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RESUMO 

 

A presente monografia vem trazer um tema muito recorrente nos dias atuais, porém 

pouco analisado, sendo este a questão dos alimentos avoengos. Os alimentos avoengos são os 

alimentos devidos pelos avós em face de seu neto, sendo obrigação deste fornecer os meios 

para subsistência do alimentado, tendo assim ao menos o mínimo da dignidade necessária. 

Muito se ouve falar em alimentos devidos pelos pais em face de seus filhos, porém, quando 

trata-se dos avós, isto já parece estranho, porém, é mais comum do que se imagina. Podemos 

assim dizer que é de grande relevância este tema dentro do ordenamento jurídico, ainda mais 

no Código Civil, onde se baseia e regula este tema. Tendo caráter histórico e influência social, 

esta vertente veio se modificando com o passar do tempo, de modo a se adequar com cada 

época. Faz-se necessário entender todo o contexto histórico, para chegar nos pontos atuais de 

aplicação, e entender as necessidades do ser humano, não podendo ficar desamparado e à 

mercê de toda sorte. Para isto há os direitos sociais, porém, quando o Estado não é capaz de 

lidar com cada particularidade de tais necessidades, fica a cargo do particular com estas arcar. 

 

Palavras-chave: Alimentos, Avós, Código Civil. 
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ABSTRACT 

 

This monograph brings a very recurrent theme in the present day, but little analyzed, 

this being the issue of avoengos foods. Avoengo foods are the food owed by the grandparents 

in the face of their grandson, being obliged to provide the means to subsistence of the fed, 

thus having at least the minimum of the necessary dignity. Much is heard of food given by the 

parents in the face of their children, but when it comes to grandparents, this seems strange, but 

it is more common than you might think. We can say that this issue is of great relevance 

within the legal system, especially in the Civil Code, where it is based and regulates this 

theme. Having a historical character and social influence, this aspect has been changing with 

the passage of time, in order to adapt with each epoch. It is necessary to understand the whole 

historical context, to arrive at the current points of application, and to understand the needs of 

the human being, not being able to be abandoned and at the mercy of all luck. For this there 

are social rights, but when the state is not able to deal with each particularity of such needs, it 

is up to the individual with these charges. 

 

Key words: Civil Code, Food, Granson. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, sabe-se que houve diversas mudanças nas relações familiares 

resguardadas pelo direito, que outrora não eram regulamentadas. Isso se dá, principalmente, 

pelos costumes que se transformaram ao longo dos tempos pela sociedade, incluindo assim 

diversas variações de constituição familiar, como podemos citar, por exemplo, as relações 

poliafetivas e homoafetivas. Sabendo-se que tais anteriormente sequer eram imaginadas nas 

à luz dos autores dos Diplomas anteriores. 

Haja vista que, a obrigação de mantença no que tange ao sustento do filho é principal, 

em relação aos pais do autor, ficando a cargo deste que faça haver meios para amparar seu 

filho. Porém, quando o(s) o pai(s) não tem condições ou não são localizados, tal obrigação 

recai sobre os avó, de forma subsidiária. Cria-se assim, os chamados “alimentos avoengos”. 

Uma obrigação adquirida pelos avós, em caráter provisório, porém, podendo se estender até 

o termino da duração total da obrigação, haja vista as condições dos pais. 

É direito do ser humano, que seja resguardado seu direito à dignidade da pessoa 

humana, sabendo-se que tal princípio tem influência direta sobre todos os demais, faz-se 

necessário que o mesmo seja aplicado e protegido por lei, o que é feito quando falamos em 

direitos de família. 

Por fim, a presente pesquisa pretende mostrar como a Justiça age aplicando a 

obrigação, que deveria ser primordialmente dos pais, sobre os avós, de modo que os mesmos 

sejam capazes de sustentar uma relação, mesmo que mínima de subsistência, pra com o 

requerente da mesma. Assim como seus efeitos e suas particularidades acerca de tal vertente 

do ramo do direito de família no âmbito alimentício. Mostrando ainda seu amparo em Lei e 

seus casos específicos de aplicabilidade. 
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CAPITULO 1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA 

A família no decorrer da História humana teve que passar por uma imensa 

modificação. Tal processo de evolução veio a abranger diversas situações no âmbito jurídico, 

onde o Direito em determinados temas não obtém posicionamento preciso, porém em outros 

já consegue ter um entendimento definitivo, como a obrigatoriedade de prestação de 

alimentos dos avós. Antes de adentrar a esta temática, faz-se necessário observar e discorrer 

por importantes períodos históricos para compreendermos a evolução histórica e legislativa da 

família. Primeiramente, explanar-se-á no que tange a evolução conceitual e a alteração do 

modelo familiar desde seu início até hodiernamente. Por conseguinte, iremos detalhar a 

evolução legislativa relevante ao assunto, desde o seu início no Código Civil de 1916 até sua 

entrada a vigência do novo Código Civil brasileiro, que atualmente regula as questões 

familiares em nosso país. 

O centro social e ponto inicial do ser humano mostram-se sempre a partir da família, 

que está em constante evolução gradualmente, desde os primórdios até a época presente. Por 

esta anteceder até mesmo ao Estado, podemos observar a família como célula originária da 

comunidade governamental. Segundo Rodrigo da Cunha Pereira, podemos observar três fases 

historicamente relevantes à humanidade: o estado selvagem, a barbárie e ainda a civilização. 

No estado selvagem, os homens apropriam-se dos produtos da natureza prontos para 

serem utilizados. Aparece o arco e a flecha e, consequentemente, a caça. É aí que a 

linguagem começa a ser articulada. Na barbárie, introduz-se a cerâmica, a 

domesticação de animais, agricultura e aprende-se a incrementar a produção da 

natureza por meio do trabalho humano; na civilização o homem continua 

aprendendo a elaborar os produtos da natureza: é o período da indústria e da arte. 

(PEREIRA, 2003. p. 12.) 

Diante das fases históricas apresentadas, podemos observar a civilização, iniciando-se 

primordialmente pelo estado selvagem, onde o homem habitava dentre a natureza, e se fazia 

necessário lutar com diversos animais ferozes para alcançar êxito em sua constante batalha 

pela sobrevivência, e sua alimentação baseava-se exclusivamente em frutos e raízes. Em um 

momento posterior, na chamada fase média, o ser humano integrou a sua alimentação frutos 

do mar e, ainda, obteve a maior descoberta, que mudou totalmente seu modo de viver, sendo 

esta o surgimento do fogo. Por meio de tal descoberta, o ser humano passou a integrar ao seu 

cardápio grãos, vegetais e até mesmo a caça, podendo assim cozinhar os alimentos de forma a 

ampliar sua variedade alimentícia. Já em uma fase selvagem chamada de superior, o homem 

passou a criar e utilizar de suas invenções para a caça, sendo tais armas mais aprimoradas que 
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facilitavam sua prática. Iniciava-se assim o processo de fixação do homem em determinados 

locais e ambientes por meio de aldeias, deixando de ser nômade e assim, se tornando 

sedentário fixo em um único lugar. Passaram assim a criar diversos instrumentos de madeira e 

confeccionar tecidos e linhas. 

No que tange a fase da barbárie, podemos observar sua divisão em três fases, do 

mesmo modo da supramencionada. Inicialmente, houve a fase mais inferior, onde ocorre a 

descoberta da argila e a utilização da mesma para envolver vasos e cestos para tornar estes 

utilizáveis como refratários. Outro importante ponto a se destacar acerca desta fase foi a 

capacidade do homem de produzir seu próprio sustento, por meio da criação de animais para 

abate e cultivo de plantas de modo doméstico. Citando assim, algumas características de tal 

meio de sustento: 

Viviam em casas de tijolos secados ao sol ou pedra, casas em forma de fortalezas, 

cultivavam em terrenos irrigados artificialmente o milho e outras plantas 

comestíveis, diferentes de acordo com o lugar e clima e que eram sua principal fonte 

de alimentação. Haviam chegado até a domesticar alguns animais: os mexicanos, o 

peru e outras aves; e os peruanos, a lhama. Além disso, sabiam trabalhar os metais, 

exceto o ferro, razão pela qual não conseguiam ainda prescindir das armas e 

instrumentos de pedra. (ENGELS, 2017, p. 34/35.) 

Nesse passo, observa-se o homem em um momento histórico onde passa a domesticar 

animais e amplia sua visão para a agricultura mais rústica, quando inicia seu cultivo de 

produtos agrícolas, vivem coletivamente em grupos denominados aldeias e, individualmente 

em casas. Já na última fase da barbárie, a chamada superior, o homem passou a se comunicar 

de maneira diferente, a partir da escrita, pois fora este o momento de sua criação, e passou a 

fundir minérios, como por exemplo, o ferro. 

No que tange especificamente à evolução da família, o autor discorre de forma 

sistemática algumas teorias: 

Basicamente a família segundo Homero, firmou sua organização no patriarcado, 

originado no sistema de mulheres, filhos e servos sujeitos ao poder limitador do pai. 

Após surgiu a teoria de que os primeiros homens teriam vivido 

em hordas promíscuas, unindo-se ao outro sexo sem vínculo civis ou sociais. 

Posteriormente, organizou-se a sociedade em tribos, evidenciando a base da família 

em torno da mulher, dando origem ao matriarcado. O pai poderia até ser 

desconhecido. Os filhos e parentes tomavam as normas e nome da mãe. (ENGELS, 

2017, p. 34/35.) 

Como explana o autor, a família primordialmente teria sido chefiada pela mulher, 

porém, por um breve período de tempo, pois rapidamente o homem veio a assumir tal posto 

de chefia familiar e consequentemente, dos bens de tal.  Desta forma, ao iniciar o estudo da 
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entidade familiar, podemos observar sua evolução em quatro etapas, sendo estas, a família 

monogâmica, pré-monogâmica, punaluana e consanguínea. 

O tipo de família chamada consanguínea constituiu a primeira parte do conceito de 

família. “Nela, os grupos conjugais se separam por gerações. Todos os avôs e avós, dentro dos 

limites da família, são em seu conjunto, marido e mulher entre si”. (ENGEL, 2014, p. 47) 

Nessa espécie de família, seus membros se relacionavam sexualmente, entre si: irmãos 

com irmãs, marido e mulher. Esse modelo de família, no entanto, acabou desaparecendo, 

dando lugar ao modelo de família punaluana, excluindo a prática da relação sexual entre os 

membros da própria família, sendo que em seu auge, foi determinada a proibição do 

casamento entre primos de segundo e terceiro graus. 

Vale ressaltar e dar ênfase sobre o modo de relação materno-filial, no que tange as 

famílias formadas de modo grupal, ou seja, em grupos: 

Em todas as formas de famílias por grupos, não se pode saber com certeza quem é o 

pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe. Muito embora ela chame seus filhos 

a todos da família comum e tenha para com eles deveres maternais, a verdade é que 

sabe distinguir seus próprios filhos dos demais. É claro, portanto, que, em toda a 

parte onde subsiste o casamento por grupos, a descendência só pode ser estabelecida 

do lado materno e, portanto, reconhece-se apenas a linhagem feminina. De fato é 

isso que ocorre com todos os povos que se encontram no estado selvagem e no 

estado inferior da barbárie. (ENGELS, 2017, p. 49) 

Diante do fato de as famílias habitarem sempre em grandes grupos, tornava-se natural 

que as mulheres tivessem relações com vários homens, sendo assim difícil o conhecimento da 

identidade d pai, todavia, a genitora tinha total certeza, por estar envolvida diretamente na 

geração do filho. Com o início da proibição da união de membros indivíduos entre si, a 

família começou a consolidar-se enquanto instituição religiosa e social.  

Já na era da família pré-monogâmica, a relação deixa de ser entre diversos homens e 

apenas uma mulher, tornando-se permitido à mulher se relacionar com apenas um só, uma vez 

que constatado isso, a mulher sofreria com pena deveras cruel. De outra banda, ao homem 

permitia-se ter relação com diversas mulheres.   

Nos anteriores modelos de família, o homem jamais havia encontrado dificuldade para 

encontrar mulheres, podendo escolher em ter apenas uma ou mais mulheres para si, porém, já 

na fase pré-monogâmica tais hábitos passaram a ser raros, tornando-se necessário a procura 

por companheiras. Afirma ainda o autor que: “por isso começam com o casamento pré-

monogâmico, o rapto e a compra de mulheres, sintomas bastante difundidos, mas nada mais 

que sintomas de uma transformação muito mais profunda que se havia efetuado”. (ENGELS, 

2017, p. 58) 
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Para manter uma esposa exclusivamente para si, começou-se utilizar o casamento, já 

que tais mostravam-se escassas, originando-se assim a família monogâmica, que tem por 

característica a reprodução e casamento. 

Diante do apresentado pelo autor, apenas o homem podia dissolver a união com a 

mulher concedida pelo casamento, podendo abandonar sua esposa em caso de traição ou 

impossibilidade desta procriar. Nesta época, vigorava Código Napoleônico, onde era 

permitido ao homem manter relações com concubina(s), desde que não levasse a mesma para 

o seio de seu lar. 

Do mesmo modo, entendeu Coulanges, de forma a assim explanar:  

Tendo sido o casamento contratado apenas para perpetuar a família, parece justo que 

pudesse anular-se no caso de esterilidade da mulher. O divórcio, para este caso, foi 

sempre, entre os antigos, um direito; é mesmo possível tenha sido até obrigação. Na 

Índia, a religião prescrevia que “a mulher estéril fosse substituída ao fim de oito 

anos”. Nenhum texto formal nos prova ter sido este mesmo dever obrigatório, 

igualmente na Grécia e em Roma. Todavia, Heródoto cita-nos dois reis de Espanha 

que foram obrigados a repudiar as suas mulheres porque estas se mostravam 

estéreis. (COULANGES, 1998, p. 47) 

Era considerada a mulher como se fosse um objeto, pois a mesma era propriedade 

pertencente ao seu marido, ficando assim, inclusive, obrigada a dar filhos ao mesmo, uma vez 

que, isso não ocorrendo poderia haver a anulação do casamento, uma vez que nem se 

imaginava na possibilidade de o marido ser infértil. 

No decorrer do tempo, a família passou a se individualizar, abandonando assim os 

grandes grupos, de tal forma a criar laços mais intensos, onde foram diversos os motivos para 

sua ocorrência ao decorrer de seu caminho. Temos por base na era do estado selvagem, onde a 

união familiar se consolidava a partir da constante busca pela sobrevivência. Entretanto, com 

o passar do tempo, a religião foi o principal fator de união familiar. Ainda de acordo com o 

autor, indo de encontro com nossos antecessores, observaremos um altar em cada lar, onde 

cultuavam aos deuses e aos mortos. As famílias iniciavam seus dias com orações em volta do 

altar, e a noite realizavam oferendas à estes. 

Entretanto, com a evolução da mesma, a religião passou a ser o objeto de união entre 

tais, de modo que ao observarmos nossos ancestrais, encontraríamos na casa destes um altar, 

onde realizavam cultos e oferendas aos deuses e aos mortos. Sob tal aspecto, podemos dizer 

que a religião uniu a família de tal maneira que pode se dizer que esta se tornou um só corpo. 
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Mais uma peculiaridade da Antiguidade que vale ressaltar foi a ausência afetiva entre 

membros da mesma família.  

Essa família antiga tinha por missão - sentida por todos - a conservação dos bens, a 

prática comum de um ofício, a ajuda mútua quotidiana num mundo em que um 

homem, e mais ainda uma mulher isolados não podiam sobreviver, e ainda nos casos 

de crise, a proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. [...] o 

sentimento entre os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à existência 

nem ao equilíbrio da família: se ele existisse, tanto melhor. (ARIÉS, 1978, p. 10,11) 

A família era constituída única e exclusivamente para se manter os bens da família e a 

reprodução. Os filhos perdiam sua fase da infância, uma vez que assim que adquiriam porte 

físico considerável, já ingressavam nos afazeres domésticos. Podemos observar ainda a 

independência dos filhos que assim se tornavam ao observar os adultos em tudo o que faziam. 

Assim como nos evidencia Fustel de Coulanges, o pai era o protetor dos seus 

dependentes, era ainda a autoridade dentro da família dele mesmo: “o pai é, além disso, o 

sacerdote, o herdeiro do lar, o continuador dos avós, o tronco dos descendentes, o depositário 

dos ritos misteriosos do culto e das fórmulas secretas da oração. Toda a religião reside no 

pai”. (1998, p.36) 

Os filhos eram distintos na Antiguidade, como por exemplo, os bens eram deixados 

apenas para os filhos homens, uma vez que as filhas mulheres quando se casavam, passavam a 

integrar a família do marido, sendo impossível dar continuação à família e bens dos pais 

Com o passar do tempo, a família transformou-se no tocante a sua constituição. 

Destarte, é imprescindível entender a profundidade das mudanças impostas diante de 

determinados períodos históricos, como iremos observar logo a seguir. 

  

1.1.  A Família no Direito Romano 

No tocante à família no Direito Romano, esta tinha como objeto central o homem, 

totalmente diferente do que ocorre hoje. Era totalmente autoritário e ausentes os direitos 

referentes à família em Roma, principalmente no que se refere aos direitos dos filhos e 

mulher. O detentor de todo poder familiar era o chamado pater. 
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Podemos definir a família romana junto à definição Orlando Gomes, que a define 

como sendo um “conjunto de pessoas sujeitas ao poder do paterfamilias, ora grupo de 

parentes unidos pelo vínculo de cognição, ora o patrimônio, ora a herança”. (GOMES, 2000, 

p.33) 

Ao estudarmos a família romana, fica claro que não há que se falar em afetividade, 

enquanto o a base de tal era a imposta autoridade do homem sobre sua mulher e filhos. Vale 

ressaltar que a família era uma união jurisdicional, religiosa, econômica e política. N que 

tange aos bens, podemos entender melhor a seguir. 

 [...] inicialmente, havia um patrimônio só que pertencia à família, embora 

administrado pelo pater. Numa fase mais evoluída do Direito Romano, surgiram 

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

sob a autoridade do pater. (WALD, 2002, p. 10) 

A mulher dependia integralmente do marido, sendo responsável apenas pelos trabalhos 

domésticos, não tendo direito a nenhum bem. 

Era do homem maior liberdade em relação as demais integrantes da família, tanto 

moral como civilmente. Destarte, ações que para homem era honroso, para a mulher era crime 

e, por vezes, penalizado de maneira severa, como por exemplo, no caso do adultério. 

De tal modo, por ser o homem soberano na família, sua paternidade era sempre certa, a 

menos que fosse comprovado este não estar em convívio com sua esposa no momento da 

concepção. Assim, o autor nos elucida acerca do tema:  

A família romana, longe de ser uma organização democrática alicerçada no princípio 

ético da afeição, tal qual a moderna, apresenta antes as características de uma 

entidade política, fundada no princípio da autoridade. (PEREIRA, 1998, p. 7) 

Fazia-se necessário e até obrigatório para os romanos terem filhos, devendo os 

mesmos ser advindos de seu casamento, a fim de eternizar seus cultos. Porem, mesmo os 

filhos fora do casamento não poderiam ofertar cultos e oferendas da família. Por não haver 

formas de provar a esterilidade masculina, a ausência de filhos acarretava consequências 

cruéis às mulheres, por estas serem as detentoras da gestação do filho, sendo considerada 

estéril. Podendo, em razão disso, haver até a anulação do casamento. 
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A partir disso, veio o instituto da adoção, para os cônjuges que não conseguiam ter 

filhos, tendo em vista que os filhos não eram de caráter opcional, mas sim obrigatório. Ainda, 

com o passar dos anos, a mulher passa a ter maior importância na unidade familiar. 

 A mulher tem direitos porque tem seu lugar no lar, sendo a encarregada de olhar 

para que não se extinga o fogo sagrado. É a mulher, sobretudo, que deve estar atenta 

a que este fogo se conserve puro, invoca-o e oferece-lhe sacrifícios. Tem pois 

também o seu sacerdócio. Onde a mulher não estiver, o culto doméstico acha-se 

incompleto e insuficiente. Grande desgraça para os gregos é ter o “lar sem esposa”. 

Entre os romanos a presença da mulher é de tal modo indispensável ao sacrifício que 

o sacerdote, ficando viúvo, perde o seu sacerdócio. (COULANGES, 1998, p. 99) 

De pouco em pouco, a mulher passou a conquistar seu espaço junto à sociedade e 

também ao lar, passando a ser responsável pelos cultos, passando assim a adquirir diversas 

funções, através de seu posto cultual doméstico. 

O Direito de Família teve grande influencia do Direito Romano, de modo que este deu 

a base tanto para a filiação quanto para a família, de modo conceitual, ficando à sombra da 

figura do pater que inclusive deu origem ao termo atual de poder familiar. Tais conceitos 

eram inerentes ao antigo Código Civil, porém, mesmo no atual podemos observar resquícios 

de tal marca. 

 

1.2.  A Família no Direito Canônico 

Diferencia-se o Direito Romano do Canônico, que tem como seu marco principal a 

introdução do cristianismo. A partir daí, o casamento se concretizava apenas com a cerimonia 

religiosa, podendo compreender o Direito Canônico como:  

O ordenamento jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana [...] a denominação 

‘canônico’ deriva da palavra grega Kánon (regra, norma), com a qual 

originariamente se indicava qualquer prescrição relativa a fé ou à ação cristã 

[...]. (WALD, 2002, p. 53,54) 

O casamento foi colocado em um patamar elevado, com sua mudança para sacramento 

pela Igreja, como reforça Rodrigo da Cunha Pereira, “[...] O homem e a mulher selam a sua 

união sob as bênçãos do céu, transformando-se numa só entidade física e espiritual e de 

maneira indissolúvel” (2003, p. 25). O sacramento não poderia ser desfeito como antes 

acontecia com a simples sociedade familiar, sendo extinto apenas pela morte de uma das 
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partes, pois se eternizava com a troca entre as partes das alianças. Tal concepção adveio do 

declínio do Império Romano. 

Essa nova família veio alicerçada no casamento, sob a concepção de sacramento 

consolidada na livre e espontânea vontade dos nubentes. A mulher mereceu um 

lugar próprio, passando a ser responsável pelo governo doméstico e pela educação 

dos filhos. (RUSSO, 2005, p. 43) 

Com a crescente religiosa nas famílias, a Igreja passa a intervir no seio familiar, de 

forma a excluir tudo que viesse a afrontar os preceitos religiosos e familiares para tal. 

O aborto, o adultério, e principalmente o concubinato, nos meados da Idade Média, 

com as figuras de Santo Agostinho e Santo Ambrósio; até então 

o concubinatus havia sido aceito como ato civil capaz de gerar efeitos tal qual o 

matrimônio. Os próprios reis mantiveram por muito tempo esposas e concubinas e 

até mesmo o clero deixou-se levar pelos desejos lascivos, contaminando-se em 

relações carnais e devassas, sendo muito comum a presença de mulheres libertinas 

dentro dos conventos. (PEREIRA, 2002, p. 16,17) 

Nesse momento, as mulheres já não eram mais raras, mas, por outro lado, começa a 

ser abominado o adultério perante a sociedade, sendo feito de maneira escondida, agora, 

ficando as concubinas escondidas da família. 

O machismo era explicito e o catolicismo reforçou a autoridade do homem na Grécia, 

tornando o mesmo assim, o chefe absoluto dentro da unidade familiar. 

A influência ou autoridade da mulher era quase nula, ou diminuída de toda a forma: 

não se justificava a mulher fora de casa. Ela estava destinada a inércia e a 

ignorância. Tinha vontade, mas era impotente, portanto, privada de capacidade 

jurídica. Consequentemente, na organização familiar, a chefia era indiscutivelmente 

do marido. Este era também o chefe da religião doméstica e, como tal, gozava de um 

poder absoluto, podendo inclusive vender o filho ou mesmo matá-lo. (PEREIRA, 

2002, p. 61) 

A mulher estava restrita apenas ao labor doméstico e cuidados com os filhos, não 

podendo sair do lar sem a permissão do marido. O cristianismo veio ressaltar a autoridade do 

homem sobre sua família, sendo inclusive a este determinar sobre a vida ou morte de seus 

componentes. 

No decorrer do tempo surgiu um novo tipo familiar, que se mostra efetivo pela união 

afetiva dos indivíduos tão somente, distanciando assim o casamento formal de si, originando 

assim a família pós-moderna, que é abordada no tópico a seguir. 
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1.3.  Família na Pós-Modernidade 

Faz-se necessário observar a diferença entre dois períodos históricos, sendo eles, a 

modernidade e pós-modernidade.  

O período da modernidade iniciou-se a partir dos ideais da Revolução Francesa, no 

ano de 1789, sendo ainda de grande importância a Revolução Industrial ao fim do século 

XVIII, sendo estes, precursores dessa fase. Ainda fala Eliane Goulart Martins Carossi, acerca 

do período da modernidade que: “Portanto, para ser uma sociedade moderna deveria ser 

necessariamente, uma sociedade industrial. A partir de então, o mundo vive em processo de 

crise e renovação permanente”. (2003, p.55) 

Podemos conceituar pós-modernidade, com base no conceito da autora a seguir:  

O pós-modernismo nasceu da ruptura com a era moderna ou clássica no último 

quartel do século XIX. Enquanto, na era moderna, as características principais eram 

a crença no progresso e na razão; a era pós-moderna é marcada por um caráter 

romântico e sentimental, tido como irracional e indeterminado, ligado à sociedade 

de massa e à cultura de massa. (KUMAR, 2003, p.55) 

A família passou a ter foco no afeto a partir do século XIX, deixando assim de ter 

como principal a mantença de bens e honrarias, assim como autoritário. Atualmente, a família 

tem por seus laços afetivos a base de sua formação, deixando para trás os preceitos 

anteriormente utilizados para sua criação. 

Na idéia de família, o que mais importa – a cada um de seus membros, e a todos a 

um só tempo – é exatamente pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado 

lugar onde é possível integrar sentimentos, esperanças e valores, permitindo, a cada 

um, se sentir a caminho da realização de seu projeto pessoal de felicidade. 

(HIRONAKA, 1999, p.8) 

A família da pós-moderna mostra-se diferenciada por ter o afeto e a busca incessante 

pela felicidade. A partir desse marco histórico, a família passa a adequar-se no atual mundo 

em que vivemos, visto que é deveras injusto e agressivo aos indivíduos, os indivíduos 

vislumbram na família um ponto forte, um refúgio onde possam encontrar amor, pelas mais 

diversas demonstrações de carinho e afetividade advindos do ser humano, mostrando assim o 

que norteia a família contemporânea. 

Vale frisar que o Direito de Família, dentre as demais vertentes do Direito, mostrou-se 

o com maior evolução dentre os demais, uma vez que este tem por base as relações entre os 

indivíduos, de modo a acompanhar sua evolução social. 
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Destacamos que a evolução estrutural que norteia a família alavancou-se com a 

globalização, a evolução científica e a evolução social. Tais elementos tem como base, 

grandes marcos históricos, como por exemplo, Revolução Francesa, Industrial, dentre outros. 

Podemos dizer ainda que a família passou a realmente ter caráter de atual com ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, e quando passou a ter direitos iguais entre os componentes da 

família, na relação esposo-esposa. Com o avanço médico e descoberta da pílula 

anticoncepcional e modos contraceptivos, a constituição familiar deixa de ter caráter 

econômico e reprodutivo para ser apenas baseado no amor. 

A família atual distingue-se pela variedade de modos, os procedimentos 

anticoncepcionais tornou possível organizar os nascimentos a partir da simples vontade do 

indivíduo, senso assim, a família deixa de ter caráter reprodutivo, não sendo mais o motivo 

para a união entre o homem e a mulher. 

Os esposos, cônjuges ou companheiros se devem reciprocidade antes de tudo, 

afeição, dedicação e assistência mútua. Pode-se afirmar que, no presente, um casal 

se une para buscar a felicidade por meio de relações de afeição e solidariedade, que 

significam os pilares de base para a existência da família moderna. Chega-se assim a 

uma concepção nuclear de família. (BRAUNER, 2001, p.10) 

Temos então como elemento crucial para a união de indivíduos o afeto, tornando estes 

confidentes no amor e felicidade, instituindo assim espécies familiares que podem ou não 

serem reguladas pelo direito. Hodiernamente, existem os mais variados tipos familiares, tendo 

sempre por preceito primordial o direito à felicidade, à dignidade da pessoa humana, não 

importando o modo de constituição de tal instituição. 

Os avanços da ciência e da tecnologia criaram novas expectativas sociais e novas 

possibilidades para o Direito de Família, que não tem alternativa, senão sensibilizar-

se com essas novas formas de organização social. (ALDROVANDI, 2006, p. 6) 

Atualmente, a família caracteriza-se pela diversidade, calcada na constante e 

inesgotável busca pela felicidade. Sabemos que há diversas discussões acerca do tema família 

e suas vertentes, contribuindo assim para diversas pesquisas, como poderemos analisar no 

próximo capítulo.  

Tendo o resguardo da Constituição Federal, e princípios norteadores do Direito, a 

entidade familiar é a principal união de pessoas em grupo de uma sociedade, a qual a mesma 

se baseia, e molda todos seus parâmetros. Sendo a entidade familiar a busca pela felicidade, 
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logo, a sociedade também é influenciada por essa busca, uma vez que esta é alcançada pela 

família, é também alcançada pela sociedade.  
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

Os trabalhos analisados para utilização na presente monografia são, respectivamente, 

“A obrigação alimentar dos avós: leitura dos limites constitucionais - da liberalidade afetiva à 

obrigação legal”, do ano de 2009, junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso 

de Direito, no Programa de Pós-Graduação em Direito, Doutorado, e o Segundo trabalho 

sendo intitulado de “Alimentos Avoengos”, do ano de 2015, junto à Universidade Federal do 

Paraná, no curo de graduação em Bacharel de Direito. Ambos trazem uma visão ampla sobre 

o tema, cada um dando ênfase à determinados pontos relevantes ao assunto, como veremos a 

seguir. 

 

2.1.  A obrigação alimentar dos avós: leitura dos limites constitucionais - 

da liberalidade afetiva à obrigação legal 

Vê-se que nas sociedades, uma de suas características é o afeto mutuo. Tal afeto 

evidencia-se no comportamento pessoal e, em específico, nas relações familiares. Enquanto 

em outros países as pessoas se contêm ante a emoção e sequer se permitem uma amostra 

sensitiva por meio de um toque físico, mesmo sendo apenas um aperto de mão, o brasileiro já 

toca, abraça, sente o outro, explicando o seu afeto com atitudes físicas.  

Na visão de alguns doutrinadores, ao analisar alguns sistemas sociais, percebe-se onde 

há predominância religiosa há também maior estabilidade familiar, por outra via que, onde há 

predominância moral, tal estabilidade mostra-se menor. 

Houve ainda a criação de uma religião familiar, onde haviam deuses em cada casa, e 

estes protegiam apenas suas casas, tal religião não se evidenciava em templos, mas sim no 

interior das casas, de modo a cada família criar seu próprio deus. Tal religião era passada de 

pai para filho, onde a crença de poder reprodutor recaia apenas perante o pai.  

A mulher só participaria do culto por intervenção de seu genitor, ou de seu cônjuge. 

Quando falecia uma mulher, ela não tinha a mesma amostra nas cerimônias fúnebres ou cultos 

realizados. A família antiga era mais uma agregação religiosa do que associação natural. 

 A mulher apenas passa a ser notada e ser considerada na família, com a cerimônia 

religiosa do casamento; o filho deixa de ser parte da família depois de sua emancipação ou 
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após sua renúncia ao culto, ao passo que o adotado, de outra banda, torna-se um filho para a 

família, mesmo não havendo laços sanguíneos, porque, melhor do que a união pelo sangue, se 

fazia a união religiosa. Mesmo não sendo tal religião que criou a família, foi a mesma que 

ditou suas regras. 

 A família era um determinado grupo de indivíduos aos quais a religião permitia 

habitar no mesmo lar e realizar os rituais fúnebres relativos e relacionados aos seus 

antepassados. Por possuir um deus em cada família, e ser regida por tal religião, esta que fazia 

com que a família não se extinguisse.  

A pior e maior desgraça no âmbito familiar consistia no término da linhagem, pois tal 

religião familiar iria desaparecer da terra, o seu lar estaria exaurido, os mortos jamais, 

novamente, seriam lembrados, caindo no esquecimento. O filho nascido de mulher que não 

adentrara à religião do cônjuge, religiosamente, seria distanciado e não considerado da 

família. O motivo principal do casamento era tão somente a união entre duas pessoas no 

mesmo culto doméstico, para a partir dali nascer um descendente, o filho no caso, que levasse 

tal religião para as posteriores gerações.  

O culto da família era transmitido a partir do filho homem, ou seja, a filha mulher não 

satisfazia os objetivos do casamento, uma vez que quando casasse, iria abdicar de sua família 

e cultos, para adentrar e continuar as do marido. O marido tinha todo poder sobre sua esposa, 

podendo alienar ou até mesmo vender ela, ficando totalmente sobre o poder do marido. 

 A partir deste passado romano, que podemos observar a influencia sobre as 

civilizações da América, uma vez que tal localidade fora colonizada pelos europeus. Podendo 

observar ainda que poucas mulheres eram permitidas a virem para a América, visto que eram 

restritas sua saída da Europa. Composta dessa maneira, a união não era concreta, porque os 

homens mantinham seus ligações de origem, e, como efeito, raramente havia um afeto 

conjugal que precisaria ser a base da união.  

Como ocorrido com o direito sucessório do cônjuge, implantado primordialmente no 

Uruguai, passando pela Argentina, e chegando ao Brasil em 1907, calcada pela presunção do 

“maior afeto”.  

O Brasil foi implantando um sentido social de família, passando por diversas fases 

como concubinato e até bigamia, para depois entender o sentido real da família. 
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Historicamente, as relações entre família e linhagem são deveras complicadas. A família 

poderia ser composta por indivíduos que residiam juntos, sendo mais do que um casal, 

mesmo, vivendo em uma propriedade que tiverem recusado a dividir, em um tipo de posse 

denominado de fraternitas. Foi essa a principal origem da família patriarcal. A linhagem 

abrangia solidariamente a todos os descendentes de um mesmo ancestral.  

No Brasil, o direito se distingue por diversos fatores como a tolerância, a afetividade e 

o conteúdo ético e moral social, cercado por questões patriarcais e muitas das vezes 

capitalistas. Mostrou-se um posicionamento acerca do Código Civil de 1916, onde a visão de 

afetividade por tal poderia proporcionar um afrouxamento do ordenamento jurídico, no 

tocante à família brasileira. A afetividade brasileira é mundialmente conhecida e ressaltada, e 

por assim ser, tem reflexos no âmbito jurídico.  

O período desde o advindo dos primeiros portugueses ao nosso solo, em 1500, e a sua 

independência, em 1822, é chamado de Brasil Colônia. Nesses séculos o Brasil era de total 

domínio de Portugal. Os portugueses, descobridores do Brasil, trouxeram o seu Direito para a 

terra desbravada. O nosso Direito não é originário de nossas terras, mas sim um reflexo de 

Portugal. Esse direito tem por base ordenamentos romano, germânico e canônico, sendo 

político, moral e religioso. 

Vale ressaltara que foi ao norte do Brasil que o processo de colonização europeia se 

afirmou necessariamente aristocrático, patriarcal e escravocrata, de modo que todo brasileiro 

traz consigo um traço negro ou indígena. Em 1822 houve a independência do Brasil contra 

Portugal. A Constituição do Império de 1824, via a necessidade de se ter o quanto antes um 

Código Civil e um Criminal. Porém, até 1917, o Brasil era administrado pelos ordenamentos 

das filipinas. Com o passar do tempo, ao ingressar no século XX, ocorream diversas 

mudanças na família, tanto em sua constituição, composição e função, dando espaço para o 

Estado Social. De tal modo, tentou-se moldar os modelos de família a atual realidade, porém 

isso mostra-se difícil, uma vez que esta encontra-se em constante mudança.  

Ao invés da família patriarcal, que a legislação do Código Civil de 1916 fez de 

modelo, originou-se uma nova família, atualizada, valorizando o vínculo afetivo, tendo por 

princípios básicos a liberdade e a igualdade. Entretanto, percebe-se que, ao mesmo passo em 

que nas relações entre os casais o afeto atingiu parâmetros e veio a ser juridicamente 

valorizado, o espírito capitalista não se distanciou do direito de família brasileiro, o que 
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evidentemente se observa no direito sucessório, vinculado ao regime de bens do casamento, e 

na efetiva legalização da união estável, com direitos patrimoniais e sucessórios.  

A família hodierna tem amparo do Estado como um direito subjetivamente público, ou 

seja, é dever do Estado a proteger. A família não é apenas aquela formada pelo casamento, 

mas sim toda aquela que apresenta forma de manifestação social estável, sendo dever do 

Estado protege-la, igualmente, em todas as suas manifestações, seja matrimonial ou 

extramatrimonial. A família atual não é somente a formada de modo religioso, mas ainda a 

família nuclear, distanciando-se cada vez mais da família patriarcal, modelo que serviu de 

base para Código Civil de 1916.  

Os modelos anteriores de família estão ultrapassados, sabendo-se que hoje prevalece o 

afeto sob os demais aspectos outrora adotados pelos tipos familiares antes utilizados. 

Podemos observar que com a evolução do Estado para uma fase mais moderna, onde se 

mostra mais social e, ainda, liberal, a família passou por diversas alterações. O Estado e a 

família sofreram limitações mútuas. A família romana era formada por um chefe, sua mulher, 

e os seus descendentes, totalmente dependentes e sem autoridade nenhuma no âmbito 

familiar.  

Com relação ao poder familiar, no direito romano o poder exclusivo era do chefe da 

família, de caráter absoluto, sobre os demais integrantes de tal entidade familiar. Sendo o 

marido detentor de seus direitos, as esposas adentravam à família deste pelo casamento. Tal 

sistema, imunizava o esposo de deveres, explanando apenas seus direitos e poderes. Não 

havia ainda qualquer resguardo quanto aos filhos, tão pouco à esposa. 

Em 1988, por meio da atual Constituição Federal, observou-se uma mudança imensa 

obtida no tocante a família brasileira, uma vez que legalizou a União Estável quanto a 

entidade familiar de direito, e ainda, facilitando de modo ímpar seu convertimento em 

casamento, dando espaço ainda para a opção de divórcio. Foi um marco, visto que as 

Constituições anteriores nada falavam sobre a questão família, como entidade familiar. 

Hodiernamente, na Constituição não há qualquer distinção ou meio restritivo quanto à família, 

no que diz respeito à sua proteção, por assim se observar os diversos tipos existentes para sua 

constituição, ressaltando apenas que, o modelo tradicional é o que pode ser considerado como 

padrão em nosso Diploma Constitucional. 
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 Com o advento da atual Constituição Federal, foi possível observar diversas 

mudanças na base familiar, abrangendo assim a família monoparental e a informal, sendo 

assim maior o número de vertentes de família amparadas por tal Diploma, além da família 

convencional formada pelo casamento, tendo assim todas, proteção do Estado. Vale sempre 

frisar que, os direitos do indivíduo independem de seu status no que tange a questão familiar. 

O molde antigo, o patriarcal, elucida a ilustra essa compreensão patrimonial da família, visto 

que tal tem por sucessores dos seu patrimônio os filhos, onde sua paternidade dever 

incontroversa em relação ao chefe da família, assim como era apresentado no Código Civil de 

1916.  

Deve ser sempre explicito que, a proteção patrimonial não dever ser, jamais, maior que 

a proteção familiar. De acordo com alguns doutrinadores, o afeto deve ser o centro das 

relações jurídicas, ao invés do patrimônio. A Constituição de 1988 acompanhou as mudanças 

na base da família. Também a família informal e a monoparental, e não apenas a família 

formada pelo casamento, tendo assim amparo do Estado. Foi realizado uma espécie de 

compilado para abranger as diversas leis esparsas em um único código, porém este ficou 

muito longo, com aproximadamente cinco mil artigos, onde predominavam as Ordenações 

Filipinas, de séculos anteriores. 

No ordenamento francês, a compulsão era reciproca no tocante ao parentesco em linha 

reta. No Brasil, até a chegada do Código de 1916, o direito civil era uma legislação civil 

esparsa formada pelas Ordenações Filipinas, alvarás e avisos e leis extravagantes. Tendo por 

base os ordenamentos peninsular, francês e alemão, houve enorme influência nos Códigos sul 

americanos, como Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Mostra-se de muita importância o 

primeiro Diploma, de forma a vir à influenciar os ordenamentos mais recentes, tais como os 

de 1916 e 2002. 

Mesmo ambos Diplomas tendo a influência de Teixeira de Freitas, o Código argentino 

conjectura uma sociedade predominantemente econômica, ao qual visa estreitar as relações 

familiares, por sua vez o uruguaio apresenta um ordenamento mais arrojado e instável, 

conjunto ao propagação da educação, sendo simples o manuseio para o governo, que se 

empolga com aperfeiçoamentos, o que sucedeu-se numa legislação dessossegada e 

progressista. No tocante à alimentos, o Código Civil de 1916 conservou as normas do direito 

anteriormente pretendidas, tendo assim poucas alterações. 
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Tendo formada essa ideia, ao adentrar no Direito de Família, em específico a 

obrigação de prestação de alimentos dos avós, faz-se necessário observar sua liberdade 

afetiva, assim, tendo as noções originárias que levaram ao desenvolvimento e atual posição de 

tal, tendo por base os limites constitucionais. 

Diversas ocasiões quem pretende os alimentos pedidos não são os netos, no caso, mas 

sim a mãe do mesmo, a nora, que utiliza o neto como meio para alcançar seu objetivo fim, que 

é a obtenção de alimentos. Muitos avós, aposentados, com ínfimo rendimento, passam a ter 

função deveras imprescindível na vida dos netos, não somente econômica, assim como 

afetiva, que não é sua obrigação, mas sim seu direito. A genitora, por vezes, para realizar 

vingança em face do genitor, entra com pedido contra os pais do genitor, os avós da criança; 

outras vezes, principalmente se esta tinha um padrão de vida melhor por conta dos sogros, a 

nora peticiona ação por meio do neto para que ela, a nora, não precise mais trabalhar e seja 

sustentada pelos avós do requerente.  

Pondera-se acerca do poder familiar e do que se refere a obrigação alimentar pelos 

avós, com fulcro na divisão dos encargos dos alimentantes, a ausência de parente mais 

próximo e a harmonia indicada pelo Código Civil. Observa-se e é aferido o estatuto do idoso e 

o estatuto da criança e do adolescente, procurando a flexibilização do binômio necessidade - 

possibilidade como critério de equidade e equilíbrio na obrigação alimentar avoenga, sob a 

visão constitucional. Os avós necessitam exercitar sua munificência afetiva em face de seus 

netos, demonstrada e materializada em cuidados, manifestação de carinho, entrega de 

presentes e atividades de lazer. Liberalidade afetiva não é obrigação legal, mas sim um 

direito. 

Diante do exposto, fica mais fácil observar as diversas fases do direito brasileiro que 

foram necessárias serem vencidas para a chegada no atual texto civil, de modo que com tal 

apresentação histórica, entendemos ainda, as diferentes definições e fases da família brasileira 

e suas relações afetivas. O trabalho analisado traz grande embasamento na evolução histórica 

do Código Civil que, paralelamente, a evolução da família brasileira, mostrando suas origens 

e influências, de modo a entender a atual posição da família, entendendo-se assim, os 

fundamentos legais e históricos para a legalidade no tocante aos alimentos avoengos, 

percebendo assim sua importância e relevância. 
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2.2.  Alimentos avoengos 

Mesmo que não haja uma definição de alimentos na legislação brasileira no tocante ao 

Direito Civil, tanto jurisprudência como doutrina utilizam por base o contido no art. 227 da 

Constituição Federal de 1988, o qual assegura a crianças e adolescentes direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. 

Destarte, não podendo prover sua própria subsistência, terá o individuo direito a alimentos 

para sanar suas necessidades básicas. 

Alimentos avoengos são prestados pelos avós em face do neto, quando este requerer e 

necessitar os alimentos. Isso se refere a uma obrigação subsidiária advinda do dever de 

assistência mútua e da solidariedade familiar.  

Tal encargo apenas será transferido para os avós no caso de um ou os dois genitores 

não demonstrarem condições financeiras de arcar com os valores pretendidos nos alimentos. 

Vale ressalta que, para que haja tal obrigação, se faz necessário comprovar o binômio 

possibilidade/necessidade, em outras palavras, o requerente deve comprovar não ter recursos e 

o genitor não conseguir arcar com tal obrigação, mas sim os avós terem tal condição 

financeira, para que haja a transferência da mesma. Podemos dizer se tratar de uma obrigação 

subsidiária dos avós, em relação aos pais, em face do requerente/neto. De outra banda, por 

haver uma solidariedade entre os avós, os mesmos, estando vivos, deverão cumprir com seus 

encargos na medida proporcional de suas possibilidades. 

Na petição acerca de alimentos pode-se realizar um litisconsórcio passivo facultativo 

sucessivo. Ou seja, não se faz necessário assim comprovar a impossibilidade financeira dos 

pais, apenas o requerente peticiona contra os pais e avós, porém os pais como obrigação 

principal e os avós subsidiária. 

A constante falta de cumprimento da obrigação pelo genitor obrigado, autoriza entrada 

de ação de alimentos em face dos avós, não estado eles em litisconsórcio passivo, não sendo 

ainda possível cobrar destes os débitos inerentes do genitor nesta questão. Destarte, não cabe 

aos avós pagamento de débitos do genitor na questão alimentícia, de modo que, ao fazer isso, 
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seria cobrar divida alheia de um terceiro. Vale ressaltar que, o genitor passando a ter 

condições financeiras, volta a ter a obrigação alimentícia ora transferida aos avós.  

Destarte, se não houverem avós, o requerente deve peticionar contra os bisavós, 

sempre atingindo o parentesco em linha reta, porém, estes não existindo, passará a obrigação 

para os parentes colaterais até o segundo grau. 

 

2.3.  Breve consideração dos trabalhos correlatos 

Ambos os trabalhos correlatos abrangem a temática principal desta monografia, 

porém, cada um tratando de um jeito, e tendo enfoque diverso do outro. Enquanto um foca na 

parte histórica e conceitual, o outro é mais objetivo e resumido, realizando um apanhado 

geral, mas ambos tem a mesma finalidade, expor a temática acerca dos alimentos avoengos, 

que foram em ambos muito bem elaboradas e definidas no decorrer de seus respectivos 

trabalhos.  
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CAPÍTULO 3 – DA FAMÍLIA  

 

O direito de família é um dos pilares da sociedade, estando resguardado pela 

Constituição Federal e disciplinado pelo atual Código Civil, tendo diversas vertentes que 

devem ser amplamente analisadas, mas para isso, se faz necessário entender os modos de 

constituição de famílias e seus direitos legalmente adquiridos. Desta forma, analisaremos a 

seguir alguns pontos importantes sobre a família. 

 

3.1.  Bases norteadoras da família hodierna. 

A mudança da família que anteriormente apenas visava meramente expectativa 

econômica para um modelo voltado para a solidariedade e afetividade, de tal forma a realizar 

o desenvolvimento individual de cada membro, vindo a ter nova aparência, com bases 

solidárias, éticas e afetivas. Podemos dizer então que, com isso, os indivíduos passam a 

encontrar nos demais integrantes da família a sua satisfação sentimental, o que lhes faltava 

enquanto sozinhos. Sendo tal ideia reforçada, ao elucidar sobre a família: 

As relações de família, formais ou informais, indígenas ou exóticas, ontem como 

hoje, por muito complexas que se apresentem, nutrem-se todas elas, de substancias 

triviais e ilimitadamente disponíveis a quem delas queira tomar: afeto, perdão, 

solidariedade, paciência, devotamento, transigência, enfim, tudo aquilo que, de um 

modo ou de outro, possa ser reconduzido a arte e a virtude do viver em comum. A 

teoria e a prática das instituições de família dependem, em última análise, de nossa 

competência de dar e receber amor. (Tepedino 1999, p. 64.) 

Destarte, deve-se entender que a entidade familiar atual está calcada nos laços 

afetivos, tendo até mesmo por base o texto constitucional. A particularidade de cada indivíduo 

deve ser respeitada com sua entrada na entidade familiar, prevalecendo assim o afeto e 

respeito mutuo de maneira à sempre respeitar e prevalecer os direitos individuais de cada 

pessoa, sempre observando o principio da dignidade da pessoa humana. 

Tendo a afetividade por premissa maior do Direito Familiar, por ser a família 

constituída por seres humanos, observa-se que está sempre atrelada a mudança dos modos de 
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relacionamento, tendo como ponto principal sempre a busca inesgotável pelo amor e 

felicidade, independentemente de formas ou meios para alcança-la. 

A partir disso, podemos dizer que a nosso atual Diploma Constitucional agiu de forma 

assertiva ao observar essas novas possibilidades. Sendo a família constituída por indivíduos 

com visões, objetivos e  necessidades que podem ser modificadas com o passar do tempo, 

porém, tendo sempre como objetivo comum a manutenção e permanência da entidade 

familiar, sendo deveras relevante para a sociedade a qual pertence. Assim sendo, podemos 

dizer que a Constituição Federal de 1988 modificou totalmente sua visão jurídica acerca da 

mesma, de modo a ser utilizado como elemento inicial a sua afirmação enquanto cidadão.  

Tendo por base a supremacia constitucional, faz-se necessária nova análise no que 

tange a família brasileira. Observamos assim que, a Constituição deixa de ter indiferença e 

neutralidade ao resguardar apenas a organização política do Estado, para adotar um caráter 

mais concreto, tendo por base o tipo familiar real existente. Podemos exemplificar por meio 

dos artigos 226 e 227, sendo estes modos organizacionais familiares intrínsecos em nossa 

Constituição. 

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. 

    § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

    § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

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

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

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

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

    § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  
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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. 

    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos [...]1 

Passa assim nosso Diploma Constitucional a ter função de delimitador dos limites 

concernentes ao Direito Civil, que abrange também a proteção as entidades familiares, que 

passaram anteriormente de um Código Civil extremamente patrimonialista para uma 

Constituição fundada em princípios afetivos no que se refere a família brasileira. 

Podemos dizer que do simples fato da origem da vida humana já há uma concepção de 

família, sendo esta a forma que mais se aproxima do homem natural, sabendo-se disso, não 

temos como negar o acolhimento de tal preceito de forma ampla pela Carta Magna. 

Com o advento de cada época, a família é compreendida de uma forma diferente, 

sendo que no Código Civil anterior, a família era tida apenas como uma união meramente 

reprodutiva, diferentemente do que ocorreu na Constituição Federal atual, onde seu principal 

norte é a busca pela felicidade, sendo calcada em princípios como da dignidade da pessoa 

humana, princípios e valores sociais, sendo a afetividade e igualdade pilares para sustentação 

deste modelo atual de família. Esta é uma relação pessoal, que tem por base a solidariedade, 

de modo a realizar o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser humano.  

A família, enquanto entidade, tem como objetivo a realização pessoal do individuo 

nesse grupo e o alcance de sua dignidade, agregando sentimentos em comum, e diversos 

outros elementos, mas tendo por base sempre a busca pela felicidade. 

 

3.2.  Aplicabilidade constitucional às entidades familiares. 

O atual Diploma Civil acolheu diversas formas de formação familiar, não se 

restringindo ao casamento apenas, porém, tendo o mesmo amparo jurídico referente à direitos 

                                                           
1 Constituição Federal, art. 226 e 227, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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e obrigações, mudando de forma ímpar e revolucionária o entendimento sobre o Direito de 

Família, que agora é mais amplo e anteriormente se restringia ao matrimônio.  

Tendo por base a própria Constituição, podemos afirmar que a unidade familiar é algo 

natural, sendo o matrimônio uma mera formalidade, desta forma, abrangendo e adequando-se 

as formas de união de diversas família brasileiras, que já são realidade atualmente, como 

família monoparental e união estável, sendo o matrimonio dispensável a estas famílias, que 

veem outras formas para atingir sua busca pela felicidade. Não importa na verdade o modo de 

constituição da entidade familiar, uma vez que esta, sendo baseada no afeto, terá sempre 

amparo legal do Estado, uma vez que o rol de entidades familiares não é taxativo. 

Com a mudança da família de um conceito meramente econômico para um modo 

afetivo, veio para elevar a personalidade do indivíduo enquanto membro, firmando-se agora 

em preceitos como solidariedade e ética. Com tal mudança, fica mais fácil o ser humano 

encontrar meios para satisfazer suas vontades, sentimentos e completar-se em tal busca. 

A partir desse pensamento, podemos compreender a família como uma entidade 

social, firmado principalmente por seus laços afetivos, deixando qualquer outro modo de 

constituição familiar distante do Constituição Federal. Deste modo, podemos afirmar que com 

a integração do indivíduo para compreender o afeto, logo isso se reflete para o mundo jurídico 

e seus efeitos. 

 

3.3.  Função social da entidade familiar. 

Ao analisar, vemos que s dispositivos legais vem apenas para  basear e fundamentar 

decisões justas e apropriadas, de modo a resolver diversos conflitos que aparecem em nossa 

sociedade, por esta ser aberta e poder haver diversas combinações para cada ocasião. Tendo 

por base a Constituição Federal, podemos dizer que o âmbito jurídico no que tange a família é 

um leque, que mostra os diversos meios para ser alcançada, como os princípios da liberdade, 

igualdade, dignidade da pessoa humana, solidariedade, dentre outros. 

Sob a atual modelagem constitucional, todo instituto deve cumprir uma função social, 

de tal modo que esta seja efetiva em sua aplicação, pois uma vez não cumprida, muda 
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totalmente a direção de tal instituto e até o sistema inteiro, por ter sido criado e fundado a 

partir destes e suas devidas aplicabilidades reais. 

Não poderia ser diferente na seara familiar, por assim ser, a norma jurídica que a 

regula tem bases de garantia e solidariedade, onde se regula a partir da Constituição Federal, 

onde garante o real funcionamento dos institutos norteadores desse ramo. Deste modo, 

vislumbramos a chamada função social da família. Afirmado ainda assim por Guilherme e 

Leandro, em sua obra a seguir exposta: 

 Os institutos do Direito de Família como um todo devem observar uma determinada 

finalidade, sob pena de perderem a sua razão de ser. Assim, deve-se buscar, nos 

princípios constitucionais o que almejou o constituinte para a família, de forma a 

bem entender sua normatização. (GAMA; GUERRA, 2007, p. 134.) 

Diante do exposto, é lucido afirmar que é na família que é permitida a integração do 

membro, distanciando premissas de individualidade de tal grupo, se tornando assim um 

ambiente agradável e seguro para seus membros. 

Há diversos meios amparados legalmente a partir da função social, como condenação 

de prestação de alimentos a parentes, além dos integrantes diretos da família, assim como 

reconhecimento ou dissolução de união estável.  Em todas as formas sempre percebe-se uma 

solidariedade em relação aos envolvidos. 

Sendo indispensável uma função social plena no que se refere à família, podendo 

haver inclusive diferenças grandes entre os conceitos antigos e os trazidos pela Carta Magna 

atual, sendo um destes a união estável, que sendo separado de fato, o individuo pode estar 

casado ainda. 

 

3.4.  A união estável e a família. 

Anteriormente, o Código Civil reconhecia apenas o casamento, sendo a união 

matrimonial, como entidade familiar, de modo que, naquela época era a única forma de 

constituição de família de maneira legítima, sendo errônea e irreconhecível qualquer outra 

forma de constituição familiar. 
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Por não se dissolver, o casamento no antigo Diploma Civil, não poderia ser finalizado 

de direito, sendo apenas de fato, modo este que algumas pessoas optavam por apenas 

morarem juntos, como casal, porém sem se casar. Surgindo assim o concubinato, que seria a 

união entre um homem e uma mulher sem os laços matrimoniais, não importando se eles não 

poderiam ou não pretendiam se casar. O concubinato não tinha reconhecimento legal perante 

o Direito de Família, mas, por ser reconhecido como sociedade de fato, produzia efeito no 

Direito das Obrigações. 

Essa relação de afeto produzia efeitos reais, de tal modo que as pessoas passaram a 

reclamar por falta de resguardo jurídico, tendo em vista o número elevado de uniões desse 

modo. Destarte, buscaram tal reconhecimento como família junto ao Judiciário, para que o 

mesmo se expressasse a partir de jurisprudência. A partir de tal, foram editadas duas súmulas 

que, davam a dissolução ao concubinato e divisão dos bens adquiridos na constância da 

mesma, e ainda, a vida em comum sob o mesmo teto não é indispensável à caracterização do 

concubinato. 

De outra banda, por não se ter direitos aos alimentos, a estes ficou apenas o direito a 

uma indenização por serviços domésticos prestados, sendo esta uma concepção totalmente 

machista. Porém, este foi o único meio de resguardo para a época, sendo a jurisprudência que 

o dava, um grande avanço nesse tempo. A partir daí, o concubino passa a ter diversos meios 

de amparo legal, sempre tendo os efeitos de sua relação reconhecidos pela Justiça. 

Com o advento da atual Constituição Federal, o concubinato tem sua nomenclatura 

modificada, passando a se chamar União Estável, tendo agora amparo legal, tendo em vista 

que esta é uma união entre pessoas com finalidade de constituir família, não necessitando de 

matrimônio para tal. 

A União Estável foi reconhecida e regulada a partir da Constituição, onde prevê como 

entidade familiar uma união entre duas pessoas, sendo de sexos diferentes ou iguais, vivendo 

juntas, como se fossem casadas, mesmo sem o matrimônio. Sendo assim um casamento de 

fato, uma vez que tal união se dá por um ato natural do ser humano, deste modo, sendo 

amparado pela legislação que preza por valores sociais e de liberdade humana. Podemos dizer 

então que a única diferença entre o casamento e a união estável se dá pela solenidade ao 

casamento imposta. 
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3.5.  Tutela constitucional das famílias homoafetivas. 

Tendo por base o analisado, a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, sendo 

duradoura e contínua, terá os mesmos efeitos no mundo jurídico e pessoal, em caráter 

patrimonial. Por outro lado, ainda há diversos e renomados autores que entendem essa 

entidade familiar como uma sociedade de fato apenas, tendo somete efeitos patrimoniais, o 

que vem a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para que haja a dignidade da pessoa, não pode haver privação de sua liberdade, nem 

mesmo sob seu desenvolvimento de forma particular a que cabe cada pessoa. Uma vez que a 

orientação sexual é parte crucial do ser do indivíduo, este não pode ser motivo para exclusão 

do mesmo no tocante aos direitos e efeitos da tutela jurisdicional do Direito de Família. Como 

premissa maior para constituição das uniões homoafetivas, podemos ver o afeto no topo, do 

mesmo modo que em todos os tipos familiares amparados pela legislação. 

A constituição vem amparar os diversos modos de entidades familiares, tendo por base 

princípios como dignidade da pessoa humana, não descriminação, e igualdade substancial, 

uma vez que não seja regulada, porém, não pode ser proibida ou coibida, haja vista ser uma 

realidade nos tempos atuais, não podendo o ordenamento jurídico ser retrógrado a tal tema. 

A primeira lei a tratar com clareza do tema foi a 11.340/06, conhecida como Lei Maria 

da Penha, onde deixa claro que a violência pode ser dentro da entidade familiar, inclusive por 

outra mulher, independente de orientação sexual, mostrando assim que as famílias não são 

constituídas apenas por casais heteroafetivos.  

Por ser o rol constitucional apenas exemplificativo nas questões de entidades 

familiares entre ascendentes e descendentes, mesmo preceito por equiparação seria usado para 

as relações homoafetivas, sendo assim amparados pela mesma. Outro ponto que dá força a 

esta temática é a geração da família em caráter afetivo, ou seja, que tem como núcleo e base a 

afetividade, dispensando o caráter reprodutivo, uma vez que não necessita mais ser formada 

apenas por casais heterossexuais. 
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3.6.  A família monoparental. 

A Carta Magna teve ainda o cuidado de abranger para si a concepção de família 

formada por descendentes e ascendentes, de modo a dar garantias, baseada no princípio da 

pluralidade. De tal modo, o Diploma Constitucional veio a reconhecer a entidade familiar 

formada por uma pessoa mais sua prole, surgindo assim a família monoparental. Esta surge a 

partir de fatos cruciais, tais como, adoção por homem ou mulher solteiros, separação, 

nascimento do filho sem ter casamento ou união estável, divórcio, dentre outros. 

Podemos analisar que os indivíduos da família monoparental exercem os mesmos 

papéis que os da família tradicional, sendo esta então, equivalente e equiparada com as 

demais. A partir daí, podemos afirmar que, a entidade familiar não é formada apenas pela 

união de dois pais ou cônjuges, mas sim por qualquer relação parental entre descendentes. 

Vale ressaltar que, destes modelos familiares decorrem diversos efeitos jurídicos, como 

regulamentação de visitas, guarda, proteção familiar, dentre outros. 

Podemos dizer ainda que por se tratar de apenas um indivíduo como responsável, os 

encargos sobre tal são elevados, pois ficam os mesmos que na família tradicional, porém 

sobre apenas uma pessoa, sendo no mínimo dobrado tal encargo. Tal entidade familiar surge, 

em regra, na ausência de um dos genitores ou dissolução da relação de afetividade entre os 

mesmos. De tal modo, por naturalidade, há maior desgaste por parte do ascendente por não ter 

com quem dividir as obrigações, tal como sua diminuição de renda, tornando assim mais 

frágil que a tradicional. 
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CAPÍTULO 4 – DOS ALIMENTOS 
 

Os alimentos são os meios de subsistência devidos de um indivíduo para outro por 

meio de obrigação contraída em razão de relação familiar e necessidade do alimentado. Sua 

principal regulamentação se dá pelo Código Civil.  

Os meios e formas para obtenção de tal provimento são regulados pelo Código de 

Processo Civil, devendo ser analisados e comprovados os critérios para recebimento do 

mesmo. Sendo bastante amplo esse tema, a seguir veremos uma breve explicação sobre este. 

 

4.1.  O Instituto dos Alimentos no âmbito do Direito de Família 

Recebimento de alimentos é um direito constitucional, sendo este fundamentado nos 

direitos à vida e à dignidade da pessoa humana. A palavra alimentos, no âmbito jurídico, tem 

significado diverso da obtida no dicionário, sendo o significado desta: 

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

necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais 

podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais 

amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de 

direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção. (CAHALI, 

2002, p. 16) 

Há ainda, segundo Orlando Gomes, tal entendimento sobre os alimentos, a seguir 

exposto: 

São prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las 

por si. Têm por finalidade fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o 

necessário à sua subsistência. Quanto ao conteúdo, os alimentos abrangem, assim, o 

indispensável ao sustento, vestuário, habitação, assistência médica, instrução e 

educação. (GOMES, 2000, p. 427) 

Este é um dos mais importantes institutos no direito de família, uma vez que visa a 

garantia da subsistência mínima necessária para manutenção da vida de forma digna pelo 

beneficiário, sempre tendo foco no direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que são 

nortes nesse instituto. 
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De acordo com o disposto no artigo 1694, parágrafo 1º do atual Código Civil, os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. 

De acordo com o modo de ensino, podemos dividir os alimentos em duas formas, os 

naturais e os civis, assim como os doutrinadores os fazem. Sendo os naturais tidos como 

aqueles que se destinam a subsistência do ser humano, destarte, o mínimo para que um 

indivíduo possa sobreviver com dignidade. Por outro lado, temos os alimentos civis, são os 

responsáveis por manter os níveis e necessidades morais e intelectuais do indivíduo. 

Alimentos Naturais ou Necessários possuem alcance limitado, compreendendo 

estritamente o necessário para subsistência. Alimentos Civis ou Côngruos incluem 

os meios suficientes para a satisfação de todas as outras necessidades básicas do 

alimentando, segundo as possibilidades do obrigado. (VENOSA, 2008, p. 360) 

Faz-se necessário atender a pressupostos como a possibilidade da pessoa que for 

obrigada, a necessidade do reclamante e proporcionalidade, para que assim possam ser 

fixados os alimentos. 

A questão da possibilidade é compreendida como o alimentante cumprindo com seu 

dever, sem prejuízo de verba necessária para sua própria subsistência. Sempre deve ser levado 

em conta o binômio necessidade/possibilidade. A partir daí, o princípio da proporcionalidade 

deve ser observado, tendo em vista as condições econômicas entre devedor e necessidade do 

credor. 

Vale ressaltar ainda o princípio da reciprocidade, que uma vez que o alimentante tiver 

necessidade e o alimentado tiver condição, pode-se inverter a obrigação, tornando o credor, 

devedor da ação e vice versa. Visto que isso se baseia no princípio da solidariedade familiar. 

A partir disso, e com o advento do Novo Código de Processo Civil no ano de 2015, 

ocorreram algumas alterações a cerca do devedor de alimentos. 

 

4.2.  As alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil 

Com a vigência do novo Código de Processo Civil, vieram consigo algumas alterações 

de grande relevância acerca da pensão alimentícia. Com estas alterações, vieram punições 
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mais severas ao devedor, de modo a forçar o cumprimento de sua obrigação contraída. 

Podemos observar que o legislador buscou dar maior segurança ao alimentado, por assim 

fazer, tornando mais severa a punição em face do alimentante. 

É regulamentado pela Constituição Federal a prisão civil do indivíduo devedor de 

pensão alimentícia, no caso de não pagamento imperdoável e involuntário. Porém, o que 

acontecia era a prisão e não pagamento de tal. Sendo assim, devedor e credor saem 

prejudicados, não sendo solução isso para nenhum dos polos. 

No artigo 528, do Novo Código de Processo Civil, está expresso que o devedor terá 

sua prisão civil decretada em regime fechado, porém este ficando separado dos presos 

comuns. 

A prisão já vinha sendo cumprida em regime fechado, porém, o legislador viu 

necessário constar expressamente, para que não houvesse entendimento diverso, como vinha 

ocorrendo. Anteriormente previsto em Súmula do STJ de numero 309, agora expresso no 

parágrafo 7º, do artigo 528 do atual Código de Processo Civil, o débito a ser cobrado será o 

das três ultimas prestações, não ficando afastado o débito do alimentante. 

Outra inovação foi a nova forma de efetivar a cobrança alimentar, onde com a inclusão 

do paragrafo 1º, caso o alimentante deixe de cumprir com sua obrigação, poderá ser incluído 

no cadastro do sistema de proteção de crédito, sendo cabível por tal modo seu protesto. 

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. 

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 

juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517. 

§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos 

presos comuns. 

§ 7º O 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. 2 

                                                           
2 Código de Processo Civil, art. 528, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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De tal maneira, com tais mudanças, entendendo o juiz o não pagamento do devedor, 

irá efetuar o protesto judicial, destarte, o alimentante não realizando o pagamento no prazo de 

três dias, terá seu nome incluído junto ao SERASA e SPC. 

Pode ainda ser descontado em folha de pagamento o valor relativo de até 50% dos 

vencimentos líquidos, como consta no parágrafo 3º do artigo 529. Ou seja, além dos 30% 

permitidos por lei, a quantia pode chegar até mais 20% para quitação do débito remanescente, 

sendo o total de 50% líquidos.  

Art. 529, § 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto 

de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma 

parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, 

não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.3 

O salário líquido se dá pelo salário recebido, exceto os descontos de taxas legalmente 

cobradas e contratuais estabelecidas com o empregador. Por exemplo, nesse limite 

estabelecido de 50%, não se leva em conta empréstimos consignados, benefícios ou qualquer 

tipo de encargo contraído por vontade do devedor em razão de sua própria vontade. A conta e 

simples, se utiliza o salário bruto, subtraindo os descontos legais, chegando assim no valor do 

salário líquido. De tal forma, podendo até ser bloqueada a conta bancária. Mesmo sendo 

fixados os alimentos de forma extrajudicial, seus meios para cobrança são os mesmos que os 

judiciais. Diferente do que acontecia anteriormente, onde se fazia necessário reconhecer 

judicialmente tal obrigação. 

Podemos concluir que o legislador visou meios para que fosse cumprida a obrigação 

em face do necessitado, uma vez que esta é de grande importância em sua subsistência. Para 

isso criou diversos meios para que esta viesse satisfazer-se. 

 

4.3.  Das formas dos procedimentais de Execução 

Ao se falar nos procedimentos quanto à inadimplência do devedor de alimento, há 

quatro formas legais de execução, pensando assim o legislador em aumentar as chances de 

cumprimento obrigacional. 

                                                           
3 Código de Processo Civil, art. 529, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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Anteriormente, eram realizadas duas formas de cobrança, sendo uma a penhora e a 

outra tendo como pena a prisão civil. Isso fez com que o STJ acabasse com as dúvidas e 

divergências resultantes desse conflito. Agora são duas formas diversas, sendo uma a 

execução nas hipóteses do artigo 733 e o cumprimento de sentença para o disposto no artigo 

732. 

Com o advento do novo CPC, houveram mudanças no que tange a Direito de Família, 

passando a ter quatro formas de cumprimento no referente aos alimentos. Será analisado o 

tipo, sendo extrajudicial ou judicial, e seu tempo, sendo recente ou de longa data. 

Quando for estipulada por sentença, esta se dará nos moldes do artigo 528, o qual não 

ocorrendo, será culminado em prisão do devedor. Quando for calcada em título extrajudicial, 

poderá se dar a prisão e penhora simultânea, conforme artigos 911 ao 913, do atual Código de 

Processo Civil. 

Para que haja cumprimento da obrigação alimentar, podem ser utilizados meios como 

constituição de capital, desconto em renda, desconto em folha, prisão civil, expropriação ou 

pelo emprego de qualquer outro meio de indução que seja aceitável à justiça. Mesmo não 

sendo previsto, é presumível e admita multa relativa à divida do devedor. 

De tal maneira, o legislador tornou expresso o que anteriormente era tácito, no tocante 

a realizar a sentença sob pena de penhora. Veio a inovar ao trazer a possibilidade de executar 

a sentença sob pena de prisão. Não precisa ainda mencionar o executado para que haja  a 

prisão pela sentença de alimentos. Por fim, criou a execução de alimentos fixados de forma 

extrajudicial, dando fim a diversas discussões sobre. 

A cobrança de alimentos tem variável quanto a sua forma, tendo em vista o tempo, 

superior ou não a três meses, e sua forma de constituição, por meio de título extrajudicial ou 

judicial. Observa-se não haver modo de restringir o uso do acesso executivo pela prisão junto 

aos alimentos postos em título executivo extrajudicial e aos implantados em sentença 

definitiva ou em determinação interlocutória irrecorrível. 

A execução do acordo judicial ou sentença definitiva dever ser realizada nos mesmos 

auto da ação alimentar. Para efetivação de sentença que esteja sujeita a recurso, ou ainda 
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alimentos temporários, é necessário que seja processada em autos diversos. Já no caso de 

execução extrajudicial, é indispensável que seja um processo autônomo. 

De tal maneira, o legislador visou tapar as lacunas existentes outrora, guiando por 

caminhos que ao seu ver tornam mais eficazes os ritos procedimentais. 

Pode-se observar a partir do analisado, que o Novo Código de Processo Civil veio, 

nessa questão, com a premissa de diminuir ou até extinguir o inadimplemento dos débitos 

alimentares. Assim sendo, se tornou o mesmo mais rígido, de modo a conduzir o devedor a 

pagar, para que a ele não seja acarretado a restrição do nome e ainda a prisão. Deste modo, o 

legislador preocupou-se em realizar tais mudanças, para que não somente seja necessário o 

Judiciário para aplica-las, ficando à mercê de decisões e podendo não satisfazer as garantias e 

necessidades ao alimentados previstas. 
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CAPÍTULO 5 – DA OBRIGAÇÃO AVOENGA DE ALIMENTAR 

DECORRENTE DE PARENTESCO 

 

Com o passar do tempo e a evolução do ser humano, a alimentação teve grande 

importância no desenvolvimento de tal, de modo que seu estudo é de enorme importância, 

visto que com o passar do tempo foi o principal meio de sobrevivência do homem. 

Tal obrigação é de grande relevância na sociedade. Tamanha relevância que se torna 

necessário seu amparo pela Constituição Federal. A obrigação tem sido grandemente 

fortalecida pelo Judiciário, sendo maior no tocante ao que se refere a prestação de alimentos 

de avós em face dos netos, intitulada pela doutrina como obrigação avoenga, ou alimentos 

avoengos. 

Tal obrigação tem como característica a prestação de pensão alimentícia dos avós aos 

seus netos, uma vez que demonstrada a impossibilidade dos pais assim o fazê-lo por diversos 

motivos que sejam. 

Esse tema é de grande importância para a sociedade atual, haja vista que este tema é 

fruto de conflitos e decisões com base na Constituição Federal, incluindo ainda leis esparsas 

como por exemplo, o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente. 

 

5.1.  A obrigação de alimentar 

A obrigação de alimentar é legal, porém, antes mesmo disso, esta é moral, advinda dos 

modos de família romana, que baseiam nossa forma de família atual. 

A obrigação alimentar constitui estudo que interessa ao Estado, à sociedade e à 

família. Dessa relação jurídica ocuparam-se os romanos, que a consideravam antes 

como officium pietatis que propriamente uma obrigação. Aliás, a linguagem dos 

romanos exprime o fundamento moral do instituto, que repousa no dever que toca 

aos parentes, sobretudo aos mais próximos, de se ajudarem mutuamente nos casos 

de necessidade. (MONTEIRO, 2004, p. 361) 

  Ocorre que, por vezes, o indivíduo não tem sequer condições de realizar sua própria 

mantença por conta de sua idade avançada, dentre outros diversos fatores que podem vir a 
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influenciar para sua impossibilidade financeira. E no que tange a criança, esta não tem 

capacidade de prover seu próprio sustento, sendo necessário isto ocorrer por um terceiro. 

O Estado tem obrigação em face dos necessitados, porém transfere esta para os 

particulares, de acordo com suas relações conjugais relativas ao necessitado. 

A tendência moderna é a de impor ao Estado o dever de socorro dos necessitados, 

tarefa que ele se desincumbe, ou deve desincumbir-se, por meio de sua atividade 

assistencial. Mas no intuito de aliviar-se desse encargo, ou na inviabilidade de 

cumpri-lo, o Estado o transfere, por determinação legal, aos parentes, cônjuges ou 

companheiro do necessitado, cada vez que aqueles possam atender a tal 

incumbência. (Rodrigues, 2007, p. 373) 

O novo Código Civil de 2002 traz expressamente a forma de obrigação alimentar 

decorrente de parentesco em seu artigo 1.694 ao dizer que “podem os parentes, os 

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

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

necessidades de sua educação”. Ainda sobre o assunto, o artigo 1.696 deste código 

dita 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” e completando, o artigo 1.697 diz 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, 2010, p. 

286). 

Vale ressaltar que para que haja obrigação sobre alimentos pela relação de parentesco, 

deve-se observar certa ordem para que isso ocorra. 

 

5.2.  Sujeitos da obrigação de alimentos 

Para que sejam divididos os polos da ralação, há que se analisar quem tem condições 

de realizar a obrigação e quem tem a necessidade e impossibilidade a cerca dos alimentos. 

Na determinação dos sujeitos, ativo e passivo da relação, cumpre indicar as 

pessoas que têm potencialmente essa situação, entendido que quem pode ser 

credor também pode ser devedor, conforme as circunstâncias, em razão da 

reciprocidade que caracteriza o instituto. (GOMES, 1998, p. 436) 

Destarte, os alimentos devidos podem ser obrigados de modo recíproco, entre filhos e 

pais. Deste modo, segue-se pelos ascendentes, sendo estes avós, bisavós e assim por diante. 

Não existindo estes, ficará a cargo dos descendentes, sendo tais os filhos, netos e demais. 

Depois, logo em seguida, encontram-se os irmãos, unilaterais ou germanos. Para finalizar, 

podendo os colaterais de no máximo quarto grau, como por exemplo os sobrinhos, primos e 

tios. 
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Os alimentos fixados em face de tios, primos ou sobrinhos não são aceitos com bons 

olhos pela jurisprudência, tampouco por doutrinadores, por entenderem não ultrapassar, os 

encargos em linha colateral, o segundo grau. 

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. Trazer à lei algumas explicações quanto à obrigação 

entre ascendentes e descendentes, bem como explicitar o dever dos irmãos, não 

exclui o dever alimentar dos demais parentes. O silêncio não significa que tenham os 

demais sido excluídos do dever de pensionar. O encargo segue os preceitos gerais: 

na falta de parentes mais próximos são chamados os mais remotos, começando pelos 

ascendentes, seguidos dos descendentes. Mas esta não é a lógica da justiça, tendo o 

STJ negado a obrigação alimentar entre tios e sobrinhos. (DIAS, 2010, p. 534-535) 

Mostra-se então válido trazer a baila um exemplo prático sobre este tema, o trato 

conferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 

103856/56 à negação da prestação alimentar entre tios e sobrinhos, algo que nos elucida a ter 

noção melhor e entender o porquê de tal negativa pelos Tribunais. 

EMENTA: Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de alimentos ajuizada 

pelos sobrinhos menores, representados pela mãe, em face das tias idosas. Conforme 

se extrai da descrição dos fatos conferida pelo Tribunal de origem, que não pode ser 

modificada em sede de recurso especial, o pai sempre enfrentou problemas com 

alcoolismo, mostrando-se agressivo com a mulher e incapaz de fazer frente às 

despesas com a família, o que despertou nas tias o sentimento de auxiliar no sustento 

dos sobrinhos. Quanto à mãe, consta apenas que é do lar e, até então, não trabalhava. 

Se as tias paternas, pessoas idosas, sensibilizadas com a situação dos sobrinhos, 

buscaram alcançar, de alguma forma, condições melhores para sustento da família, 

mesmo depois da separação do casal, tal ato de caridade, de solidariedade humana, 

não deve ser transmutado em obrigação decorrente de vínculo 

familiar, notadamente em se tratando de alimentos decorrentes de parentesco, 

quando a interpretação majoritária da lei, tem sido no sentido de que tios não 

devem ser compelidos a prestar alimentos aos sobrinhos. A manutenção do 

entendimento firmado, neste Tribunal, que nega o pedido de alimentos 

formulado contra tios deve, a princípio, permanecer, considerada a cautela que 

não pode deixar jamais de acompanhar o Juiz em decisões como a dos autos, 

porquanto os processos circunscritos ao âmbito do Direito de Família batem às 

portas do Judiciário povoados de singularidades, de matizes irrepetíveis, que 

absorvem o Julgador de tal forma, a ponto de uma jurisprudência formada em 

sentido equivocado ter o condão de afetar de forma indelével um sem número 

de causas similares com particularidades diversas, cujos desdobramentos 

poderão inculcar nas almas envolvidas cicatrizes irremediáveis. Condição 

peculiar reveste este processo ao tratar de crianças e adolescentes de um lado e, de 

outro, de pessoas idosas, duas categorias tuteladas pelos respectivos estatutos 

protetivos – Estatuto da Criança e do Adolescente, e Estatuto do Idoso, ambos 

concebidos em sintonia com as linhas mestras da Constituição Federal. Na hipótese 

em julgamento, o que se verifica ao longo do relato que envolve as partes, é a 

voluntariedade das tias de prestar alimentos aos sobrinhos, para suprir omissão de 

quem deveria prestá-los, na acepção de um dever moral, porquanto não previsto em 

lei. Trata-se, pois, de um ato de caridade, de mera liberalidade, sem direito de ação 

para sua exigibilidade. O único efeito que daí decorre, em relação aos sobrinhos, é o 

de que prestados os alimentos, ainda que no cumprimento de uma obrigação natural 

nascida de laços de solidariedade, não são eles repetíveis, isto é, não terão as tias 

qualquer direito de serem ressarcidas das parcelas já pagas. Recurso especial 
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provido. (STJ, REsp 1032846/RS, 3ª T, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.12.2008, 

grifo nosso). 

Há ainda uma reciprocidade na obrigação de sustento, sendo expressada em alimentos, 

entre cônjuges, quando um necessite de o outro para sua sobrevivência. Mas, este efeito 

vincula-se ao matrimonio, pois não são parentes. 

O cônjuge não se enquadra nessa ordem sucessiva porque deve alimentos em 

circunstâncias especiais. Normalmente seria despropósito cogitar-se de obrigação de 

alimentos entre cônjuges, eis que, na constância do casamento, têm a obrigação de 

se ajudarem mutuamente, cada qual devendo concorrer para as despesas do casal. 

(GOMES, 1998, p. 437) 

 

5.3. Transmissão da obrigação alimentar 

Os alimentos caracterizam-se, como dívida de valor, da seguinte forma: 

“obrigatoriedade de prestá-los; necessidade de recebê-los; a possibilidade de satisfazê-

los” (OLIVEIRA, 1993). Partindo de tal premissa, podemos ver que, primeiro princípio, 

sendo a obrigatoriedade de prestação “busca a relação de parentesco ou imposição legal para 

prestá-los; pelo segundo, entende-se a precisão de quem reclama, pelo terceiro, atendem-se as 

condições econômicas do provedor” (OLIVEIRA, 1993, p. 77). 

O principal fator para possibilidade de transferência de tal obrigação é a possibilidade 

de satisfazê-la. Sendo transferida a obrigação a quem não tenha condição de cumpri-la, a 

outro que tenha tal condição será repassada. 

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. (BRASIL, 2010, p. 286) 

São prestados os alimentos aos parentes em grau mais próximo, atingindo até mesmo 

os mais distantes, quando os mais próximos faltarem. Porém, antes de haver pedido em face 

de parentes não ascendentes em primeiro grau, faz-se necessário comprovação de 

insuficiência monetária dos mesmos. 

De acordo com tal preceito, conforme o julgado da Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 2006/0053462-0, onde faz referência a 
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responsabilidade do ascendente, os avós no caso, em se tratando de não possibilidade do 

cumprimento da obrigação pelos genitores. 

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS AVÓS. 

OBRIGAÇÃO SUCESSIVA E COMPLEMENTAR. 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. 

De acordo com a Doutrina, existem alguns prestadores, sendo definidos da forma a 

seguir descrita, respeitando a ordem a este imposta. 

[...] em primeiro lugar, os parentes em linha reta, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta dos outros. Assim, se por causa de idade ou moléstia 

a pessoa não pode prover a sua subsistência, deve reclamar de seu pai, avô 

etc.(art.1696), ou de seus filhos ( art.1697).[...]Não havendo filhos, são chamados os 

netos a prestar alimentos, e assim por diante, porque a existência de parentes mais 

próximos exclui os mais remotos da obrigação alimentícia. 

Não havendo parentes em linha reta, são chamados a prestar alimentos os irmãos, 

tanto unilaterais como germanos. Observe-se, desde logo, que o legislador não 

chama os colaterais além do segundo grau para prestar alimentos, embora defira a 

sucessão legítima aos colaterais até o quarto grau. Assim, na linha colateral a 

obrigação restringe-se aos irmãos do necessitado (art. 1.697). (RODRIGUES, 2007, 

p. 380) 

Podemos analisar então ser a primeira opção os parentes em linha reta, por sequencia, 

os irmãos unilaterais ou germanos, ficando obrigados, no máximo, até os colaterais de 

segundo grau. 

 

5.4. Da obrigação avoenga na prestação de alimentos 

A obrigação principal em relação aos alimentos é dos pais, porém, na falta destes, a 

obrigação será transferida, de modo subsidiário para o parente mais próximo, sendo assim os 

ascendentes em segundo grau, estes os avós. 

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. (DIAS, 2010, p. 471) 

  A jurisprudência entende, de forma unânime, acerca dos alimentos avoengos: 
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DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVÓ PATERNA. 

MENORES CREDORES DE ALIMENTOS DOS PAIS. 

COMPLEMENTARIEDADE. Os avós tem "obrigação de manter o sustento dos 

netos quando demonstrado que os pais não reúnem condições de prover a 

subsistência do filho quando comprovado que os alimentos prestados pelos genitores 

não satisfazem às reais necessidades do infante" (20060020094854AGI, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO). Todavia, trata-se de responsabilidade de natureza sucessiva 

e complementar (Código Civil, art. 1698).” (20090020014284AGI, Relator 

WALDIR LEÔNCIO C. LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível,Tribunal de Justiça do 

DF e T julgado em 27/04/2009) (grifo nosso). 

EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS - AÇÃO MOVIDA CONTRA A AVÓ 

PATERNA - VALOR ARBITRADO DENTRO DA POSSIBILIDADE DA AVÓ - 

SENTENÇA MANTIDA. - A regra do art. 1.696 do CC permite que a pensão seja 

cobrada dos ascendentes mais remotos, caso os mais próximos estejam 

impossibilitados de fazê-lo, obedecido, sempre, ao binômio 

necessidade/possibilidade (AC nº 1.0194.08.090898-2/001 (1). Relator: Exmo. Sra. 

Des. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Tribunal de justiça de 

MG, julgado em 17/11/ 2009, grifo nosso). 

EMENTA: ALIMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL DA OBRIGAÇÃO 

AVOENGA. 1. Compete a ambos os pais a obrigação de prover o sustento dos 

filhos. 2. A obrigação alimentária dos avós é excepcional e além de reclamar a 

ausência absoluta de condições dos genitores para atender as necessidades básicas 

do alimentando, reclama também a possibilidade dos avós de contribuírem sem 

desfalque do necessário ao próprio sustento deles. Recurso desprovido. (SEGREDO 

DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70010258267, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

23/02/2005, grifo nosso). 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. 

AVÓS. RESPONSABILIDADE SUCESSIVA E COMPLEMENTAR. 

PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE 

PRESTAÇÃO PELO PAI PERANTE A INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. 

VALOR DOS ALIMENTOS. REVISÕES QUE DEPENDEM DE INCURSÃO NA 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE (SÚMULA 7 DO STJ). I.Nos termos da 

jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade dos avós em prestar 

alimentos é sucessiva e complementar. II. Tendo a corte local reconhecido a 

impossibilidade do pai em prover os alimentos, rever o referido posicionamento 

quanto à sua capacidade impõe reexame da matéria fática da lide, o que é vedado em 

sede de recurso especial, conforme o enunciado nº 7 da Súmula do STJ. III. A 

revisão do valor dos alimentos fixado pelas instâncias ordinárias esbarra, 

igualmente, no reexame de matéria fática da lide (Súmula 7/STJ). IV. Recurso 

especial não conhecido (Superior Tribunal de Justiça, REsp 858506 / DF, 4ª T., j. 

20.11.2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, grifo nosso). 

A Doutrina da mesma forma o prevê, ao reforçar ser a obrigação dos avós subsidiária, 

sendo primária por parte dos genitores. 

[...] 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. (LOUZADA, 2008, p. 

50) 
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Em face do analisado, a inserção dos avós na condição de alimentantes em nosso país 

é algo comum, não sendo novidade, tampouco exceção às normalidades corriqueiras.  

Pela não condição financeira do genitor, torna-se executável em face dos ascendentes 

conseguintes. Sendo equivoca alegar inexigibilidade deste, uma vez comprovada incapacidade 

dos genitores financeiramente. Sendo importante a ressalva de que, a responsabilidade dos 

ascendentes de segundo grau é complementar quando comprovasse a incapacidade dos 

genitores. 

O Superior Tribunal de Justiça tem como consolidado o entendimento de forma a 

obrigação dos avós, na relação parental, de modo complementar e sucessivo, devendo assim 

comprovar a não condição dos pais e a possibilidade dos avós, assim como a necessidade dos 

netos na prestação de alimentos. 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE 

FAMÍLIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO CONTRA A AVÓ. 

POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS. INVERSÃO DE 

ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 

1. Não há falar em comprovação do dissídio pretoriano, na forma exigida pelos arts. 

541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, quando ausente a 

similitude fática entre os acórdãos confrontados. 

2. Esta Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento de que a 

responsabilidade dos avós, na prestação de alimentos, é sucessiva e 

complementar a dos pais, devendo ser demonstrado, à primeira, que estes não 

possuem meios de suprir, satisfatoriamente, a necessidade dos alimentandos. 

3. Se o Tribunal de origem, com base no acervo fático e probatório dos autos, 

entendeu que os pais não tinham condições financeiras para sustentar os filhos, de 

sorte que a avó também deveria contribuir, chegar a conclusão diversa - no sentido 

de que não restou comprovada a incapacidade financeira dos pais -, demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula 07 do 

STJ. (AgRg no Ag n º 1010387/SC Terceira Turma. Superior Tribunal de Justiça. 

Rel. Min. Vasco Della Giustina. Julgado em 23/ 06/2009, grifo nosso) 

Vale ressaltar um detalhe importante no que tange ao processo de alimentos avoengos. 

Quando peticionado, este deve ser em face dos quatro avós, sendo tanto maternos como 

paternos, sendo que tal valoração se divide em quatro, ficando esses obrigados a pagar ¼ (um 

quarto) do valor total da pensão alimentícia. Em caso de morte ou desaparecimento de um ou 

mais avós, os encargos ficaram igualmente divididos entre os ascendentes restantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das transformações que ocorreram através dos tempos, a família se alterou 

conjuntamente, vindo a evoluir com a sociedade. Juntamente com essa evolução. Vieram os 

novos moldes de famílias, até chegarem aos atuais e, consequentemente as obrigações. Uma 

dessas obrigações é a de alimentos. Dai então o Estado vem para proteger a entidade familiar, 

de modo a garantir direitos e exprimir deveres para ambos os polos da relação. 

Os alimentos são os recursos necessários para manutenção da vida com dignidade, 

assim sendo, fica a cargo de alguém provê-los para o alimentado, uma vez que esse não tem 

condições de prover para si. Normalmente esse provimento advém dos pais, os ascendentes 

diretos, porém, quando estes, por motivos diversos não tem condições de arcar com tal 

obrigação, fica a cargo dos ascendentes de segundo grau, sendo estes os avós, e assim por 

diante. 

Porém, para se adequar nessa questão, é necessário provar a necessidade do 

alimentado, a impossibilidade de arcar com a obrigação do genitor e a possibilidade de 

prestação dos avós. De tal modo, não basta apenas ter a possibilidade dos avós, mas sim o 

genitor não ter condições financeiras de prestar os alimentos devidos a sua prole. 

Para que haja essa transição de polos, é necessário obedecer a determinados ritos 

processuais e qualificações necessárias. Esses ritos estão descritos no Código de Processo 

Civil. Seus direitos e garantias estão principalmente descritos na Constituição Federal e 

Código Civil. 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, criou e positivaram-se diversos 

meios para cobrança dos débitos, tornando assim, em tese, menor a taxa de inadimplência na 

questão alimentícia. Desta forma, visa com que as obrigações sejam cumpridas mais 

rigorosamente, com punições mais severas. 

Com base nisso, a obrigação alimentar avoenga é utilizada como meio para garantir os 

direitos a alimentos e a sua vida de forma digna, mesmo quando seus genitores, por motivos 

diversos, não sejam capazes de assim o fazer. De mesmo modo, tornando-se os avós 

impossibilitados e os netos tendo capacidade monetária, pode-se inverter os polos, passando o 

neto a ter a obrigação de prestar alimentos aos avós, e aos mesmos, o direito de pleitear 
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alimentos dos netos. Isso se baseia no princípio da solidariedade familiar, haja vista que, 

hodiernamente, a entidade familiar tem como base a afetividade e busca pela felicidade.  

  



55 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALDROVANDI, Andréa; SIMIONI, Rafael Lazzarotto. O direito de família no contexto 

das organizações socioafetivas: Dinâmica, Instabilidade e Polifamiliaridade. Revista 

Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, v. 7, n. 34, p. 6, fev-mar. 2006. 

ALVES, Elson Moreira Alves. Alimentos em conseqüência de ato ilícito. In: CONGRESSO 

DE DIREITO DE FAMÍLIA, 2. Belo Horizonte: IBDFAM, OAB/MG, 2000. 

ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Traduzido por Dora Flaksman.       

2. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1978. São Paulo: Saraiva, 2004. 

ARRUDA, José Jobson de A.; PILETII, Nelson.Toda a história: história geral e hitória do 

Brasil. 11. Ed. São Paulo: Ática, 2000. 

ASSIS, Araken de. Da Execução de Alimentos e Prisão do Devedor. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1993. 

BARSA. Nova Enciclopédia. São Paulo: Encyclopédia Britannica do Brasil. São Paulo: 

Publicações, 2000, v.5. 

BITTENCOURT, Edgard Moura. Alimentos: Notas de doutrina, de legislação e de 

jurisprudência. A lei 5.478 de 1968, o código civil, o código de processo civil e a lei do 

divórcio. 5. ed. São Paulo: LEUD, 1986. 

BRASIL. Camâra dos Deputados. O Brasil e o pacto internacional de direitos econômicos, 

sociais e culturais: relatório da sociedade civil sobre o cumprimento pelo Brasil, do 

pacto internacional de direitos econômicos, sociais e culturais. Brasília: Coordenação de 

Publicações, 2000. 

BRASIL. Senado Federal. Biblioteca Digital. Amaral, Delcidio. O Estatuto do Idoso: 

resgatando a dignidade perdida. Data da publicação: Abril-2004. Caderno da Secretaria de 

informações e Documentações, v.3, n.1, p.60-62. Coleção Senatus. Disponível em internet:  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/70273 . Acesso em: 23/10/2017. 

BRASIL. Senado Federal. Biblioteca Digital. Paim, Paulo. O direito de envelhecer com 

dignidade. Data da publicação: Jul-2009. Caderno da Secretaria de informações e 

Documentações, v.7, n.1, p.92-116. Coleção Senatus. Disponível em internet: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181587. Acesso em: 23/10/2017. 

BRASIL. Senado Federal. Biblioteca Digital. Viana, Marco Aurélio S. Alguns aspectos 

sobre a obrigação alimentar. Data da publicação: v. 16 ; RT nº 62. P.191-210. 1979. Revista 



56 
 

de informação legislativa. Disponível em internet: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181065. Acesso em: 23/10/2017. 

BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. O direito de família: descobrindo novos caminhos. São 

Leopoldo: Edição da Autora, 2001. 

CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. Pág. 

16. 

CAHALI. Yussef Said. Dos Alimentos. 6. ed. São Paulo: Revistas dos tribunais, 2009. 

CÁCERES, Florival. Historia do Brasil. 1. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 

CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006, v. 1. 

COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga. Traduzido por Fernando de Aguiar. 

4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

DIAS, José de Aguiar. Das responsabilidade Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1995, v. 

I. 

DIAS, Maria Berenice. Conversando sobre alimentos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2006 

ENGELS, Friedrich. A origem da família da propriedade privada e do Estado: Texto 

Integral. Traduzido por Ciro Mioranza. 2. ed. rev. São Paulo: Escala, [S.d]. p. 31-7. (Coleção 

Grandes Obras do Pensamento Universal, v.2). 2017. 

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; GUERRA, Leandro Santos. Função Social da 

Família. In GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da (coord.). Função Social no Direito Civil. 

São Paulo, Atlas, 2007. 

GOMES, Orlando. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casamento em evolução. Revista 

Brasileira de Direito de Família, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 8, abr-jun. 1999. 

KUMAR, Krishan. Da sociedade pós- industrial à pós moderna: novas teorias sobre o 

mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. p. 79-111. Apud. CAROSSI, Eliane 

Goulart Martins. As relações familiares e o direito de família no século XXI. Revista 

Faculdade de Direito, Caxias do Sul. v. 12, p. 55, 2003. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003. 

 



57 
 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento da paternidade e seus efeitos. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998. 

RUSSO, José. As Sociedades Afetivas e Sua Evolução. Revista Brasileira de Direito de 

Família, Porto Alegre, v.7, n. 32, p. 43, out - nov. 2005. 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil : direito de família. 8ª Edição, São Paulo, Editora 

Atlas, 2008. 

WALD, Arnoldo. O novo direito de família. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

Código de Processo Civil, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 10/10/2017.  

 

Constituição Federal, art. 226 e 227, disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 09/10/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	CAPITULO 1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA
	1.1.  A Família no Direito Romano
	1.2.  A Família no Direito Canônico
	1.3.  Família na Pós-Modernidade
	2.1.  A obrigação alimentar dos avós: leitura dos limites constitucionais - da liberalidade afetiva à obrigação legal
	2.2.  Alimentos avoengos
	2.3.  Breve consideração dos trabalhos correlatos
	CAPÍTULO 3 – DA FAMÍLIA
	3.1.  Bases norteadoras da família hodierna.
	3.2.  Aplicabilidade constitucional às entidades familiares.
	3.3.  Função social da entidade familiar.
	3.4.  A união estável e a família.
	3.5.  Tutela constitucional das famílias homoafetivas.
	CAPÍTULO 4 – DOS ALIMENTOS
	4.1.  O Instituto dos Alimentos no âmbito do Direito de Família
	4.2.  As alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil
	4.3.  Das formas dos procedimentais de Execução
	CAPÍTULO 5 – DA OBRIGAÇÃO AVOENGA DE ALIMENTAR DECORRENTE DE PARENTESCO
	5.1.  A obrigação de alimentar
	5.2.  Sujeitos da obrigação de alimentos
	5.3. Transmissão da obrigação alimentar
	5.4. Da obrigação avoenga na prestação de alimentos
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

