação nunca houve recusa do filho (há o reconhecimento compulsório do filho) e assim não 

cabe prova genética. Na ação de prova de filiação, cabe a perícia genética. Quem tem legitimidade ativa o filho (e 

se menor representado pela mãe, jamais a genitora em si) 

 

Ação de reconhecimento de estado de filiação – art. 27, ECA 

STJ pacificou possibilidade de ação investigatória de paternidade independente de filiação registral = não 

reconhece a decadência. 

 

Se a criança tem interesse em afastar a paternidade socioafetiva, o que deve prevalecer é o interesse da criança, 

na qual se afasta para reconhecer a paternidade biológica!!!! 

 



A busca da ancestralidade 

Entre o direito de identidade e a coisa julgada, embora ambos estejam protegidos na CF, o que prevalece é o da 

identidade. 

 

Situação: imagina uma criança com leucemia, e ai nos exames descobre que o pai nem pode ser o pai verdadeiro. 

Nessa hora é possível entrar com pedido de investigação de paternidade para descobrir quem é o pai biológico? 

Sim. Quero trocar a paternidade? Não, só quero saber quem é o biológico para saber se ele consegue fazer 

doação, como de medula, ou seja, só para busca da ancestralidade. 

 

Pai é quem cria? Quem contribui com o material genético? Quem conta no registro? 

O sigilo do doador é preservado, mas há quem defenda que é um sigilo relativo. 

 

Quem é o pai? É quem dá registro? Sim!! 

Ainda que não tenha sido super presente, é o meu pai. O poder família é imprescritível, assim se o meu pai 

exerceu ou não o poder familiar ele é meu pai, pois é quem esta no registro. 

 

Quem contribuiu com o material genético é o pai? Sim, pode ser até que ele queria ser o pai. 

 

Pai é quem cria? Sim! Imagine a situação em que a moça sai magoada de um casamento, e fala para o verdadeiro 

“me esquece, nosso filho já reconhece meu atual marido como pai e vice-versa”, então pai é quem cria sim. O pai 

biológico faltou na vida do menino, faltou a figura do pai, do super-herói, mas foi suprida pelo o outro marido. 

 

Esse pai biológico poderia até entrar com uma ação de desconstituição de paternidade, para que o marido atual 

dela adote o menino. 

 

Filiação nas relações homossexuais 

A lei nunca teve algo expresso de proibição. Quando fazemos a interpretação sistemática precisamos analisar se a 

criança tem condições para ir para uma casa assim, tendo em vista que tem dificuldade por todos os lados. 

 

Poder familiar 

Munus público -> Relevante função praticada pelo particular em benefício do interesse público. 

Os pais exercem o munus público!!! Eu tenho dever de educar e cuidar dos meus filhos, mas não estou fazendo 

isso em prol dos meus filhos ou da minha família, mas em prol da sociedade. Por isso sempre falamos “crio o filho 

para o mundo” para contribuir de alguma forma para que o mundo seja melhor, mais feliz. 

 

Conceito do pátrio poder ao poder familiar: 

“Cuidado do pai e da mãe, dever de criá-los, alimentá-los e educá-los conforme a condição e fortuna da família.” 

  

Em diferentes classes sociais os pais darão saúde, diversão, roupa, educação, tudo aquilo que é necessário para 

que a criança cresça e se desenvolva, tudo dentro da condição pertinente, mas eles dão a mesma coisa. 

 

Titulares do poder familiar 



Pai e mãe. E se eles morrerem e sou sozinha? A vó pode? Não! Vó pode adotar? Não! Se ela te adotar é que ela 

vai se tornar mãe e ai mexe no direito sucessório. Nem irmão pode adotar irmão. O que a vó pode ter é a guarda. 

 

Art. 386, CC de 16 – não tem no CC atual, mas o princípio continua valendo: os pais não poderiam praticar atos 

que resultassem na diminuição do patrimônio do menor sem prévia autorização judicial 

 

Caracteristicas do poder familiar 

 - imprescritibilidade: não é porque meu pai não exercer o papel dele de pai presente que não vai ser meu pai. 

 

- indisponível: pais que consentem na adoção renunciam. 

Ex: e o pai que não quer ser pai do filho? Não pode! A condição de pai e de mãe é indisponível.  

Ou a situação do pai que está esperando de qualquer jeito filho homem e nasce menina, há a rejeição. 

 

Exceção: em juízo e conveniência apurado – art. 166, ECA 

E as pessoas que abrem mão do poder familiar para colocar o filho em adoção? Ai dispõe, mas é um malefício 

para por em interesse da criança ou adolescente em juízo.  

 

- Indivisível – mas o exercício? 

É do pai e da mãe, não tem como dividir. A maioria da doutrina diz que dividimos o exercício do poder familar, 

como? 

� Pai e mãe separados, pois um é o guardião e o visitador cuidando da criança, mas de longe e de perto nos 

dias de visita. 

� Pais casados, mas com as “tarefinhas” divididas, mas o direito de cuidar, educar é dos dois em igualdade de 

condições. 

 

Atribuições decorrentes do poder familiar 

Art. 1634: Compete aos pais, quanto à pessoa dos seus filhos 

 

I- Dirigir-lhes a criação e educação; 

Pai e mãe tem que ter autoridade para que o filho lhe obedeça. A obediência é enquanto durar o poder 

familiar. Pai tem que exigir isso do filho.  

 

E a educação? Educação formal é escola primária, todos tem o dever de colocar os filhos em escola 

primária (art. 205, CF), educação infantil – fundamental.  

Mando os filhos para a escola, supriu o dever de educação? Não! Tem que instruir, dar valores éticos, 

morais. 

 

II – tê-los em sua companhia ou guarda; 

Isso é para direcionar a educação. Isso pode causar abandono moral, intelectual. 

 

III – Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem  

 



IV – Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, 

ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 

 

V – Representá-los, até aos 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que 

forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

 

VI – Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

 

VII – Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição; 

Exigir respeito, obediência, não precisamos concordar com pai ou mãe, mas deve respeitar a posição. 

Quanto aos serviços, é arrumar cama, comida para o cachorro, guardar o brinquedo.  

 

 

Suspensão do poder familiar 

- faltas, mas não tão graves 

- quando suspende o poder familiar, pode ser parcial, no caso de um filho só 

Um pode suspenso pode voltar a vigorar? Sim, superada aquela causa, poderá voltar. 

 

Como? Sempre judicialmente, observando o devido processo legal 

 

Quando suspende, precisamos fazer uma inscrição à margem do registro 

 

Cabe suspensão liminar? Art. 157, ECA 

Teve o poder familiar suspenso pois não estava sendo uma boa influencia ao seu filho, mas o dever de pagar 

alimentos ao seu filho ficarão intactos, se não estaríamos diante de uma premiação. 

 

Perda do poder familiar  

Art. 1638: Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

 

I – Castigar imoderadamente o filho; 

 

Podem responder por maus tratados, lei da palmada. Se for dado à criança um castigo que seja intolerável, 

poderá ser considerado até tortura, como por ex, tirar o vídeo-game? Pode ser uma tortura para ele, e pode ser 

acolhida pela conceito trazido pela lei da palmada. 

 

II – Deixar o filho em abandono 

 

III – Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes 

 

IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente 

 



A regra é que quando se perde o poder familiar, se perde a todos os filhos. Quando falamos em permanente é 

que tem um grau de durabilidade maior. Mas se a pessoa comprovar que se regenerou, reabilitou, poderá 

voltar? Sim! é isso justamente que o ordenamento quer! 

 

Pobreza é motivo? Não! O poder público tem o dever de conceder maios para que a pessoa possa com 

tranquilidade de sustentar seu filho onde mora e tem sua vida. Mas na prática não é assim, o ECA não é nem 1/3 

implementado. 

 

 

Matéria da prova 

Regime de bens 

Dissolução do casamento 

União estável 

Relações de parentesco 

Alimentos 

Poder familiar 

 

 

 


