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A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS: QUEM DEVE PAGAR A QUEM?
Preceitua o Código Civil (art. 1.694, CC) 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 às necessidades de sua educação.”
Desse modo, entende-se que tem direito aos alimentos pais, filhos, ascendentes e descendentes até segundo
grau colateral, ou seja, o direito a alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes,
inclusive aos avós paternos ou maternos, quando os pais forem mortos, inválidos ou não possuam
rendimentos, de forma que a obrigação recaia nos parentes mais próximos em grau, um em falta de outros
(DOWER, Nelson Godoy Bassil. Curso Moderno de Direito Civil. Família. v. 2. São Paulo: Nelpa, 2002, p. 258).
No caso do ex-cônjuge e/ou ex-companheiro, desde que prove a necessidade, poderá receber pensão
alimentícia, que geralmente deve ser fixada por prazo determinado, considerado suficiente para permitir a
adaptação do alimentado à nova realidade que a ruptura do relacionamento lhe impôs e possibilitar a
reconstrução de sua vida, conforme prevê entendimento firmado no recurso especial nº 1.396.957 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Os filhos têm direito de ser alimentados pelos pais que, contribuirão na proporção de seus recursos. Neste
caso, a pensão alimentícia pode ser paga tanto pela mãe ou pelo pai e é dever do genitor que não detém a
custódia física do filho.
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ALIMENTOS NO FINAL DE RELAÇÕES AFETIVAS
Os deveres de mútua assistência entre os cônjuges e de assistência entre os conviventes são previstos nos
artigos 1.566, III e 1.724, do Código Civil.
É cada vez mais escasso o direito a alimentos entre esposos. Isso porque a constituição igualou cônjuges e
gêneros sexuais, de modo que fica reservada a pensão alimentícia para os casos pontuais de real necessidade,
ou seja, quando o cônjuge ou companheiro realmente não dispõe de condições financeiras nem mesmo de
oportunidades de trabalho, seja por sua idade ou falta de experiência, oi ainda, quando os filhos ainda são
pequenos e dependem da atenção materna.
Uma questão mais comum é a fixação é a fixação de alimentos em caráter transitório por exemplo, nos casos
em que cônjuges ou companheiros necessitem de alimentos por determinado período para garantir sua
mantença frente às dificuldades que enfrentará para a sua reinserção o mercado do trabalho, para se qualificar,
se atualizar profissionalmente e reorganizar a sua vida.
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ALIMENTOS GRAVÍDICOS
Os alimentos gravídicos são devidos quanto o casal se separa durante a gravidez ou mesmo quando a gestante
é abandonada por seu companheiro, ao saber da paternidade que o espera, exatamente no momento em que
ela mais necessita de afeto e assistência financeira.
Os requisitos e o modus operandi do pedido desses alimentos estão descritos na Lei Federal nº 11.804, de 5 de
novembro de 2008, de modo que a mulher grávida passou a ter legitimidade para propor a Ação de Alimentos.
Assim sendo, conforme Art. 1º da Lei nº 11.804/2008, “alimentos gravídicos compreendem-se aqueles devidos
ao nascituro, mas percebidos pela gestante ao longo da gravidez”.
Conforme dispõe o art. 2º da referida lei, o conceito de alimentos gravídicos é amplo e pode abranger
despesas com a alimentação da gestante, internações, vestuário, os exames médicos, o próprio parto, dentre
outros:
Art. 2º. Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas
adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as
referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações,
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além
de outras que o juiz considere pertinentes.

Conforme a previsão do Art. 6º da Lei, na Ação de Alimentos Gravídicos basta a comprovação de indícios de
paternidade para a fixação dos alimentos, desde que esses indícios sejam fundamentados. Desse modo, cabe à
genitora apresentar os “indícios de paternidade”, por meio de fotos, testemunhas, cartas, e-mails e outras
provas licitas que puder trazer aos autos, lembrando que, o simples pedido não goza de presunção de
veracidade ou há uma inversão do ônus probatório ao pai, pois este teria que fazer (já que não possui exame
pericial como meio probatório) prova negativa, o que é impossível e refutada pela jurisprudência.
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OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA
Diz o ditado popular que “netos são filhos com açúcar”. Contudo, quando há litígio, mais ainda, quando o litígio
envolve recursos financeiros, vê-se que “o que era doce se acabou!” O que inicialmente precisa ficar
evidenciado é que a obrigação primeira de prestar alimentos aos filho, cabe aos genitores.
O artigo 1.796, do Código Civil atribui aos avós uma responsabilidade, complementar e subsidiária, de
contribuir com o sustento de seus netos. Significa que, na hipótese dos genitores não poderem pagar pensão
alimentícia pra criança, incapacidade absoluta, os avós devem ser chamados para sustentar o neto. Ou então,
na hipótese do valor pago pelos genitores ser insuficiente, os avós devem ser chamados para complementar.
Desta forma, a obrigação alimentar avoenga é subsidiária, complementar, uma vez que a obrigação primeira é
dos genitores). Significa que, não pode o neto requerer diretamente alimentos em face dos avós se
anteriormente não tiver adentrado em juízo requerendo alimentos de um dos genitores.
Como leciona Claudete Carvalho Canezin os avós só são chamados ao dever de alimentar os netos quando os
pais se mostram impossibilitados de prestarem a assistência alimentar aos filhos, ou quando ausentes os pais
(CANEZIN, Claudete Carvalho. A obrigação alimentar dos avós: um dever além da legislação. In: Grandes
temas da atualidade, alimentos no novo Código Civil, aspectos polêmicos. LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.).
Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 47).
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CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
Uma das perguntas mais frequentes que recebemos no escritório é sobre a forma de cálculo da pensão
alimentícia. Existe uma regra padrão? Qual é o percentual máximo e mínimo? Em que situações o valor fixado
pode ser modificado?
Na realidade, não há uma fórmula pronta e é possível dizer que é das mais árduas tarefas aos advogados e aos
magistrados que operam o Direito das Famílias buscarem uma correta e justa fixação dos alimentos.
O Código Civil, no seu art. 1.694, §1º traz os parâmetros de fixação ao dispor que “os alimentos devem ser
fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. Entretanto, esta é
uma regra genérica e deve se adequar ao caso (alimentos devidos entre pais e filhos ou alimentos devidos
entre os cônjuges e/ou companheiros).
Nos casos em que filhos pedem alimentos aos pais, geralmente o valor da pensão é fixado em um percentual
do salário do devedor e, em caso de desemprego ou trabalho informal, um percentual do salário mínimo
vigente. Adicionalmente, são contempladas metade do valor das necessidades educacionais (material escolar,
mochila, calçado, uniforme e transporte) e necessidades de saúde (plano de saúde, plano odontológico e
eventuais medicamentos).
Deve ser considerado que ambos os genitores têm obrigação de manter o padrão de vida que eles decidiram
oferecer aos filhos, levando em conta a proporcionalidade da renda de cada um.
Nos casos em que a situação financeira do alimentante mudar (devedor estava empregado e foi dispensado
pela empresa), há previsão legal para pedido de revisão do valor anteriormente fixado.
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EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
O devedor de alimentos poderá deixar de pagar pensão alimentícia quando entender que a pessoa que recebe
os alimentos já possui condições de se manter com rendimentos próprios, momento em que deverá ajuizar
uma ação de exoneração de alimentos.
Para constatar a independência do alimentando, será considerado o mesmo critério utilizado para a fixação: a
necessidade. Registre-se que para o caso de exoneração de alimentos, não se exige a demonstração de que o
pagador já não possui possibilidade de pagar os alimentos. O que se discute é a ausência de necessidade de
quem recebe a pensão.
Desse modo, a exoneração de alimentos pode ser proposta nos casos em que a aquele que recebe os
alimentos começa a trabalhar e passa a ser remunerado com um valor igual ou superior ao da pensão. Outra
hipótese é o caso de casamento posterior, vez que entende-se que uma pessoa casada e com família própria
tem condições para sustentá-la e assumir a responsabilidade de arcar com seus gastos, razão pela qual o
casamento faz presumir que existe uma capacidade de se manter e permite a exoneração de alimentos.
Um ponto bastante polêmico gira em torno do senso comum de que, quando o jovem completa 18 anos,
encerra-se automaticamente a obrigação de pagar pensão alimentícia. Esse pensamento equivocado faz com
que devedores de pensão parem de pagar e acabem presos. O caminho é a ação de exoneração de alimentos.
A pensão pode ser mantida mesmo após a maioridade nos casos em que o recebedor ingressou no ensino
superior. Após a maioridade a obrigação de prestar alimentos deixa de ter relação com o poder familiar e passa
a ter relação com a relação de parentesco existente, de modo que pode ocorrer de o devedor ter que
continuar com os pagamentos até que o menor conclua a faculdade e ingresse no mercado de trabalho.
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PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS NOS CASOS DE GUARDA COMPARTILHADA
Guarda compartilhada é o exercício em conjunto da guarda dos filhos por ambos os genitores, em que os pais
participam, igualmente, na criação e na rotina dos filhos, não importando o período de permanência do filho
com cada genitor.
Constantemente, as pessoas perguntam se só devem prestar alimentos se não tiverem a guarda do menor.
Outro senso comum é pensar que, pelo fato de estar estabelecida a guarda compartilhada do(s) filho(s)
menor(es) não há necessidade de prestação de alimentos.
Ocorre que há sim a possibilidade de fixação de alimentos nos casos de guarda compartilhada, pois o
compartilhamento da guarda não deve ser obstáculo para a determinação de pensão alimentícia, de modo que
deve-se levar em conta as regras relativas ao dever de sustento dos pais para com os filhos.
De outro modo, os genitores não estão impedidos de entabularem um acordo a fim de estabelecerem quais
despesas cada um deles arcará (inclusive que cada um dos genitores arcará de forma igual). Caso não haja
consenso, o juiz poderá definir quais gastos serão de responsabilidade de cada genitor. No entanto, é
importante que os genitores saibam que quanto menos o Judiciário interferir nos aspectos pessoais das partes,
mais saudável será a relação familiar e quem ganha sempre é o menor.
Por fim, importante destacar que, independente da modalidade de guarda estabelecida, a prestação
alimentícia deve obedecer os critérios da necessidade de quem busca receber a pensão alimentícia
(alimentante) e a possibilidade (condições financeiras) de quem deve pagar, além da proporcionalidade que
permitirá que se analise o caso de acordo com as suas particularidades.
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CONSEQUÊNCIAS DO ENDIVIDAMENTO ALIMENTAR
Uma das maiores preocupações do devedor de alimentos é a possibilidade de ser preso. Sim, tendo em vista
que os alimentos são para a sobrevivência do alimentando e dever de prover do alimentante, existe a previsão
de prisão civil do devedor, no caso de “inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar” (CF,
art. 5º, LXVII3).
O objetivo não é a prisão por si só, mas compelir o devedor a pagar a dívida, na forma do art. 528, §7º,
CPC:
§ 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.

Ademais, no tocante ao objetivo de se buscar maior efetividade no cumprimento da obrigação alimentar,
temos a possibilidade de protesto da decisão que fixou os alimentos (negativação do nome do devedor) e a
possibilidade de desconto dos vencimentos do devedor (quando assalariado ou que receba aposentadoria ou
pensão) em até 50% de seus vencimentos líquidos.
Além disso, nos casos em que, mesmo a pós o pedido de prisão ou de protesto da decisão, não haja o
pagamento, tem ocorrido decisões judiciais que determinam a suspensão da CNH, dos cartões de crédito ou
mesmo o confisco do passaporte do devedor (ou devedora).
Ou seja, há diversas possibilidades jurídicas para que se busque o adimplemento da obrigação alimentar.
.
17

A IMPORTÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS ALIMENTARES
Quando o assunto é pensão alimentícia para filhos menores ou incapazes, grande parte dos casos envolve
situações em que a genitora, por confiar no genitor do alimentando, faz um acordo “de boca” estabelecendo o
valor e a data de pagamento da pensão. O problema é quando há inadimplemento (quando o devedor deixa de
pagar o combinado).
Nesses casos, a melhor alternativa é que, se o devedor está agindo de boa-fé e buscando cumprir com a sua
obrigação, o casal procure um advogado de sua confiança para formalizar o acordo nos termos da legislação
que rege o tema. Uma vez formalizado, o acordo pode ou não ser homologado judicialmente por um juiz, a
critério do casal.
Contudo, como em toda dívida, em caso de descumprimento do que fora acordado formalmente, haverá
necessidade de se promover a execução do acordo (título executivo) para que o devedor seja compelido a
cumprir a obrigação firmada, sob pena de ter seu patrimônio invadido, de ser preso, de ter seu nome
negativado ou, se mesmo assim, não pagar a dívida, ter suspensa a sua carteira de motorista, seus cartões de
crédito ou confiscado o seu passaporte.
Daí, a importância do acordo formalizado, pois em casos de acordos informais, o credor deverá ajuizar a ação
de alimentos, de modo que, no caso de acordo formalizado, o credor buscará diretamente a execução.
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