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“A família não nasce pronta; constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do 

amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, 

companheirismo e outros sentimentos”. (LUÍS FERNANDO VERISSÍMO). 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a obrigação dos genitores de prestar alimentos 

aos filhos menores de idade após a destituição do poder familiar, bem como as hipóteses que 

ensejam a exoneração dessa obrigação. Para tal, utilizou-se o método de abordagem dedutivo, 

partindo de uma proposição universal, ou seja, análise dos artigos do Código Civil e Estatuto 

da Criança e do Adolescente que tratam acerca da destituição/perda do poder familiar, com o 

fito de chegar a uma conclusão específica, isto é, verificar se os genitores são obrigados a 

contribuir com o sustento dos filhos menores de idade após a decretação judicial da perda do 

poder familiar. O procedimento realizado foi o bibliográfico e documental, através de pesquisas 

em livros, artigos, texto de lei e julgados. Quanto ao nível de pesquisa essa se deu na forma 

exploratória através de levantamento documental e bibliográfico. Diante do caráter exploratório 

da pesquisa, a abordagem restou qualitativa, pois através de um conjunto de ideias buscou-se 

criar questões para a pesquisa com o intuito de estabelecer um raciocínio de análise, bem como 

estabelecer conclusões importantes para o tema proposto. Por meio deste trabalho, objetivou-

se estudar o instituto do direito das famílias, buscando-se traçar breves considerações acerca de 

sua evolução constitucional, princípios basilares, assim como as formas de constituição. Após, 

buscou-se estudar brevemente acerca do direito aos alimentos e a obrigação alimentar, bem 

como o instituto do poder familiar. Por fim, ao estudar a doutrina e jurisprudência que tratam 

sobre o assunto, verificou-se que o entendimento é que os genitores destituídos do poder 

familiar permanecem obrigados a prestar alimentos aos filhos menores de idade. 
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ABSTRACT  

 

This paper aims to verify the obligation of parents to provide maintenance to underage children 

after the removal of family power, as well as the hypotheses that give rise to this obligation. 

For that, the deductive approach method was used, starting from a universal proposition, that 

is, analysis of the articles of the Civil Code and Statute of the Child and Adolescent that deal 

with the dismissal / loss of family power, with the purpose of reaching to a specific conclusion, 

namely whether parents are required to contribute to the support of their minor children after 

the judicial decree of loss of family power. The procedure performed was the bibliographic and 

documentary, through research in books articles, law text and judged. As for the level of 

research this was done in exploratory form through documentary and bibliographic survey. 

Given the exploratory nature of the research, the approach remained qualitative, because 

through a set of ideas it was sought to create research questions in order to establish an analysis 

reasoning, as well as to establish important conclusions for the proposed theme. Through this 

work, we aimed to study the institute of family law, seeking to draw brief considerations about 

its constitutional evolution, basic principles, as well as the forms of constitution. Afterwards, 

we sought to study briefly about the right to food and the obligation to eat, as well as the family 

power institute. Finally, when studying the doctrine and jurisprudence that deal with the subject, 

it was found that the understanding is that parents without family power remain obliged to 

provide food to underage children. 

 

Keywords: Family. Family power. Foods 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é requisito indispensável para a conclusão do Curso de Direito 

da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, bem como para adquirir o título de 

Bacharel em Direito e tem por objeto principal analisar o dever dos pais destituídos do poder 

familiar de prestar alimentos aos seus filhos e, em decorrência disso, examinar os principais 

argumentos que vem sendo suscitados pela doutrina brasileira, bem como pelos tribunais de 

justiça pátrios. 

O assunto gera polêmica em virtude do crescente número de ações ajuizadas 

pleiteando-se a destituição do poder familiar e, mais, a falta de conhecimento por parte da 

população brasileira no que tange as diferenças entre destituição e extinção do poder familiar e 

suas consequências. 

Assim sendo, antes de adentrar no objeto do estudo principal, importante dizer que 

far-se-á a exposição do tema com sua respectiva delimitação, prosseguindo-se com a análise 

das motivações que justificam a procura por respostas ao problema inicialmente proposto. Na 

sequência, apresentar-se-á os objetivos gerais e específicos que se perseguiram, bem como os 

procedimentos metodológicos adotados. Por fim, será destacada a estrutura do presente trabalho 

de conclusão de curso. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, 

outorgou ao cidadão brasileiro uma série de direitos, os quais, muitos foram denominados de 

“direitos fundamentais”, dentre eles se destaca o direito à educação, à saúde, à vida e a 

segurança. 

Nesse contexto, o artigo 227, caput, da Constituição Federal, estabelece que: 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 
 

Dentre as prerrogativas asseguradas, as crianças e os adolescentes são amparados 

pelo direito de cidadania e, especialmente, pelo princípio maior, previsto no artigo 1º da Lei nº 
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8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que assim afirma: “Art. 1º Esta Lei dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. (BRASIL, 1990). 

Ademais, referida legislação também coaduna com o disposto na Constituição 

Federal de 1988, ao dispor em seu artigo 4º, que: 
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 
à infância e à juventude. (BRASIL, 1990). 
 

Denota-se que o artigo supratranscrito afirma que é dever do Estado, da família e 

da sociedade em assegurar tais direitos, sobretudo por considerar as crianças e os adolescentes 

como pessoas em desenvolvimento, peculiaridade que os torna sujeitos de ampla proteção. 

Indiscutível que, por estarem em formação, são carecedores dessa proteção 

especial, conforme bem colocado por OLIVEIRA (2010, 133): 
 
Havendo respeito no lar, o filho aprenderá, sem dificuldade alguma, a respeitar o seu 
semelhante, seja alguém do próprio grupo familiar seja uma visita que chega. Havendo 
paz e harmonia no relacionamento familiar, o filho assimilará com mais facilidade as 
virtudes que os transformarão em cidadãos do bem. Mas quando o ambiente familiar 
é oposto de tudo isso, todas as conquistas familiares se tornam mais difíceis, podendo 
chegar até mesmo à degradação familiar.  
 

Em atenção a estes elementos de cunho legislativo e doutrinário, nota-se a grande 

importância que o legislador concedeu ao direito do convívio familiar para a criança e para o 

adolescente. Com efeito, contempla-se a família como fundamento para o desenvolvimento 

social, cultural e psíquico dos seres humanos, a fim de propiciar sua integração com a sociedade. 

Nesse contexto e de acordo com o que preconiza a legislação pátria, é proibido aos 

pais deixarem os seus filhos em abandono, assim como os maltratar e/ou conduzir a sua vida 

de modo a atentar contra a moral e aos bons costumes, desídias estas que se impõe a sanção da 

perda do poder familiar, conforme estabelece o artigo 1.638 do Código Civil, abaixo transcrito: 
 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. 
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que: 
I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:  
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a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher;  
b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; 
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: 
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher;     
b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à 
pena de reclusão. (BRASIL, 2002). 
 

Percebe-se que o artigo acima traz uma série de condutas que levam a perda do 

poder familiar. 

O artigo 1.637 do mesmo diploma legal afirma que: 
 
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, 
ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à 
mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 
dois anos de prisão. (BRASIL, 2002). 
 

Na mesma seara, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 22 e 24, 

afirmam que constatado o descumprimento pelos pais dos deveres que têm com a prole, ser-

lhes-á passível a perda do poder familiar. 
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
[...]  
Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em 
procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na 
hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 
22. (BRASIL, 1990). 
 

Em verdade, um dos direitos assegurados normativamente à criança e ao 

adolescente refere-se ao de ser mantido no seio de uma família harmoniosa. Por tal motivo, uma 

vez esgotadas todas as formas de ser alcançada a harmonia e bem-estar na família biológica, 

outra alternativa não resta senão a decretação da perda do poder familiar, a fim de que se possa 

propiciar a dignidade que o menor merece. 

No entanto, ainda que ocorra a destituição do poder familiar, verifica-se a 

necessidade de proteção e melhor interesse à criança e/ou ao adolescente, de modo que surge a 

problemática que envolve o presente trabalho, o qual consiste na análise da possibilidade de 

fornecer alimentos nos casos de destituição do poder familiar. 

Diante do exposto, faz-se o seguinte questionamento: os pais destituídos do poder 

familiar estão obrigados a prestar alimentos aos seus filhos menores de idade? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

É consabido que um dos direitos assegurados pela legislação brasileira à criança e 

ao adolescente se refere ao de serem mantidos no seio de uma família harmoniosa. No entanto, 

em nada protege uma criança e/ou adolescente mantê-los com genitores e/ou responsáveis que 

descumprem com os deveres inerentes ao poder familiar. 

Nesse contexto, não há como desconsiderar que a destituição do poder familiar gera 

efeitos graves na vida dos filhos, sobretudo no que diz respeito à assistência material e ao 

descaso com relação a criação, educação e moral, notadamente em razão da condição peculiar 

de pessoas em desenvolvimento. 

Fato é que a destituição do poder familiar, especialmente por agora crianças e 

adolescentes serem reconhecidos como sujeitos de direitos, é matéria que tem repercutido cada 

vez mais na sociedade atual, o que é possível constatar pelos recentes posicionamentos em 

demandas judiciais que envolvem as relações familiares. 

Constatou-se, entretanto, que não há regulamentação específica sobre o tema objeto 

do presente trabalho de conclusão de curso, sendo pouco discutido no meio acadêmico e até 

mesmo no meio doutrinário. 

A relevância da presente pesquisa, portanto, reside no fato de que, por meio da 

análise bibliográfica e de casos concretos, poderão surgir proposições capazes de contribuir 

para elucidação quanto à temática, servindo, inclusive, de suporte para eventual resolução de 

impasses jurídicos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar o instituto do direito das famílias e 

do poder familiar, bem como demonstrar como referidos institutos são indispensáveis para a 

criação da criança e do adolescente em ambiente harmonioso. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

O objetivo específico é analisar o dever de os pais destituídos do poder familiar em 

prestar alimentos aos seus filhos menores de idade, assim como analisar os requisitos que 
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podem dar ensejo à perda do poder familiar, identificando, inclusive, quais os princípios 

norteadores deste microssistema.  

Além disso, buscar-se-á caracterizar as peculiaridades do poder familiar e quais as 

consequências que a destituição gerará aos envolvidos, bem como confrontar os entendimentos 

jurisprudenciais e doutrinários, com o objetivo de alcançar uma solução viável para o problema 

proposto. 

 

1.4 CONCEITOS OPERACIONAIS 

 

Para compreender melhor o assunto pesquisado, é fundamental indicar e esclarecer 

alguns conceitos. Esses estão relacionados logo abaixo: 

Família: pode ser vista como uma instituição, a qual é responsável por promover a 

educação e transmitir os valores sociais e morais à criança e ao adolescente, os quais servirão 

de base para o processo de crescimento e socialização do menor. 

Poder Familiar: é o conjunto de direitos e deveres que os pais exercem sobre seus 

filhos. 

Alimentos: para o direito, alimentos é a prestação periódica pertinente à 

determinada pessoa, com o objetivo de prover a sobrevivência do alimentado. 

 

1.5 HIPÓTESE 

 

A hipótese que será abordada no presente trabalho monográfico é a obrigatoriedade 

dos progenitores de prestar alimentos aos filhos menores de idade após a destituição do poder 

familiar. 

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realização do presente trabalho, utilizou-se o método dedutivo como método 

de abordagem, no qual se tem como ponto de partida uma proposição universal a fim de chegar 

a uma conclusão específica.  

O problema de pesquisa pretende analisar a obrigatoriedade dos progenitores de 

prestar alimentos aos filhos menores de idade após a destituição do poder familiar e somente 

será possível alcançar uma conclusão através da análise de premissas gerais relacionadas ao 

assunto, além de coletar informações, como doutrinas, artigos e jurisprudências. 
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Para a coleta de dados, o procedimento realizado foi pesquisa bibliográfica e 

documental, pois realizou-se leituras em livros, texto de lei, periódicos, artigos e julgados. 

Quanto ao nível, utilizou-se a forma exploratória, buscando-se demonstrar relação 

direta com o problema através de levantamento documental e bibliográfico, bem como 

proporcionar maior familiaridade com o tema a fim de torná-lo mais explícito ou constituir 

hipóteses.  

Em vista do caráter exploratório da pesquisa, a abordagem foi qualitativa, uma vez 

que se buscou através de um conjunto de ideias criar questões para a pesquisa, formando um 

raciocínio de análise e, estabelecendo conclusões importantes para o tema proposto, com caráter 

subjetivo. 

 

1.7 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Objetivando compreender de forma adequada o tema, a presente monografia foi 

desenvolvida em 06 (seis) capítulos. 

No primeiro capítulo foi realizada a introdução do presente trabalho, demonstrando 

o problema que foi proposto, os métodos utilizados e os objetivos que a pesquisa buscará 

alcançar.  

O segundo capítulo buscará estudar de forma objetiva e sucinta o direito das 

famílias, seus aspectos constitucionais, princípios norteadores e as novas formas de constituição 

de família. 

No terceiro capítulo será estudado o instituto dos alimentos no direito de família, 

sua evolução histórica, natureza, bem como os legitimados a pedir e a prestar alimentos. 

O quarto capítulo discorrerá sobre o poder familiar, a sua destituição e principais 

consequências. 

No quinto capítulo, abordar-se-á o assunto principal do presente estudo, isto é, será 

analisado a obrigação dos progenitores de prestar alimentos aos filhos menores de idade após a 

destituição do poder familiar. 

Por fim, no sexto e último capítulo serão apontadas as conclusões obtidas com a 

realização deste trabalho. 
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2 DIREITO DAS FAMÍLIAS 

 

Para que se compreenda o instituto do direito das famílias e a sua 

imprescindibilidade para o atual cenário, necessário se faz tecer alguns comentários acerca de 

sua evolução histórica. 

Assim sendo, o presente capítulo, em síntese, abordará sobre as grandes mudanças 

ocorridas no instituto do direito das famílias no direito contemporâneo, assim como no direito 

brasileiro. 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO 

DIREITO DE FAMÍLIA  

 

A família ganhou proteção especial tão somente com o advento da Constituição 

Federal de 1988, eis que nas constituições anteriores não havia referência acerca deste tão 

importante instituto. 

De acordo com OLIVEIRA (2002, p. 25): 
 
O assunto família no Brasil praticamente passou despercebido pelos responsáveis pela 
elaboração das duas primeiras Constituições nacionais, pois a primeira, de 1824, 
nenhuma referencia fazia à família em particular e a segunda apenas passou a 
reconhecer o casamento civil como o único ato jurídico capaz de constituir a família, 
determinando que sua celebração fosse gratuita. Nada mais disse sobre a constituição 
da família. 
 

Consoante o entendimento acima esposado é possível verificar que a primeira 

Constituição brasileira (a de 1824) não tratava acerca do tema família como um instituto de 

direitos e deveres, assim como direito à proteção. Salienta-se que a única proteção dada à 

família era tão somente à família imperial, eis que há época desta constituição o Brasil era 

regido pela monarquia. 

Nessa seara, inclusive é o que afirma NICZ (1981, p. 60): 
 
As regras constantes do Código Supremo Monárquico eram meramente políticas. Não 
estava dentre as atribuições desse Estado Liberal a promoção do bem-estar dos 
cidadãos, porquanto cabia-lhes apenas a manutenção da ordem e da segurança com a 
melhor forma de garantir que cada um cuidasse de si e isto refletisse na melhoria do 
todo. 
 

Logo, a Constituição de 1824 era visivelmente uma legislação individualista, não 

tendo abarcado a família como entidade de direitos, deveres e digna de proteção. 
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A Constituição de 1891, já com caráter ideológico liberal e republicana, também 

não trouxe relevância e/ou mudanças no que tange ao instituto da família. 

BARROS (1995, p. 96), aduz que “com a vitória do ideário republicano e 

federalista, a ideologia liberal – que nele entrou de permeio – deu remate ao seu domínio sobre 

a ordem jurídica brasileira. Superiormente, exerceu influência plena na própria Constituição de 

1891 [...]”. 

Assim, em que pese o avanço ideológico, a Constituição Federal de 1891 ainda 

manteve o individualismo, não havendo qualquer alteração no instituto da família. (ARAÚJO, 

2008, p. 517) 

A Constituição de 1934, conhecida pelo intervencionismo Estatal, também não 

trouxe grandes mudanças no que tange ao termo família. Apenas se limitou a afirmar que o 

casamento era indissolúvel. No entanto, é importante destacar que pela primeira vez na história 

do Brasil, o Estado, de certa forma, protegeu a família ao afirmar que o casamento era 

indissolúvel. (LOBO, 1989, p. 60). 

Com o advento do golpe militar em 1937, a Constituição promulgada trouxe o 

assunto em seus artigos (artigos 124 a 127). Todavia, não houve mudanças no texto 

constitucional já conhecido anteriormente. (SILVA, 2008, p. 8). 

A Constituição que sucedeu, a de 1946, também não foi muito relevante para o 

instituto da família, exceto pelo fato de ter sido dedicado um capítulo para tratar do assunto, 

mas também sem qualquer mudança no texto constitucional. (CRETELLA JR, 2004, p. 52). 

A Constituição de 1967, persistia em afirmar que a família era constituída pelo 

casamento e este era indissolúvel. Também não trouxe grandes modificações para o termo 

família, com exceção da Emenda Constitucional nº 09/77, por intermédio da Lei nº 6.515/77, 

que permitiu o divórcio. (MIRANDA, 1968, p. 306-307). 

Inclusive, importante trazer à baila as críticas lançadas pelo saudoso Pontes de 

Miranda: 
 
No garantir a família como instituição, o texto caracterizou o casamento como 
indissolúvel. Criticamos os textos anteriores, porque diziam fundar-se a família no 
casamento indissolúvel. A Constituição de 1967 atendeu-nos. 
Assim, o alcance do art. 167, parágrafo 1º, da Constituição de 1967, somente se refere 
à eficácia, quando dependente de julgamento pela Justiça brasileira. (MIRANDA, 
1968, p. 306-307). 
 

Percebe-se que a Constituição de 1967 foi marcada por mudanças no que se refere 

ao permitir, ou melhor, legalizar o divórcio. Com isso, o casamento não mais era indissolúvel. 
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Finalmente, com o advento da Constituição de 1988, através de seu artigo 226, 

afirmou que a família é a base da sociedade civil e merece proteção do Estado, assim como 

também abarcou novos conceitos para o tema família ao trazer no parágrafo 4º, do mesmo artigo 

que a entidade familiar também pode ser formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

(BRASIL, 1988). 

Nota-se que com a evolução da sociedade brasileira, àquela constituição engessada, 

a qual afirmava que a família era formada por um homem e uma mulher, unidos pela força do 

casamento, o qual era indissolúvel, não mais atendia as necessidades sociais. 

Em razão disso, a Constituição atual objetivando promover a proteção especial, bem 

como a realização dos interesses afetivos quebrou o modelo tradicional e tratou a família como 

entidade democrática, visando a igualdade, a liberdade, bem como integrou a proteção da 

pessoa humana. 

Certo é que a família não deve mais ser vista como uma instituição ligada tão 

somente por laços matrimoniais, mas sim, segundo os ensinamentos de OLIVEIRA (2006, p. 

86) como aquela formada por grupo de pessoas, independentemente do sexo, que convivem no 

mesmo imóvel, demonstrando assim, a amplitude de possibilidades de instituição familiar. 

Para corroborar, CASSETTARI (2018, p. 535), aduz que: 
 
A Constituição Federal estabelece, no art. 226, que a família é a base da nossa 
sociedade, e que goza de especial proteção do Estado, motivo pelo qual não se pode 
admitir a existência de um rol taxativo entre as suas formas de constituição, nem 
tampouco uma hierarquia entre elas. 
 

Assim sendo, com a promulgação da Constituição de 1988, o instituto da família 

ganhou enfoque e proteção especial, assim como possibilitou a formação de novas famílias, não 

mais limitando o termo família àquela formada por um homem, uma mulher e sua prole, mas 

possibilitando as novas formas de constituição. 

 

2.1.1 Principais mudanças do direito de família do Código Civil de 1916 para o Código 

Civil de 2002 

 

Antes de adentrar nos princípios que norteiam o direito de família, cumpre, de 

forma sucinta tratar acerca das principais mudanças no direito de família, comparando o Código 

Civil de 1916, com o Código Civil de 2002. 

Com muita propriedade LEITE (2005, p. 34), trouxe as principais alterações, ao 

afirmar que no Código Civil de 1916, só existia família legítima, ou seja, aquela constituída 
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pelo casamento. Antes de 1988, a união estável era tratada como concubinato puro. Tudo fora 

do casamento era ilegítimo. Com o advento do Código Civil de 2002, houve o reconhecimento 

de outras formas de família, como aquela formada pelo casamento, pela união estável, e ainda 

a família monoparental e homoafetiva. 

Vai além ao afirmar que o Código Civil de 1916 trazia diferenças entre o homem e 

a mulher, assim como entre os filhos, enquanto o Código Civil atual afirma que há igualdade 

de sexos, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 226 da Constituição Federal, bem como 

igualdade entre os filhos, conforme preceitua o parágrafo 6º, do artigo 226 da Constituição 

Federal. 

Para o referido doutrinador, outra mudança que também merece atenção é que o 

Código Civil de 1916 valorizava o vínculo biológico, pois se há vínculo biológico, haverá 

direitos e deveres, se não há, não há direitos. Já o Código Civil de 2002, afirma que além do 

vínculo biológico há também o afetivo, que também pode gerar uma forma de parentalidade 

acarretando direitos e deveres. 

Por fim, o Código Civil de 1916 também afirmava que o casamento era 

indissolúvel, enquanto o Código Civil atual, afirma que o vínculo do casamento é dissolúvel, 

valorizando assim, a autonomia da vida privada. 

 

2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Princípio pode ser entendido, nas palavras de CASSETTARI (2018, p. 537), como: 
 
[...] uma regra básica, isso se dá pelo fato de que ele possui eficácia normativa. Esses 
princípios serão buscados na Constituição Federal, inclusive os que são garantias 
fundamentais, que também são aplicadas ao direito privado, o que se denomina 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na aplicação das normas 
constitucionais que protegem a pessoa nas relações privadas.  
 

Para PEREIRA (2004, p. 36), “os princípios exercem uma função de otimização do 

Direito. Sua força deve pairar sobre toda a organização jurídica, inclusive preenchendo lacunas 

deixadas por outras normas, independentemente de serem positivados, ou não, isto é, expressos 

ou não”.  

Dito isso, passa-se a aduzir acerca dos princípios do Direito de Família. 

 

2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 
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A Constituição Federal, através do seu artigo 1º, inciso III, prevê como fundamento 

a dignidade da pessoa humana, quando afirma que:  
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 
[...]  
III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988). 
 

Denota-se que se trata de um princípio máximo, o qual deixa de valorizar o 

patrimônio propriamente dito e passa a valorizar a figura da pessoa humana, conforme bem 

preceitua PEREIRA (2004, p. 96): 
 
O valor intrínseco que faz do homem um ser superior às coisas (que podem receber 
preço) é a dignidade; e considerar o homem um ser que não pode ser tratado ou 
avaliado como coisa implica conceber uma denominação específica ao próprio 
homem: pessoa. Assim, o homem, em Kant, é decididamente um ser superior na 
ordem da natureza e das coisas.  
 

Referido princípio também pode ser encontrado no artigo 226, parágrafo 7º, do 

mesmo diploma legal, ao tratar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. 

Veja-se: 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL, 
1988). 
 

A doutrina de PLÁCIDO E SILVA (1967, p. 526), conceitua dignidade da pessoa 

humana nos seguintes termos: 
 
Dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em 
regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma pessoa serve de base ao 
próprio respeito em que é tida: compreende-se também como o próprio procedimento 
da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito público; em sentido jurídico, 
também se estende como a dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, 
consistente em cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, indica-se o 
benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico. 
 

Pode-se concluir que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio 

basilar do Estado democrático de direito e deve ser observado em todas as searas, pois o ser 

humano não pode ser visto como um objeto, mas sim, como um sujeito de direitos e deveres. 

 

2.2.2 Princípio da solidariedade familiar 
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O artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal afirma que: “Art. 3º. Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária”. (BRASIL, 1988). 

De acordo com TARTUCE (2017, p. 22), “deve-se entender por solidariedade o ato 

humanitário de responder pelo outro, de preocupar-se e de cuidar de outra pessoa”. 

Para corroborar, o parágrafo 8º, do artigo 226, da Constituição Federal aduz que: 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
[...] 
§ 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. 
(BRASIL, 1988). 
 

Vale dizer que o princípio da solidariedade familiar está diretamente ligado com a 

assistência aos que necessitam. Entende-se que é a mútua assistência, conforme afirma DIAS 

(2011, p. 67): “Os integrantes da família são, em regra, reciprocamente credores e devedores 

de alimentos”. 

Desta forma, é possível afirmar que as relações familiares devem ser vistas como 

uma sociedade justa e solidária. 

 

2.2.3 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

 

Nas palavras de AMIN (2014, p. 69): “Trata-se de princípio orientador tanto para o 

legislador como para o aplicador, determinando a primazia das necessidades da criança e do 

adolescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou mesmo para a 

elaboração de futuras regras”. 

O caput, do artigo 227 da Constituição Federal afirma que: 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 
 

Coadunando com o artigo supracitado, transcreve-se o que dispõe o artigo 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
1990). 
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Acerca das garantias da criança e do adolescente previstas nos artigos acima 

transcritos, NETO (2007, p. 72), afirma que: 
 
Analisar a criança e o adolescente sujeitos de direitos, segurança constitucional 
antevista no artigo 227 da C.F. e no próprio ECA, representa garantir, 
prioritariamente, a execução de políticas públicas que incentivem de modo positivo o 
seu desenvolvimento e os ponha a salvo de qualquer tratamento desumano, impetuoso, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Trata-se, desse modo, de por a salvo dos 
processos estressores, uma geração que sem esta proteção, estaria fadada ao insucesso 
afetivo, familiar, profissional e à realização de uma vida pautada na dignidade. 
 

Portanto, com a instituição desse princípio, a criança e o adolescente passaram a ser 

as figuras centrais e merecem todo o cuidado e atenção, competindo a família, ao Estado e a 

sociedade em geral intervir quando necessário. 

 

2.2.4 Princípio da igualdade entre filho 

 

De acordo com este princípio os filhos não podem sofrer qualquer tipo de 

discriminação quanto a filiação, sejam eles adotados ou não, conforme prescreve o parágrafo 

6º, do artigo 227 da Constituição Federal: 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
[...] 
6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 
direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. (BRASIL, 1988). 
 

De igual forma é o que dispõe o artigo 1.596 do Código Civil: “Art. 1.596. Os filhos, 

havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. (BRASIL, 

2002). 

Nas palavras de CASSETTARI (2018, p. 538), “por força desses dispositivos, filho 

é sempre filho, independentemente da sua origem, e por esse motivo terá os mesmos direitos”. 

 

2.2.5 Princípio da afetividade 

 

O princípio da afetividade nas palavras de CASSETTARI (2018, p. 539): 

“estabelece a importância do afeto nas relações familiares”. 
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Referido princípio foi introduzido no ordenamento jurídico através do parágrafo 

único, do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja-se: 
 
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer 
deles e seus descendentes. 
Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende 
para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes 
próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. (BRASIL, 1990). 
 

Desta forma, é possível concluir que o princípio da afetividade é resultante da 

convivência familiar, bem como de vínculos de afinidade e afetividade aptos a gerar vínculos 

jurídicos. 

 

2.2.6 Princípio da função social da família 

 

O caput, do artigo 226 da Constituição Federal, estabelece ser a família o principal 

meio social humano, ao afirmar que: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado”. (BRASIL, 1988). 

Em outras palavras, a Constituição Cidadã protege a entidade familiar, eis que é a 

base da sociedade. 

Nessa seara, cumpre trazer os ensinamentos de Gama; Guerra (2007, p. 36-37): 
 
A Constituição Federal adota a família como base da sociedade a ela conferindo 
proteção do Estado. Assegurar à criança o direito à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar pressupõe reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade 
sobre sua paternidade, decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3º, 
4º, 5º e 7º; 227, § 6º). [...] O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da 
pessoa humana e traduz a sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o 
reconhecimento da família, razão pela qual o estado de filiação é direito indisponível, 
em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos 
preceitos de ordem pública que regulam a matéria (Estatuto da Criança e do 
Adolescente, artigo 27).  
 

Desta forma, a entidade familiar merece toda a proteção enquanto atenda a sua 

função social. 

 

2.3 NOVAS FORMAS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA 

 

Em razão das constantes evoluções da sociedade, novas formas de constituição de 

família surgiram. Em que pese não ser o objeto central da presente pesquisa, cumpre discorrer 

brevemente acerca das principais formas/espécies de constituição de família, que nos dizeres 

de CASSETTARI (2018, p. 542): 
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[...] Verifica-se a existência de várias formas de constituição de família, algumas delas 
novas, que passaremos a estudar: 
a) Família matrimonial: é aquela que deriva do casamento (art. 226 da CF). 
b) Família informal: é aquela em que não há uma forma rígida para ser constituída, 
como ocorre na união estável, que é uma união informal (sem forma solene). 
c) Família monoparental: é aquela chefiada por uma única pessoa, o homem ou a 
mulher, e ocorre na hipótese de separação, divórcio e viuvez. Também está prevista 
no art. 226 da CF. 
d) Família socioafetiva: é aquela formada quando a posse do estado de filho gera 
uma afeição, em que duas pessoas se tratam como pais e filhos. 
e) Família que vive em multiparentalidadde: é aquela em que uma pessoa tem três 
ou mais pais em seu registro de nascimento. 
f) Família homoafetiva: é aquela formada por pessoas do mesmo sexo. Essa 
expressão foi criada por Maria Berenice Dias. 
g) Família mosaico: é aquela formada por pessoas que já foram casadas por diversas 
vezes, e que trazem para essa família filhos de vários relacionamentos (os meus, os 
seus e os nossos filhos). É um exemplo de família reconstituída. 
h) Família anaparental: é formada pela união de pessoas com ou sem vínculo de 
família, por exemplo, duas irmãs que moram juntas, ou amigas que estão estudando e 
vão morar fora da cidade de origem em um imóvel alugado.  
i) Família eudemonista: a família eudemonista ou afetiva é aquela que admite ser 
a felicidade individual ou coletiva o fundamento da conduta humana moral, o que 
aproxima da efetividade. Trata-se de um conceito moderno que se refere à família que 
busca a realização plena de seus membros, ou seja, a felicidade, caracterizando-se pela 
comunhão de afeto recíproco, a consideração e o respeito mútuos entre os membros 
que a compõem, independentemente do vínculo biológico. (grifo no original). 

 
Ressalta-se que existem outras novas formas de constituição de família. No entanto, 

como mencionado anteriormente, não é o objeto central do presente trabalho e, por este motivo, 

foram abordadas somente algumas espécies, as quais são as mais comuns. 
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3 DIREITO AOS ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

O presente capítulo tem por escopo tratar acerca do instituto dos alimentos, previsto 

nos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil. Todavia, antes de adentrar no tema propriamente 

dito, também se faz importante discorrer brevemente acerca da evolução histórica da obrigação 

de prestar alimentos. 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 

 

Desde os primórdios da sociedade, o Estado era o responsável pela promoção da 

vida e da dignidade da pessoa humana e, a este cabia o dever de prestar alimentos aos 

necessitados. No entanto, em virtude da dificuldade de cumprir o dever estatal, a solidariedade 

familiar foi introduzida no ordenamento jurídico, transferindo-se assim, a responsabilidade 

estatal para a família. 

De acordo com CAHALI (2009, p. 44-45), o direito canônico prestou-se a definir e 

estabelecer esta relação de solidariedade familiar, que derivaria de um vínculo de sangue. Já 

em relação ao direito romano, os alimentos se limitavam às relações de clientela e patronato, 

de modo que a relação de dependência e dever de alimentos decorrente de relação familiar não 

era abordada pelos primeiros diplomas romanos. 

Há época não se sabia ao certo o que eram alimentos, eis que a ideia de poder 

familiar era vista tão somente como o poder nas mãos do “chefe de família”. Em razão disso, 

não havia como impor a obrigação alimentar a este, pois o poder em comento era àquele poder 

decorrente das relações familiares. 

Denota-se que a doutrina de CAHALI (2009, p. 42) afirma que não se sabe ao certo 

quando houve o efetivo reconhecimento da obrigação alimentar no direito romano. No entanto, 

referido reconhecimento foi importante para desmistificar a obrigação alimentar como 

“caridade”, reconhecendo-se o direito aos alimentos como uma obrigação do poder familiar. 

O Brasil, enquanto colônia de Portugal, tinha como base legal as Ordenações 

Filipinas, as quais, constituíam leis e decretos promulgados pela realeza de Portugal. Em razão 

disso, tinha influência direta do direito romano, consequentemente, o direito de família se 

mostrava inclinado à obrigação alimentar, conforme destaca CAHALI (2009, p. 479): 
 
Se alguns órfãos forem filhos de tais pessoas, que não devam ser dados por soldadas, 
o juiz lhes ordenará o que lhes for necessário para o seu mantimento, vestido e 
calçado, e tudo mais em cada um ano. E mandará escrever no inventário, para se levar 
em conta a seu tutor ou curador. E mandará ensinar a ler e escrever aqueles, que forem 
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para isso, até a idade de 12 anos. E daí em diante, lhes ordenará sua vida e ensino, 
segundo a qualidade de suas pessoas e fazenda. 
 

Mesmo com a promulgação da independência do Brasil, as Ordenações Filipinas 

continuaram a serem aplicadas, em razão da impossibilidade de se redigir um novo 

ordenamento jurídico. 

Com o passar do tempo, houve a consolidação das Leis Civis, com a inserção de 

187 (cento e oitenta e sete) páginas sobre direito privado brasileiro. Para Wald (1995, p. 98), 

referida legislação foi um dos maiores, mais rigorosos e profundos trabalhos do direito privado 

no Brasil. Todavia, tal conjunto normativo vigorou até o ano de 1916, quando houve a 

promulgação do Código Civil.  

A Lei nº 3.071 de 1916, foi o primeiro Código Civil introduzido no ordenamento 

jurídico brasileiro. Referida legislação estava em plena consonância com a Constituição Federal 

de 1891 (vigente há época), a qual tratou do dever de alimentar em vários pontos. 

Importante mencionar que o artigo 231, incisos III e IV do Código Civil de 1916, 

disciplinava que: “Art. 231. São deveres de ambos os cônjuges: [...] III. Mutua assistência; IV. 

Sustento, guarda e educação dos filhos”. (BRASIL, 1916). 

Mais adiante, em seu artigo 233, afirmava que: “Art. 233. O marido é o chefe da 

sociedade conjugal. Compete-lhe: [...] V. Prover à manutenção da família, guardada a 

disposição do art. 277”. (BRASIL, 1916). 

Outrossim, o Código Civil de 1916 trazia um capítulo específico para tratar acerca 

dos alimentos e o dever de prestá-los, conforme se infere com a leitura do artigo 396: “Art. 396. 

De acordo com o prescrito neste capítulo podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos, 

de que necessitem para subsistir”. (BRASIL, 1916). 

O artigo 397 dispunha que: “Art. 397. O direito á prestação de alimentos é recíproco 

entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos 

em grau, uns em falta de outros”. (BRASIL, 1916). 

Após a vigência do Código Civil de 1916 houveram alterações e criações de novas 

legislações para regulamentar a obrigação de prestar alimentos, conforme bem observa 

MENEZES (2011, p. 29), ao discorrer em sua obra acerca da Lei nº 3.200 de 1941, que trata da 

Lei de Proteção à Família, a Lei nº 883 de 1949, que trata acerca dos alimentos provisionais em 

favor do filho ilegítimo, a Lei nº 5.478 de 1968, que dispõe acerca da ação de alimentos, entre 

outras leis importantes que moldaram o direito alimentar como é conhecido hoje. 

Em 2002, houve a promulgação do Código Civil atual, o qual tem o dever de 

sustento como o pilar do dever de alimentos, nos termos do inciso IV, do artigo 1.566: “Art. 
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1.566. São deveres de ambos os cônjuges: [...] IV - sustento, guarda e educação dos filhos”. 

(BRASIL, 2002). 

Nota-se que o Código Civil atual não trouxe nenhuma medida extraordinária acerca 

do dever de prestar alimentos, eis que também assegura ao alimentado o amparo e proteção dos 

pais, conforme também previa o antigo Código Civil (1916). Todavia, aborda o instituto do 

poder familiar e o dever de alimentos de maneira distinta, enquanto o Código Civil revogado 

não fazia distinção. 

Nessa seara, transcreve-se os ensinamentos de GAMA (2008, p. 488): 
 
Família, no modelo do código civil de 1916, comportava diversidade de tratamento 
diante das próprias diferenças de fundamento, de características e de efeitos, e uma 
das questões que certamente terão que ser enfrentadas à luz do Código Civil é a radical 
transformação de tal estrutura normativa para unificar os diferentes alimentos no 
âmbito das relações familiares. A respeito dos alimentos entre companheiros, é valido 
observar que houve uma evolução significativa sobre tal tema, desde o surgimento das 
primeiras leis previdenciárias que contemplaram direitos securitários em favor do 
supérstite (como, por exemplo, pensão previdenciária e estatutária), passando pela 
Constituição Federal de 1988 até o advento das Leis n. 8.971 e 9.278/96). 
 

Percebe-se, portanto, que ao longo da evolução da sociedade, a obrigação alimentar 

também passou por algumas mudanças até se chegar o modelo conhecido atualmente, enquanto 

nos primórdios da sociedade o dever de prestar alimentos era incumbência do Estado, hoje a 

responsabilidade, ou melhor, a obrigatoriedade é da entidade familiar. 

 

3.2 CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E ESPÉCIE DE ALIMENTOS 

 
3.2.1 Conceito 

 

Para CAHALI (2002, p. 16), alimentos podem ser conceituados como “prestações 

devidas, feitas para quem as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o 

direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do 

espírito, do ser racional)”. 

Para GOMES (1999, p. 429), alimentos podem ser conceituados como “prestações 

para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, tendo por finalidade 

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

CASSETTARI (2016, p. 656), vai um pouco além ao afirmar que “os alimentos têm 

como objetivo garantir o direito à vida, que é um direito da personalidade (art. 11 do CC) e o 

maior direito protegido pela Constituição. Um bom exemplo disso são os alimentos gravídicos, 

instituídos pela Lei n. 11.804/2008”.  
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Desta forma, é possível compreender os alimentos como toda e qualquer 

necessidade para preservação da vida do indivíduo. Não se pode pensar em alimentos somente 

na alimentação, mas, além disso, educação, diversão, assistência à saúde, lazer, etc. 

 

3.2.2 Natureza jurídica 

 

No que tange a natureza jurídica dos alimentos é necessário destacar que existem 

03 (três) correntes doutrinárias. 

A primeira corrente doutrinária, defendida por doutrinadores como Maria Berenice 

Dias, Giorgio Bo e Cristiano Chaves, afirmam que a obrigação alimentar não possui o intuito 

de aumentar o patrimônio do alimentado, ou seja, os alimentos são vistos como um direito 

extrapatrimonial, os quais permitem a subsistência do ser humano. 

A segunda corrente doutrinária defende o oposto, isto é, os alimentos são vistos 

como um direito patrimonial, pois como os alimentos são ofertados em dinheiro há de se convir 

que existe caráter econômico e, por este motivo se trata de direito patrimonial, conforme 

preceitua RODRIGUES (2004, p.374): “Alimentos, em direito, denomina-se a prestação 

fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou em espécie, para que posa atender às necessidades da 

vida”. 

Por fim, a terceira e última corrente doutrinária, defendida por doutrinadores como 

Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, e diga-se a mais defendida atualmente, é vista como 

uma mistura de ambas as correntes doutrinárias anteriormente mencionadas, ou seja, as 

prestações alimentares possuem um caráter patrimonial, pois são pagas em dinheiro e, com isso, 

há um acréscimo e decréscimo de patrimônio entre alimentando e alimentado. Todavia, em que 

pese o caráter patrimonial, os alimentos asseguram o direito à vida do alimentado e, por esse 

motivo também possui caráter extrapatrimonial. 

Ao analisar as três correntes doutrinárias em comento, percebe-se que a terceira 

corrente doutrinária é a mais sensata, pois a obrigação alimentar possui caráter patrimonial, 

assim como extrapatrimonial em razão da forma em que a obrigação é prestada (dinheiro), bem 

como a sua finalidade (direito à vida). 

 

3.2.3 Espécie de alimentos 

  

De acordo com CASSETTARI (2018, p. 657), as espécies de alimentos são as 

seguintes: 
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a) Alimentos naturais: são aqueles indispensáveis à subsistência, sobrevivência, do 
alimentado. O cônjuge culpado só tem direito aos alimentos naturais, ou seja, aqueles 
indispensáveis à sobrevivência, consoante o art. 1694, §2º, do Código Civil. 
b) Alimentos civis ou côngruos: são aqueles que têm por objetivo manter a condição 
social do credor. 
c) Alimentos legais: são aqueles previstos na lei, ou seja, os decorrentes de 
parentesco ou entre cônjuges e companheiros, do art. 1.694 do Código Civil. 
d) Alimentos voluntários: são aqueles que decorrem da vontade da parte. Como 
exemplo, citamos o legado de alimentos (legado é um bem específico e determinado 
que uma pessoa deixa para outra por testamento, e pode se dar na forma de pensão 
alimentícia), consoante o art. 1.920 do Código Civil. Outro exemplo de alimentos 
voluntários é o que decorre da ação de oferecimento de alimentos (art. 24 da Lei n. 
5.478/68), em que o alimentante é que propõe a ação de alimentos, oferecendo a 
quantia necessária para provar o sustendo do alimentado. 
e) Alimentos indenizatórios: decorrem da pensão alimentícia devida a título de 
lucros cessantes, quando ocorre o falecimento de uma pessoa em virtude da prática de 
um ato ilícito. Como exemplo, citamos um acidente automobilístico causado por quem 
estava embriagado, gerando a morte de um pai de família que sustentava mulher e três 
filhos. Nesse caso haverá pagamento de alimentos indenizatórios. [...] 
f) Alimentos provisórios: são aqueles arbitrados pelo juiz, na ação de alimentos, 
antes da sentença. 
g) Alimentos provisionais: são aqueles fixados em sede de ação cautelar, podendo 
ser essa cautelar de alimentos, de divórcio, de separação, ou seja, sempre que for 
cautelar serão alimentos provisionais. Os alimentos provisionais também podem ser 
concedidos na ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, em 
razão de inexistência de prova pré-constituída de paternidade. 
h) Alimentos definitivos: são os alimentos fixados em sentença transitada em 
julgado ou em acordo (extrajudicial ou judicial). 
i) Alimentos compensatórios: são os alimentos devidos no caso de ruptura do 
casamento ou da união estável, para restabelecer o equilíbrio financeiro que vigorava 
antes da extinção, no regime de separação absoluta de bens, quando o cônjuge ou 
companheiro não tiver bens ou condições para manter o nível de vida, compatível com 
a condição social a que se acostumou [...] 
j) Alimentos intuitu familiae: são os alimentos fixados para o grupo familiar, sem 
a indicação de percentual individual, por exemplo, três filhos. A execução, em caso 
de inadimplemento, pode ser feita por qualquer um dos favorecidos. Já a exoneração 
exige um litisconsórcio passivo obrigatório, mas a maioridade de um dos filhos 
favorecidos, nesse caso, não altera o valor da pensão, sendo necessária uma ação 
revisional. 
k) Alimentos transitórios: são os alimentos fixados por prazo determinado, para que 
o ex-cônjuge ou o ex-companheiro possa regressar ao mercado de trabalho. (grifo no 
original). 

  

3.3 OBRIGADOS E COOBRIGADOS EM PRESTAR ALIMENTOS E O DIREITO DE 

PLEITEAR ALIMENTOS 

 

Conforme anteriormente mencionado, o Código Civil de 2002, em seus artigos 

1.694 a 1.710 aborda acerca dos alimentos.  

Nessa seara, o artigo 1.696 do diploma legal supramencionado, assim disciplina: 

“Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a 

todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. 

(BRASIL, 2002). 
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Demonstra-se que o estatuto civil afirma que a obrigação de prestar alimentos é 

recíproca entre pais e filhos, na falta daqueles a obrigação é transferida aos ascendentes, ou 

seja, aos avós, bisavós, etc. No entanto, de acordo com o atual diploma civil em primeiro lugar 

compete aos progenitores garantir a sobrevivência de seus filhos. 

O artigo 1.698 do Código Civil, aduz que: 
 
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em 
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau 
imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem 
concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. (BRASIL, 2002). 
 

Em complemento, dispõe o artigo 1.697: “Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe 

a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim 

germanos como unilaterais”. (BRASIL, 2002) 

Os artigos supratranscritos afirmam que, se o obrigado a prestar alimentos não 

estiver em condições de arcar com a obrigação que lhe compete, este encargo recairá aos demais 

parentes, que de acordo com TARTUCE (2013, p. 1.230), a ordem para se pleitear os alimentos 

é em primeiro lugar dos ascendentes (o grau mais próximo exclui o mais remoto); em segundo 

lugar dos descendentes (o grau mais próximo exclui o mais remoto); e, em terceiro lugar aos 

irmãos (primeiro os unilaterais, depois os bilaterais). 

Diante do acima exposto é possível perceber que a obrigação alimentar se estende 

entre os demais membros familiares se o obrigado que deve prestar os alimentos não tiver 

condições de arcar com o encargo. Importante dizer que ditos membros familiares devem estar 

ligados por vínculo estreito e sólido. 

Por se tratar de um tema abrangente, bem como em vista do assunto em debate, para 

a presente pesquisa o tema será delimitado na obrigação dos progenitores em prestar alimentos 

aos seus filhos. 

Como visto anteriormente, a obrigação de prestar alimentos é recíproco entre pais 

e filhos. A Constituição Federal, em seu artigo 227, afirma que:  
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 
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Em complemento, o artigo 229 da Carta Magna dispõe que: “Art. 229. Os pais têm 

o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar 

e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. (BRASIL, 1988). 

A Lei Maior afirma que compete aos pais o dever de assistir os filhos, ou seja, têm 

o dever de guardar e sustentar os filhos, oferecendo-lhes uma existência digna e humana. 

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente coaduna com o aqui exposto: 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais”. (BRASIL, 1990) 

Denota-se que os artigos supratranscritos afirmam que a obrigação alimentar em 

prol dos filhos compete a ambos os progenitores, ou seja, pais e mães, o que traduz verdadeiro 

dever familiar, o qual está previsto na Constituição Federal, sendo que os pais (simultaneamente 

e conjuntamente), deverão contribuir com o sustento e guarda de seus filhos, conforme 

disciplina o inciso IV, do artigo 1.566 do Código Civil: “Art. 1.566. São deveres de ambos os 

cônjuges: [...] IV- sustento, guarda e educação dos filhos”. (BRASIL, 2002). 

Nesse diapasão, CAHALI (2002, p. 333), afirma que:  
 
“Incumbe aos genitores - a cada qual e ambos em conjuntamente - sustentar os 
filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, 
vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça 
necessário à sua manutenção e sobrevivência”. 

 
Além disso, referida contribuição pode ser em pecúnia ou dar-lhe hospedagem e 

sustento, conforme previsão do artigo 1.701 do Código Civil: “Art. 1.701. A pessoa obrigada a 

suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem 

prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor”. (BRASIL, 2002). 

Diante do acima exposto, é possível concluir que ambos os progenitores estão 

obrigados a contribuir conjuntamente e concomitantemente para o sustento, guarda e educação 

dos filhos menores, os quais tem o direito de receber os recursos aptos a promover suas 

necessidades, assegurando a estes sua subsistência, saúde, educação, lazer, enfim, todo o 

indispensável para um crescimento sadio e pleno desenvolvimento psíquico, mental e físico.  

 

3.4 FIXAÇÃO DO VALOR À TÍTULO DE ALIMENTOS 

 

De acordo com CASSETTARI (2016, p. 657): 
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A fixação dos alimentos é feita a partir do binômio: necessidade x possibilidade, 
consoante o art. 1.694, §1º, do Código Civil. Como já tivemos a oportunidade de 
afirmar no capítulo que trata do Direito das Obrigações, item “Fontes das obrigações”, 
entendemos que a obrigação alimentar não decorre simplesmente de lei, mas do fato 
gerador nela descrito, que no caso dos alimentos é o binômio acima citado. (grifo no 
original). 
 

DIAS (2013, p. 578), defende que a fixação dos alimentos deve se dar em razão de 

um trinômio, qual seja: proporcionalidade-possibilidade-necessidade. 
 
Inexiste distinção de critérios para a fixação do valor da pensão em decorrência da 
natureza do vínculo obrigacional. Estão regulados de forma conjunta os alimentos 
decorrentes dos vínculos de consangüinidade e solidariedade, do poder familiar, do 
casamento e da união estável. Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando 
viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que 
seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de 
valores, às possibilidades do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há 
alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra 
para a fixação (CC 1.694 § 1º e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. 
Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 
enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se 
atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. 
Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. [...] Tradicionalmente, invoca-se o 
binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do 
alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No 
entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. 
Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-
possibilidade-necessidade. O critério mais seguro e equilibrado para a definição do 
encargo é o da vinculação aos rendimentos do alimentante. 
 

Importante dizer que já existem julgados que defendem o trinômio defendido por 

Maria Berenice Dias, conforme se infere com a leitura da ementa abaixo transcrita proferida 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. 
ALIMENTOS. OFERTA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO IN PECUNIA. REDEFINIÇÃO DO 
QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Sobrevindo a dissolução 
do vínculo conjugal, deve-se regulamentar a guarda dos filhos, sempre observando o 
melhor interesse dos menores; II. A guarda deve, sempre que possível, ser 
compartilhada, pois os pais, conquanto separados e vivendo em lares diferentes, 
continuam sendo responsáveis pela criação, educação e manutenção dos filhos (Lei nº 
11.698, de 2008); III. Deve-se preservar a situação familiar já concretizada quando 
não há motivos relevantes para determinar a guarda exclusivamente à genitora; IV. 
Conquanto a guarda seja compartilhada, os alimentos devem ser fixados observando-
se os mesmos princípios e regras do dever de sustento dos pais aos filhos. V. A fixação 
dos alimentos deve atender ao trinômio necessidade/ 
possibilidade/proporcionalidade. VI. Como o pai já contribui com os alimentos in 
natura, pois os filhos com ele residem, porquanto, é nessa morada onde se alimentam, 
tomam banho, descansam e dormem, é prudente que os alimentos in pecunia sejam, 
de fato, devidos pela genitora em valor a ser depositado diretamente na conta corrente 
do pai. VII. Sopesando a ausência de provas dos eventuais proventos da Alimentante 
e o dever de ambos os pais de prestar alimentos à prole, aliados ao fato de que o genitor 
dispõe de condição econômica mais favorecida que a mãe dos menores, a definição 
dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente atende, por ora, ao 
trinômio possibilidade / necessidade/proporcionalidade. VIII. As decisões sobre 
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alimentos não estão sujeitas à coisa julgada material, podendo ser redefinidas sempre 
que houver alteração nas condições do obrigado a prestá-los, ou nas necessidades dos 
alimentados. (TJ-MG - AC: 10024112000799001 MG, Relator: Washington Ferreira, 
Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 23/08/2013). (BRASIL, 2013, grifo nosso). 
 

Em que pese o acima exposto, o Código Civil, em seu artigo 1.694, parágrafo 

primeiro, afirma que: “Art. 1.694. [...] §1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. (BRASIL, 2002). 

PELUSO (2014, p. 1.782), ao traçar comentários acerca do artigo acima transcrito, 

ensina: 
 
Os alimentos deverão ser fixados equitativamente pelo juiz, que atenderá para as 
necessidades daquele que os pleiteia e para os recursos do obrigado, consoante 
determina o § 1º do artigo ora comentado. Trata-se do binômio "necessidade do 
reclamante e possibilidade do devedor", que deverá ser observado pelo julgador para 
fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas 
variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentícia de forma racional e 
equilibrada. 
 

Assim sendo, o atual diploma civil adota a teoria do binômio: possibilidade x 

necessidade. Em razão disso, ao se fixar os alimentos é necessário analisar as condições 

financeiras de quem está ofertando alimentos com a real necessidade de quem está recebendo, 

pois não se pode prejudicar o sustento do alimentante conforme disciplina o artigo 1.695 do 

Código Civil: “Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. (BRASIL, 2002). 

Nessa seara, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, conforme se infere com a leitura das ementas abaixo transcritas: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS 
DEVIDOS À FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM 7,5% DOS RENDIMENTOS DO 
GENITOR. INSURGÊNCIA DA ALIMENTANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO 
ACOLHIDO. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sabe-se que respeitados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa (Constituição da República, art. 5º, LV), deve-se 
adotar, como regra, mesmo para a concessão de liminar, a citação da parte contrária, 
a fim de possibilitar-lhe a defesa. A liminar initio litis, embora possível, é situação 
excepcional, notadamente para casos em que, ao lado de demonstrada forte 
probabilidade do direito invocado, verifique-se risco de perecimento do direito 
tutelado, ou situação em que a prévia ciência da parte contrária possa tornar ineficaz 
a medida. O arbitramento dos alimentos a filho menor deve ser feito em consonância 
com o disposto no art. 1.694, parágrafo único, do Código Civil. Do ponto de vista da 
necessidade do alimentando, deve-se atentar ao disposto no art. 3º do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Em relação à disponibilidade, deve-se observar a 
proporcionalidade entre os pagamentos pelos pais, conforme sua capacidade 
econômica, sendo relevante observar que quem exerce a guarda presta alimentos 
in natura (fornecendo, por exemplo, moradia, alimentação e transporte). A 
concessão da tutela provisória de urgência, prevista no art. 300 do CPC/15, é admitida 
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quando da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 
bem como a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Em atenção ao art. 373, II, do CPC (que reproduz regra inserta no art. 333, 
II, do CPC/1973) o ônus da prova cabe a quem alega e, portanto, aquele que pugna 
pela redução da verba alimentar deve fazer prova convincente da impossibilidade de 
arcar com as expensas. Ausentes tais comprovações, não pode prosperar o 
requerimento do alimentante. Se o alimentante tem remuneração fixa, o encargo será 
calculado sobre o total dos seus rendimentos, assim consideradas todas as verbas de 
caráter remuneratório, excluídos apenas os descontos considerados obrigatórios em 
lei, como as parcelas atinentes à contribuição previdenciária e ao imposto sobre a 
renda. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias fazem parte da base 
de cálculo da pensão alimentícia, conforme entendimento consolidado em recurso 
repetitivo (STJ, REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro Paulo Furtado - Desembargador 
Convocado do TJ/BA - Tema 192). (TJ-SC - AI: 40243953420188240900 Blumenau 
4024395-34.2018.8.24.0900, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de 
Julgamento: 21/02/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). (BRASIL, 2019, grifo 
nosso). 
 

Também: 
 
ALIMENTOS A FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. 
RESPONSABILIDADE PRECÍPUA DOS GENITORES. QANTIFICAÇÃO. 
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/DISPONIBILIDADE. 
REEXAME DE PROVA. RAZOABILIDADE DOS PARÂMETROS PARA 
ARBITRAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. Conforme expresso na Lei n. 8.069/90, 
incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores (art. 22). 
É presumível a dependência econômica da criança e do adolescente, consideradas pela 
lei como pessoas em desenvolvimento (ECA, art. 6º), a quem são asseguradas “todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. (ECA, art. 3º). 
O arbitramento dos alimentos a filho menor deve ser feito em consonância com o 
disposto no art. 1.694, parágrafo único, do Código Civil. Do ponto de vista da 
necessidade do alimentando, deve-se atentar ao disposto no art. 3º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Em relação à disponibilidade, deve-se observar a 
proporcionalidade entre os pagamentos pelos pais, conforme sua capacidade 
econômica, sendo relevante observar que quem exerce a guarda presta alimentos in 
natura (fornecendo, por exemplo, moradia, alimentação e transporte). (TJ-SC – AC: 
00004292020148240070 Taió 0000429-20.2014.8.24.0070, Relator: Sebastião César 
Evangelista, Data de Julgamento: 05/10/2017, Segunda Câmara de Direito Civil). 
(BRASIL, 2017). 
 

Ressalta-se que a obrigação alimentar decorre da legislação civil, especialmente do 

poder familiar, da relação de parentesco entre as partes e da necessidade de prover-se a 

subsistência, mormente de filhos menores. Embora essa obrigação não seja perpétua conforme 

será demonstrado no tópico a seguir, sua raiz encontra-se alicerçada na solidariedade familiar. 

Outrossim, é importante destacar que após a fixação dos alimentos é possível pedir 

sua majoração ou diminuição, quando houver mudanças nas condições financeiras do 

alimentante e/ou mudanças nas necessidades do alimentado, conforme preceitua o artigo 1.699 

do Código Civil: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (BRASIL, 2002). 
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Portanto, em que pese a doutrina de Maria Berenice Dias afirmar que para a fixação 

de alimentos deve-se observar o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, o 

diploma legal civil brasileiro aduz que para fixação dos alimentos será analisado sua adequação 

ao binômio possibilidade e necessidade. 

 

3.5 CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

 

Conforme aduzido no tópico anterior, a obrigação alimentar não é perpétua e, por 

este motivo, necessário se faz aduzir acerca do termo final dos alimentos, isto é, as hipóteses 

que ensejam a cessação da obrigação alimentar. 

Importante ressaltar mais uma vez que a presente pesquisa objetiva estudar a 

obrigação alimentar dos pais em relação aos seus filhos e, por este motivo, não será abordado 

a cessação da obrigação alimentar derivada de casamento e/ou união estável. 

De acordo com CASSETTARI (2016, p. 668): “O termo final dos alimentos dá-se 

com o término da necessidade”. 

Vale dizer que há grande confusão por parte da população brasileira ao acreditar 

que a obrigação de prestar alimentos se encerra quando o alimentado atingiu a maioridade. Para 

tanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 358, a qual afirma que: Súmula nº 358. 

“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. (BRASIL, 2008). 

Denota-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a maioridade civil 

do alimentado por si só não exonera o alimentante de prestar os alimentos que lhe são devidos. 

É necessário autorização judicial para isso, mediante instauração do contraditório. 

Nessa seara, DIAS (2007, p. 582), aduz: 
 
O adimplemento da capacidade civil, aos 18 anos ainda que enseje o fim do poder 
familiar, não leva à extinção automática do encargo alimentar. Após a maioridade é 
presumível a necessidade dos filhos de continuarem a perceber alimentos. No entanto, 
a presunção passa a ser juris tantum, enquanto os filhos estiverem estudando, pois 
compete aos pais o dever de assegurar-lhes educação. Como a obrigação deriva da 
relação paterno-filial, descabido estabelecer termo final aos alimentos. A fixação é 
ineficaz. O implemento da data fixada não autoriza a cessação do pagamento. O 
cancelamento depende de decisão judicial. A exoneração deve ser formulada em ação 
autônoma. De todo desaconselhável o deferimento da exoneração em sede liminar. 
Não há como surpreender o credor cuja necessidade pode persistir caso não disponha 
de outra fonte de subsistência. Descabido extinguir a obrigação decorrente do poder 
familiar e impor ao filho que intente nova demanda para buscar alimentos tendo por 
fundamento o vínculo ele parentesco. Nesse ínterim, não terá meios de prover à 
própria sobrevivência. 
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Outrossim, é importante destacar que embora seja permitido a exoneração da 

obrigação alimentar após o alimentado atingir a maioridade civil, há de se ressaltar que o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial afirmam que é necessário a manutenção da 

obrigação alimentar enquanto o alimentado estiver estudando, eis que o artigo 1.694 do Código 

Civil, anteriormente transcrito, aduz que os alimentos são devidos para atender além de outros 

fins, a educação. 

Nesse diapasão, LISBOA (2012, p. 25), ensina: 
 
A maioridade civil do credor de alimentos não autoriza, por si só, a extinção da 
obrigação. Embora seja correta a afirmação de que se extinguiu o poder familiar sobre 
a pessoa que atinge os 18 anos de idade, caso o binômio necessidade e possibilidade 
se mantenha, a obrigação alimentar não deverá deixar de ser exigida. O STJ estabelece 
a presunção relativa de permanência da necessidade dos filhos receberem a pensão 
alimentícia mesmo após a maioridade, admitindo-se prova em sentido contrário (3ª 
Turma, REsp 1218510-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.9.2011, DJ 3.10.2011). 
Seguindo referida linha de raciocínio, é comum a manutenção da obrigação alimentar 
enquanto o filho estiver frequentando curso de nível superior ou técnico, que 
representa o encerramento do ciclo deformação profissional. 
 

Para corroborar com o acima exposto, transcreve-se a ementa abaixo: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA 
MAIOR E ESTUDANTE. O implemento da maioridade por si só não é capaz de 
afastar a obrigação alimentar prestada aos filhos. Obrigação parental. O poder familiar 
cessa quando o filho atinge a maioridade civil, mas não desaparece o dever de 
solidariedade decorrente da relação parental. Se o filho precisa de alimentos para 
garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino, como complemento 
da sua educação, que é dever residual do poder familiar, está o pai obrigado a 
auxiliá-lo, sendo inviável a exoneração pretendida pelo alimentante. Inteligência 
do Artigo 1.694 do Código Civil. Ausência de prova dos rendimentos do apelante a 
demostrar alteração nas suas possibilidades. Apelação desprovida. (Apelação Cível 
Nº 70074839143, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Luís Dall'Agnol, Julgado em 24/10/2017). (TJ-RS - AC: 70074839143 RS, Relator: 
Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 24/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2017). (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

Assim sendo, a primeira hipótese de cessação da obrigação alimentar se dá com a 

maioridade do alimentado, desde que o cancelamento seja feito mediante decisão judicial, após 

a instauração do contraditório, assim como é necessário verificar se o alimentado está cursando 

estabelecimento de ensino, pois, neste caso, os progenitores devem continuar a auxiliar os 

filhos. 

A segunda hipótese de cessação da obrigação alimentar se dá com o falecimento do 

alimentado, pois, em razão da natureza personalíssima da obrigação não há como se falar em 

substituição do credor por seu respectivo herdeiro. Diferentemente do alimentante, eis que com 

a falecimento deste, a obrigação se transfere aos herdeiros, conforme prevê o artigo 1.700 do 
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Código Civil: “Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do 

devedor, na forma do art. 1.694”. (BRASIL, 2002). 

Desta forma, a segunda hipótese de cessação da obrigação alimentar se dá com o 

falecimento do alimentado. 

A terceira hipótese de cessação da obrigação alimentar está prevista no parágrafo 

único do artigo 1.708 do Código Civil: “Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o 

concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao 

credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao 

devedor”. (BRASIL, 2002). 

Para corroborar, DINIZ (2012, p. 671) afirma:  
 
o devedor de alimentos [...] deixará de ter tal obrigação com relação ao credor se este 
[...] tiver procedimento indigno [...] em relação ao devedor, por ofendê-lo em sua 
integridade corporal ou mental, por expô-lo a situações humilhantes ou vexatórias, 
por injuriá-lo, caluniá-lo ou difamá-lo, atingindo-o em sua honra e boa fama [...]. 
 

Assim sendo, a terceira hipótese de cessação da obrigação alimentar se dá quando 

o alimentado adota conduta indigna contra o alimentante. Importante dizer que o Código Civil 

não elenca as condutas ditas indignas e, por este motivo, aplicam-se, por analogia, as hipóteses 

dos incisos I e II do artigo 1.814 do estatuto civil, conforme disciplina o Enunciado n. 264 da 

III Jornada de Direito Civil: “Enunciado n. 264. Na interpretação do que seja procedimento 

indigno do credor, apto a fazer cessar o direito a alimentos, aplicam-se, por analogia, as 

hipóteses dos incisos I e II do art. 1.814 do CC”. 

Por fim, a obrigação alimentar também pode ser cessada mediante alteração do 

quadro financeiro do alimentante e alimentado, pois conforme mencionado anteriormente, para 

fixação dos alimentos será observado o binômio possibilidade x necessidade. Se a possibilidade 

econômica do alimentante alterar, este pode pleitear a redução dos alimentos e dependendo da 

sua situação financeira, pode, inclusive pedir a exoneração. 

Feitos os esclarecimentos indispensáveis acera do instituto dos alimentos, passa-se 

a aduzir no próximo capítulo acerca do poder familiar. 
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4 PODER FAMILIAR 

 

O presente capítulo será inteiramente dedicado a tratar acerca do poder familiar, o 

qual está previsto nos artigos 1.630 a 1.638 do Código Civil. 

 

4.1 CONCEITO 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que a expressão “poder familiar” veio para 

substituir “pátrio poder”, eis que com a igualdade de direitos entre os homens e mulheres, não 

se utiliza mais a expressão “pátrio poder”, mas sim, “poder familiar”. 

De acordo com CASSETTARI (2016, p. 683), o poder familiar pode ser 

conceituado como “o conjunto de direitos e deveres dos pais com relação à pessoa e aos bens 

dos filhos menores e não emancipados, para que os pais possam exercer o que a lei lhes 

determina para agir no interesse dos filhos. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto 

menores”. 

DINIZ (2012, p. 593), assevera: “O poder familiar engloba um complexo de normas 

concernentes aos direitos e deveres dos pais relativamente à pessoa e aos bens dos filhos 

menores não emancipados”. 

Na mesma linha de entendimento é o que afirma GONÇALVES (2011): “Poder 

familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens 

dos filhos menores”. 

Assim sendo, o poder familiar pode ser conceituado como o direito e dever que os 

progenitores possuem sobre os seus filhos menores de idade, objetivando uma vida plena e de 

convivência pacífica entre os seus membros. 

Importante destacar que o poder familiar será exercido por ambos os progenitores 

e na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade, assim como, 

havendo divergência entre os progenitores quanto ao exercício do poder familiar, é cabível 

recorrer ao poder judiciário para solucionar o impasse, conforme prescreve o artigo 21 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente:  
 
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a 
solução da divergência. (BRASIL, 1990). 
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4.2 EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR 

 

O artigo 1.634 do Código Civil, elenca a competência dos pais, quando à pessoa 

dos filhos menores: 
 
Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:  
I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
permanente para outro Município; 
 VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-
lhes o consentimento; 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;  
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição.  (BRASIL, 2002). 
 

Denota-se que a preocupação do legislador foi tamanha que trouxe um artigo com 

09 (nove) incisos para tratar acerca da competência dos pais no que tange o exercício do poder 

familiar. Importante esclarecer que não se trata de rol taxativo, mas sim, exemplificativo.  

Outrossim, também é importante notar com a leitura do artigo supratranscrito que 

o poder familiar está interligado com a proteção e guarda dos filhos menores. 

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 22, também traz a 

competência dos progenitores em relação aos filhos menores: 
 
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 
resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados 
os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (BRASIL, 1990). 
 

Diante do acima exposto é possível compreender que o poder familiar tem como 

objeto principal o zelo e interesse dos filhos, bem como da entidade familiar. O poder familiar 

não é instituído no interesse dos pais.  

 

4.3 DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

4.3.1 Conceito de destituição do poder familiar 
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Inicialmente, cumpre esclarecer que a destituição do poder familiar é a perda do 

conjunto de direitos e deveres impostos aos progenitores no que tange ao cuidado dos filhos 

menores de idade. 

Trata-se de medida grave que ocorre somente por ato judicial, conforme preceitua 

o artigo 1.635, inciso V, do Código Civil: “Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: [...] V - 

por decisão judicial, na forma do artigo 1.638”. (BRASIL, 2002). 

O artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente corrobora com o acima 

exposto: “Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em 

procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de 

descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22”. (BRASIL, 1990). 

De igual forma, o artigo 1.638 do Código Civil, afirma que o pai ou a mãe perderá, 

por ato judicial, o poder familiar quando praticar alguma das condutas disciplinadas em seus 

incisos, vejamos: 
 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção 
Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que 
I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar:    
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher;  
b) estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão; 
II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: 
a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, 
quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher;     
b) estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à 
pena de reclusão. (BRASIL, 2002). 
 

Em complemento, o parágrafo 2º, do artigo 23, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente aduz que na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão 

contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra os filhos, bem como outro 

descendente também implica na destituição do poder familiar. (BRASIL, 1990) 

Como mencionado anteriormente, a destituição do poder familiar é medida grave, 

que deve ser adotada pelo magistrado quando comprovado que os responsáveis faltam com os 

deveres que lhes competem em relação aos seus filhos, seja assistência material, moral, assim 

como tratam com descaso a criação, educação, saúde e dignidade do menor. 

Nessa seara, cumpre trazer à baila o entendimento de Maria Berenice Dias, grande 

estudiosa sobre o instituto do direito de família: 
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Ninguém questiona que o ideal é as crianças e os adolescentes crescerem junto a quem 
lhes trouxe ao mundo. Mas quando a convivência com a família natural se revela 
impossível ou desaconselhável, melhor atende aos interesses de quem a família não 
deseja, ou não pode ter consigo, ser entregue aos cuidados de quem sonha reconhece-
lo como filho. (DIAS, 2001, p. 489).  
 

A desembargadora e doutrinadora supramencionada trata da matéria com sabedoria 

ao afirmar que não se trata de tarefa simples a ruptura do vínculo familiar. No entanto, a criança 

deve ser protegida e ter os seus direitos assegurados e respeitados quando os seus progenitores 

descumprem com os deveres inerentes ao poder familiar. 

De igual forma é o ensinamento de COMEL (2003, p. 283): 
 
A perda do poder familiar é a mais grave medida imposta em virtude da falta aos 
deveres dos pais para com o filho, ou falha em relação à condição paterna ou materna, 
estribando-se em motivos bem mais sérios que a suspensão. Será ela imposta quando 
qualquer dos pais agir desviando-se ostensivamente da finalidade da instituição, pelo 
que se lhe vai retirar a autoridade, destituindo-o de toda e qualquer prerrogativa com 
relação ao filho. Constitui-se em providências que o Código toma em defesa dos 
menores, contra os pais desnaturados, disse Beviláqua. 
 

Nesse diapasão, necessário lembrar do que disciplinam os artigos 3º e 5º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente: 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.  
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 
1990). 
 

Ademais, o artigo 227 da Constituição Federal, aduzido anteriormente, coaduna 

com o aqui exposto: 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 
 

Desta forma, o responsável pelo menor ao adotar alguma das medidas disciplinadas 

nos incisos do artigo 1.638 do Código Civil, poderá ser destituído do poder familiar mediante 

decisão judicial. 

Importante esclarecer que o artigo 1.636 do Código Civil, afirma que: 
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Art. 1.636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, não 
perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, 
exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. 
Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe 
solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. (BRASIL, 2002). 
 

Verifica-se que a constituição de novas núpcias por um dos progenitores não perde 

os direitos ao poder familiar, devendo exercê-lo sem qualquer intervenção do novo cônjuge ou 

companheiro. De igual forma ocorre com o responsável solteiro que contrai núpcias. 

Outrossim, também é importante esclarecer que a falta e/ou carência de recursos 

financeiros não é motivo para destituição do poder familiar, de acordo com o caput do artigo 

23 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais 

não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”. (BRASIL, 

1990). 

Por fim, cumpre ressaltar que a destituição do poder familiar é a perda do dever que 

o pai e/ou a mãe possui de guiar à vida do menor. No entanto, o vínculo biológico permanece. 

 

4.3.2 Procedimento para requerer a destituição do poder familiar 

 

De acordo com CASSETTARI (2016, p. 684):  
 
Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou 
arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério 
Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus 
haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
 

Nesse diapasão, é o que dispõe o artigo 1.637 do Código Civil: 
 
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, 
ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. (BRASIL, 
2002). 
 

De igual forma disciplina o artigo 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

“Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por 

provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse”. (BRASIL, 1990). 

Assim, podem ajuizar ação para requerer a destituição do poder familiar, os parentes 

de qualquer grau, incluindo-se aqueles por afinidade, assim como o Ministério Público. 

Normalmente, em se tratando de ação proposta pelo Ministério Público, ocorre após 

o membro do Conselho Tutelar relatar a situação vivenciada pelo menor e entender que a 

medida é indispensável para garantir a dignidade da criança. 



 43 

Consigna-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata acerca do 

procedimento para requerer a destituição do poder familiar, conforme bem salienta TORRES 

et al (2012, p. 218): 
 
A Lei nº 8. 069/90 (ECA) traça o procedimento para a destituição (perda) do pátrio 
poder. Mesmo em se tratando de lei especial, em que sua finalidade é a de proteger 
crianças e adolescentes que se encontram nas hipóteses do Art. 98 e incisos do 
Estatuto, mais afeto à justiça especializada da Infância e da Juventude, temos que o 
procedimento dos Arts. 155 e ss. do ECA se impõe até à destituição ajuizada em Vara 
de Família ou Cível. Com efeito, trata-se de procedimento regrado, em que inexiste 
norma contrária a tal respeito. 
 

Outrossim, a competência absoluta será da justiça da infância e da juventude, 

conforme disciplina a alínea “b”, do parágrafo único do artigo 148 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente:  
 
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:  
[...] Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 
98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:  
[...] 
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela 
ou guarda; (BRASIL, 1990). 
 

A competência territorial será determinada pelo domicílio dos pais, ou responsável 

ou do lugar onde se encontra o menor na falta dos pais ou responsável, nos termos do artigo 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 147. A competência será determinada: I - 

pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, 

à falta dos pais ou responsável”. (BRASIL, 1990). 

Ademais, a petição inicial deverá conter a autoridade judicial a que é dirigida, a 

qualificação do requerente e requerido, dispensando-se o cumprimento desse requisito quando 

o pedido for formulado pelo Ministério Público. 

Deve conter ainda a exposição dos fatos e o pedido, bem como as provas que serão 

produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e os documentos existentes, nos 

termos do artigo 156 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 156. A petição inicial indicará: 
I - a autoridade judiciária a que for dirigida; 
II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, 
dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do 
Ministério Público; 
III - a exposição sumária do fato e o pedido; 
IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e 
documentos. (BRASIL, 1990). 
 

Subsidiariamente, aplica-se o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, 

que trata dos requisitos indispensáveis da petição inicial: 
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Art. 319. A petição inicial indicará: 
I - o juízo a que é dirigida; 
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, 
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 
mediação. 
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na 
petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que 
se refere o inciso II, for possível a citação do réu. 
§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 
II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente 
oneroso o acesso à justiça. (BRASIL, 2015). 
 

No que tange ao valor da causa, por se tratar de ação cujo montante é inestimável, 

pois trata-se da vida de uma criança e/ou adolescente, não se tem como mensurar um valor para 

se atribuir a demanda. Comumente se utiliza como parâmetro o valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente há data da propositura da ação. 

Evidencia-se que havendo motivo justo e receio grave, poderá o juiz, após oitiva do 

membro do Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, de forma incidental ou 

liminarmente, até o julgamento definitivo da demanda, ficando o menor confiado a pessoa 

idônea, mediante termo de responsabilidade.  

É o que dispõe o caput do artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  
 
Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério 
Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o 
julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa 
idônea, mediante termo de responsabilidade. (BRASIL, 1990). 
 

O artigo supramencionado afirma ainda, em seu parágrafo primeiro, que recebida a 

petição inicial, o juiz determinará, concomitantemente ao despacho de citação e 

independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de 

suspensão ou destituição do poder familiar. (BRASIL, 1990). 

Além disso, em se tratando de pais oriundos de comunidade indígena, o parágrafo 

2º do mesmo artigo, aduz que é obrigatória a intervenção, junto à equipe interprofissional ou 

multidisciplinar referida no §1º do artigo, de representante do órgão federal responsável pela 

política indigenista. (BRASIL, 1990). 
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Diante do acima exposto, é possível concluir que a ação para requerer a destituição 

do poder familiar pode ser ajuizada por qualquer parente, inclusive os afins, assim como pelo 

Ministério Público, devendo-se observar que a competência para processar e julgar esse tipo de 

demanda é da Justiça da Infância e da Juventude, assim como a petição inicial deve obedecer 

os requisitos previstos na legislação específica, aplicando-se subsidiariamente o disposto no 

Código de Processo Civil. 

 

4.3.3 Defesa do progenitor a ser destituído do poder familiar 

 

Após o processamento da petição inicial, ao despachar, o juiz determinará a citação 

do requerido, para, querendo, apresentar resposta/contestação escrita, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo o rol de testemunhas e documentos 

indispensáveis, conforme também ocorre com a petição inicial. 

Nessa seara, é o que dispõe o caput, do artigo 158 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: “Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos”. (BRASIL, 1990). 

É importante dizer que de acordo com o parágrafo 1º do artigo supracitado, a citação 

deverá ser pessoal, salvo se esgotados todos os meios de sua realização. (BRASIL, 1990) 

Além disso, se o requerido estiver recolhido em estabelecimento prisional, a citação 

será realizada de forma pessoal, assim como também é possível a realização de citação por hora 

certa, pois quando o oficial de justiça se deslocar até o endereço do requerido e lá suspeitando 

que o mesmo está se ocultando, deverá informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho acerca do dia e hora que voltará para realizar a citação. 

Ainda, se o requerido estiver em local incerto ou não sabido, a citação será realizada 

por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a 

localização. 

Tais condutas estão disciplinadas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 158 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 158. [...] 
§ 2º O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.  
§ 3º Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em 
seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 
informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em 
que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do art. 252 e 
seguintes da Lei n o 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



 46 

§ 4º Na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido, serão 
citados por edital no prazo de 10 (dez) dias, em publicação única, dispensado o envio 
de ofícios para a localização. (BRASIL, 1990). 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ainda que se o requerido não tiver 

condições financeiras de constituir advogado, poderá requerer, em cartório, que lhe seja 

nomeado um defensor dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, cujo prazo inicial 

dar-se-á a partir da intimação do despacho de nomeação, nos termos do artigo 159: 
 
Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo 
do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja 
nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a 
partir da intimação do despacho de nomeação. (BRASIL, 1990). 
 

O parágrafo único do artigo acima transcrito afirma que na hipótese de o requerido 

estar privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, no momento da citação pessoal, 

se deseja que lhe seja nomeado defensor. (BRASIL, 1990). 

O artigo 161 do mesmo diploma legal aduz que se a ação não foi contestada, assim 

como o estudo social ou a perícia realizada tiver sido concluída, o juiz dará vista ao membro do 

Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, exceto quando este for o autor da ação, e 

decidirá em igual prazo. (BRASIL, 1990). 

No entanto, se o requerido apresentar resposta, o processo será encaminhado para 

vistas do Ministério Público, por 05 (cinco) dias, salvo quando este for o requerente, assim 

como será designado data para realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos 

do artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao 
Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, designando, 
desde logo, audiência de instrução e julgamento. 
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 
§ 2 o Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as 
testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por 
escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério 
Público, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável por mais 10 (dez) 
minutos.  
§ 3 o A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, 
excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias.  
§ 4 o Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo 
Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor 
da criança ou adolescente. (BRASIL, 1990). 
 

Assim, na audiência de instrução e julgamento, será ouvida as testemunhas 

arroladas na petição inicial e/ou contestação, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo 

quando for escrito, assim como haverá a manifestação do requerente, requerido e Ministério 
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Público, nesta ordem, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável por mais 10 (dez) 

minutos. 

Após finalizar a instrução do processo, o juiz proferirá decisão, excepcionalmente, 

designará data para sua leitura, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

4.3.4 Consequência da sentença que decreta a destituição do poder familiar 

 

Conforme mencionado no tópico acima, após encerrar a fase de instrução do 

processo, o juiz proferirá sentença, podendo, excepcionalmente, designar data para sua leitura, 

a qual não poderá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo 3º, do 

artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 162. [...] § 3 o A decisão será 

proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para 

sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias”. (BRASIL, 1990). 

Outrossim, a sentença que decreta a destituição do poder familiar deve ser averbada 

no registro de nascimento do menor, conforme previsão do parágrafo único, do artigo 163, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 163. [...] Parágrafo único.  A sentença que decretar 

a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da 

criança ou do adolescente”. (BRASIL, 1990). 

De igual forma, é o que disciplina o artigo 102, da Lei de Registros Públicos: “Art. 

102. No livro de nascimento, serão averbados: [...] 6º) a perda e a suspensão do pátrio poder”. 

(BRASIL, 1973) 

Repisa-se que a sentença que decretar a perda do poder familiar deverá ser averbada 

à margem do registro de nascimento do menor, no entanto é importante esclarecer que não se 

trata de cancelamento do registro, pois conforme mencionado anteriormente, a perda ou a 

destituição do poder familiar não enseja em ruptura do vínculo biológico, estes permanecem 

inalteráveis após a decisão judicial. 

No que tange a natureza jurídica da sentença que decreta a destituição do poder 

familiar, FONSECA (2000, p. 276), ensina:  
A sentença de destituição tem cunho declaratório, constitutivo e condenatório. É 
declaratória não só porque tal efeito está presente na maioria das ações civis, mas 
porque declara a existência da hipótese legal de perda do pátrio poder, reconhecendo 
a presença de um ou mais dos incisos do art. 395, CC; é constitutiva porque o juiz 
deve encaminhar a nova situação da criança e do adolescente (tutela, guarda, abrigo, 
etc). O juiz deve dizer como é que fica a situação da criança, quem será o detentor da 
guarda, quem exercerá o pátrio poder; é condenatória porque os pais são condenados 
à perda de um direito, podendo até interpor recurso contra tal sentença. 
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Em que pese a doutrina supratranscrita utilizar como base o Código Civil de 1916, 

eis que no ano de 2000 o estatuto civil vigente ainda era o de 1916, importante destacar que o 

atual Código Civil, o de 2002, não alterou a natureza jurídica da sentença que impõe a 

destituição do poder familiar. Desta forma, a sentença que determina a perda do poder familiar 

possui natureza declaratória, constitutiva e condenatória.  

Referido doutrinador afirma ainda que a sentença deve ser fundamentada, bem 

como deve convencer-nos no sentido de que a sanção que traduz é a última e única possível no 

caso em apreço. (FONSECA, 2000, p. 276) 

No mesmo sentido, RODRIGUES (2004, p. 369), aduz: 
 
Dada à seriedade das consequências, mais rigoroso deve ser o juiz no exame do pedido 
de destituição do que no de suspensão [...]. Devendo agir com imensa ponderação, 
porque o interesse do menor é que está em jogo, e um desacerto no julgar pode ser 
irremediável. 
 

Diante do acima exposto é possível concluir que a sentença que determina a 

destituição do poder familiar possui como principal consequência a perda do poder familiar por 

um ou ambos os progenitores, com a respectiva averbação à margem do registro de nascimento 

do menor. No entanto, é importante consignar que a perda/destituição do poder familiar não 

extingue os vínculos de parentesco entre os envolvidos. Tal fato, dar-se-á somente com a 

extinção do poder familiar conforme será aduzido a seguir. 

Por fim, há que se destacar que o ordenamento jurídico não disciplina se a decisão 

judicial que decreta a destituição do poder familiar é definitiva ou irrevogável, eis que a 

legislação brasileira afirma que tão somente o procedimento de adoção é irrevogável, conforme 

se infere com a leitura do parágrafo 1º, do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 
[...] 
§ 1 o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. (BRASIL, 1990). 
 

Há entendimento jurisprudencial que é possível ajuizar ação de restituição do poder 

familiar, pois é necessário observar-se a proteção integral do menor, conforme se infere com a 

leitura da ementa abaixo: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PROTEÇÃO 
INTEGRAL E PRIORITÁRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. 1. A 
atenta e sistemática leitura dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
permite concluir que apenas a adoção tem caráter irrevogável, porque expressamente 
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consignado no § 1º do art. 39. Diante do silêncio da lei acerca do restabelecimento do 
poder familiar, também se pode concluir, a contrário sendo, pela possibilidade da 
reversão da destituição do poder familiar, desde que seja proposta ação própria para 
tanto, devendo restar comprovada a modificação da situação fática que ensejou o 
decreto de perda do poder familiar. Desse modo, impõe-se a desconstituição da 
sentença que extinguiu o processo por impossibilidade jurídica do pedido. 2. Á luz da 
doutrina da proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do 
adolescente preconizada pelo ECA, a intervenção do Estado deve atender 
prioritariamente aos superiores interesses dos menores, nos termos do art. 100, 
inc. II e IV, do ECA, de modo que, caso o retorno dos menores ao convívio 
materno se mostre a medida que melhor atenda aos seus interesses, não há 
motivos para que se obste tal retorno, com a restituição do poder familiar pela 
genitora, mormente porque os menores não foram encaminhados à adoção. 3. 
Trata-se, no caso, de uma relação jurídica continuativa, sujeita, portanto, à ação do 
tempo sobre seus integrantes (tal qual ocorre com as relações jurídicas que envolvem 
o direito a alimentos). Logo, a coisa julgada, formal e material, que antes se tenha 
produzido, fica preservada desde que as condições objetivas permaneçam as mesmas 
(cláusulas rebus sic stantibus). No entanto, modificadas estas, outra poderá ser a 
decisão, sem que haja ofensa à coisa julgada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70058335076, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/05/2014). (BRASIL, 2014, grifo 
nosso). 
 

Em sentido contrário, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. 
APELANTES QUE ALEGAM NÃO MAIS PERSISTIREM OS FATOS QUE 
GERARAM A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, REQUERENDO A 
RETIRADA DAS MENORES DO ABRIGO ONDE SE ENCONTRAM. AMPLA 
ANÁLISE DE PROVAS NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA EXTINGUINDO A AÇÃO PELA 
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. ART. 267, V, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DEMAIS 
PEDIDOS PREJUDICADOS. “1. Não se cogita de retorno da guarda aos pais 
biológicos ou de estabelecer direito de visitas, quando estes já foram destituídos 
do poder familiar em relação á filha, já tendo a ação transitado em julgado. 2. É 
consabido que a destituição do poder familiar rompe os liames jurídicos entre 
pais e filhos. 3. Descabe à parte postular o restabelecimento da guarda da filha 
pois essa questão está implícita com a destituição do poder familiar e que já foi 
alvo de decisão judicial, sendo atacada pelo recurso próprio e no momento 
oportuno, mas que restou desprovido. Recurso desprovido. (TJRS, Apelação Cível 
n. 70041024233, Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 
27.04.2011) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – AC: 
20130397446 SC 2013.039744-6 (Acórdão), Relator: Artur Jenichen Filho, Data de 
Julgamento: 09/09/2013, Câmara Especial Regional de Chapecó Julgado). (BRASIL, 
2013, grifo nosso). 
 

Denota-se que a 8ª Câmara de Direito Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, não possui entendimento pacificado no que tange a ação de 

restituição do poder familiar, eis que também é possível encontrar julgado em sentido contrário 

a possiblidade de se restituir o poder familiar: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO “LIMINAR” DE 
RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO PARENTAL, COM A FIXAÇÃO DE 
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VISITAS MONITORADAS À ADOLESCENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE QUALQUER 
DAS MODALIDADES DE TUTELA PROVISÓRIA PREVISTAS NO CPC. 
PREVALÊNCIA DOS SUPERIORES INTERESSES DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. Apesar de não ter o autor especificado, como lhe incumbia, se o 
seu pedido “liminar” se tratava de uma tutela provisória de urgência ou de evidência, 
que não modalidades de tutelas provisórias previstas no art. 300 do CPC, verifica-se 
não haver o preenchimento dos requisitos de nenhuma destas tutelas, elencados nos 
arts. 300, caput, e 311 do CPC, impondo-se o indeferimento de tal requerimento. 
Ademais, o pedido “liminar” formulado pelo autor na exordial, de restabelecer o 
vínculo parental e fixar visitas monitoradas à agravada, não é algo simples a ser 
resolvido de plano, em análise incipiente, como pretende o recorrente, sem a oitiva da 
parte adversa e sem a necessária instrução probatória considerando que o agravante 
foi destituído do poder familiar em processo judicial de ampla cognição, com 
sentença transitada em... julgado no ano de 2011. Logo, por mais que o autor 
alegue sofrer com a ruptura do vínculo parental, não se pode olvidar que o 
interesse preponderante a ser tutelado é sempre o da criança e do adolescente à 
luz da doutrina da proteção integral preconizada pelo ECA, sendo inquestionável 
que seria absolutamente temerário determinar-se, em caráter inaudita altera 
parte, a realização de visitas monitoradas do agravante à adolescente, sem 
ponderar a possível existência de risco à integridade psíquica da menor, bem 
como o seu eventual interesse em não retomar o contato com o genitor. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 
70074425596, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 19/10/2017). (BRASIL, 2017, grifo nosso). 
 

Desta forma, não havendo previsão legal acerca da restituição do poder familiar, 

bem como não haver consenso entre os Tribunais Pátrios, cada caso deve ser analisado pelo 

poder judiciário, devendo o magistrado analisar as condições e o que for mais proveitoso ao 

menor, pois, aliás, o interesse e a proteção da criança e do adolescente devem ser os princípios 

basilares na tomada da decisão.  

 

4.3.5 Principais diferenças entre destituição, suspensão e extinção do poder familiar 

 

Por fim, antes de adentrar no tema objeto da presente pesquisa, cumpre esclarecer 

as principais diferenças entre destituição, suspensão e extinção do poder familiar. 

Segundo já exposto anteriormente, a destituição do poder familiar é a perda dos pais 

ou apenas um deles de gerir/conduzir a vida do filho menor de idade. Trata-se de medida grave 

e deve ser bem fundamentada pelo magistrado quando da prolação de sentença, eis que a 

destituição do poder familiar somente pode ser decretada mediante processo judicial com o 

devido processo legal e contraditório. 

Não se deve confundir a destituição ou perda do poder familiar com suspensão do 

poder familiar, o qual está previsto no artigo 1.637 do Código Civil: 
 
Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, 
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ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à 
mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 
dois anos de prisão. (BRASIL, 2002). 
 

A Lei nº 12.318/10, que dispõe sobre a alienação parental também trouxe o assunto 

ao afirmar em seu artigo 6º, inciso VII, que se um dos genitores praticar alguma conduta que 

tipifique alienação parental poderá ter a decretação da suspensão do poder familiar, vejamos: 
 
Art. 6º. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 
dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 
aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:  
[...] 
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. (BRASIL, 2010). 
 

Ressalta-se que a mera falta de recursos financeiros, por si só, não é justificativa 

plausível para requerer a suspensão do poder familiar, de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 

23 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente 
para a perda ou a suspensão do poder familiar.  
[...]  
§ 1 o Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a 
criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 
obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e 
promoção. (BRASIL, 1990). 
 

Em regra, se comparada com a destituição do poder familiar, a suspensão é medida 

menos gravosa, pois o juiz pode reconsiderar a sua decisão e revogar a decisão que decretou a 

suspensão do poder familiar quando se convencer de que o menor pode voltar para a 

convivência familiar sem prejuízo de seu desenvolvimento. 

Desta forma, a suspensão do poder familiar pode ser compreendida como a decisão 

judicial que suspende o exercício do poder familiar ao pai ou a mãe que abusar de sua 

autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou quando um dos pais for condenado por 

sentença irrecorrível, em crime cuja pena exceda a 02 (dois) anos de prisão. Além disso, os atos 

praticados por um dos progenitores que caracterizem alienação parental também podem levar a 

suspensão do poder familiar, a qual pode ser revogada pelo juiz após a constatação de que o 

menor já pode voltar ao seio familiar sem prejuízo de seu pleno crescimento. 

Também não se pode confundir a destituição do poder familiar com a extinção do 

poder familiar, prevista no artigo 1.635 do Código Civil: 
 
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 
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I - pela morte dos pais ou do filho; 
II - pela emancipação, nos termos do art. 5 o, parágrafo único; 
III - pela maioridade;  
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. (BRASIL, 2002). 
 

Segundo o artigo supratranscrito, a extinção do poder familiar dar-se-á pela morte 

dos pais ou do filho, pela emancipação, pela maioridade, pela adoção ou mediante decisão 

judicial, consubstanciada no artigo 1.638 do Código Civil, que trata da prática de atos que 

ensejam a perda do poder familiar. 

Nessa seara, há de se convir que a extinção e a perda (destituição) do poder familiar 

podem ensejar confusão e, por este motivo, necessário trazer à baila os ensinamentos de Maria 

Berenice Dias: 
 
Perda é uma sanção imposta por sentença judicial, enquanto a extinção ocorre pela 
morte, emancipação ou extinção do sujeito passivo. Assim, há impropriedade 
terminológica na lei que utiliza indistintamente as duas expressões. 
[...]  
A perda da autoridade parental por ato judicial (CC 1.638) leva à extinção do poder 
familiar (CC 1.635 V), que é o aniquilamento, o término definitivo, o fim do poder 
familiar. No entanto, inclina-se a doutrina em admitir a possibilidade de revogação 
da medida. Ou seja, a perda é permanente, mas não definitiva. Os pais podem 
recuperar o poder familiar, desde que comprovem a cessação das causas que a 
determinaram. Como o princípio da proteção integral dos interesses da criança, por 
imperativo constitucional, deve ser o norte, parece que a regra de se ter por extinto o 
poder familiar em toda e qualquer hipótese de perda não é a que melhor atende aos 
interesses do menor. (DIAS, 2015, p. 09-10). (grifos no original). 
 

Em complemento, ISHIDA (2015, p. 427), ensina: "Ao contrário do que dispõe o 

art. 1.635, V do CC, a perda do poder familiar não pode ser tratada como uma forma de extinção 

do poder familiar, pois a esta se refere a modalidades naturais de extinção do mesmo". 

Como bem observado pelos doutrinadores acima mencionados, a extinção do poder 

familiar é uma modalidade natural de extinção do mesmo, diferentemente da perda do poder 

familiar, a qual é provocada e decretada após o devido processo legal. 

Desta forma, tem-se que a extinção do poder familiar prevista no artigo 1.635 do 

Código Civil, dar-se-á de forma natural, pois ocorrerá nas hipóteses de morte dos pais ou do 

filho, pela maioridade ou emancipação, assim como pela adoção, a qual extingue os laços 

biológicos e sucessórios existentes, ou mediante decisão judicial quando constatado uma das 

práticas reiteradas previstas no artigo 1.638 do Código Civil.  
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5 OBRIGAÇÃO DOS PROGENITORES DE PRESTAR ALIMENTOS AOS FILHOS 

MENORES DE IDADE APÓS A DESTIUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

Inicialmente, ante a sua relevância cumpre relembrar que o poder familiar pode ser 

conceituado como os direitos e deveres que os pais exercem sobre a vida de seus filhos menores. 

Se algum dos progenitores incorrer na prática de quaisquer condutas previstas nos artigos 1.637 

e 1.638 do Código Civil, perderá, por ato judicial, o poder familiar, isto é, perderá o direito de 

gerir a vida do menor. 

Assim, se a destituição do poder familiar é a perda dos direitos e deveres que os 

pais exercem sobre os seus filhos menores, surgem os seguintes questionamentos: o pai e/ou a 

mãe que perde, por decisão judicial, o direito de gerir/guiar a vida de seu filho está isento(a) de 

contribuir com o sustento do menor? Em outras palavras, após a destituição do poder familiar, 

os pais deixam de possuir responsabilidade no desenvolvimento/crescimento da criança ou do 

adolescente? 

Diante das questões suscitadas, a presente pesquisa busca responder, de forma 

objetiva, se os progenitores são obrigados a prestar alimentos aos filhos menores de idade após 

a destituição do poder familiar, utilizando-se para tanto o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial atual. 

 

5.1 DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

ALIMENTOS PELOS GENITORES 

 

Conforme já aduzido no decorrer da presente pesquisa, o artigo 227 da Constituição 

Federal afirma que: 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988). 
 

Como se vê, o texto constitucional possui como um dos principais objetivos a 

preservação dos direitos inerentes ao ser humano. Denota-se que houve preocupação do 

legislador no que tange aos direitos da criança e do adolescente, tratando-se, pois, de direito 

subjetivo de desenvolvimento pleno, preservando a sua liberdade e dignidade.  
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No mesmo norte, é o que dispõe o artigo 229 do mesmo diploma legal, ao afirmar 

que compete aos pais o dever de assistir, educar e criar os filhos menores. (BRASIL, 1988). 

Nota-se que a Carta Magna trouxe o princípio do melhor interesse do menor e a 

proteção integral como regras basilares do direito da infância e da juventude, os quais devem 

prevalecer ao analisar casos que envolvem menores, conforme bem salienta ISHIDA (2016, p. 

24): “A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse são duas regras basilares 

do direito da infância e da juventude que devem permear todo tipo de interpretação dos casos 

envolvendo crianças e adolescentes”. 

No mesmo sentido, é o que afirma DIAS (2013, p. 70-71): 
 
A doutrina da proteção integral adotada pela Constituição cidadã de 1988 não é uma 
recomendação ética, mas diretriz determinante nas relações da criança e do 
adolescente com seus pais, com sua família, com a sociedade e com o Estado. A maior 
vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos até os 18 anos, como pessoas em 
desenvolvimento, os faz destinatários de um tratamento especial. Daí a consagração 
constitucional do princípio de que é assegurado as crianças, adolescentes e jovens, 
com prioridade absoluta, 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. Também são colocados a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CF 227). 
 

Referida doutrinadora vai além: 
 
[...] 
O Estatuto [da Criança e do Adolescente] rege-se pelos princípios do melhor interesse, 
paternidade responsável e proteção integral, visando a conduzir o menor à maioridade 
de forma responsável, constituindo-se como sujeito da própria vida, para que possa 
gozar de forma plena dos seus direitos fundamentais. (DIAS, 2013, p. 70-71). 
 

Assim, o princípio do melhor interesse do menor impõe a necessidade de verificar, 

caso a caso, as reais necessidades da criança e do adolescente, bem como identificar os melhores 

meios de atendê-los, garantindo-os o exercício e gozo dos direitos que lhes são inerentes.  

Nos casos em que se discute a destituição do poder familiar, compete ao poder 

judiciário, pois como mencionado no capítulo anterior a perda/destituição do poder familiar 

ocorrerá mediante decisão judicial, fazer uma análise no que tange ao poder familiar 

disciplinado no artigo 1.634 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, in verbis: 
 
Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: 
I - dirigir-lhes a criação e a educação; 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
permanente para outro Município; 
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VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; 
VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-
lhes o consentimento; 
VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição. (BRASIL, 2002). 
  
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
Parágrafo único.  A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 
resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados 
os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (BRASIL, 1990). 
 

Para corroborar com a análise do poder familiar previsto nos artigos 

supratranscritos, destaca-se a doutrina de RIZZARDO (2014, p. 543): 
 
Constitui uma conduta dos pais relativamente aos filhos, de um acompanhamento para 
conseguir a abertura dos mesmos, que se processará progressivamente, à medida que 
evoluem na idade e no desenvolvimento físico e mental, de modo a dirigi-los a 
alcançarem sua própria capacidade para se dirigirem e administrarem seus bens. Não 
haveria tão somente um encargo, ou um múnus, mas um encaminhamento, com poder 
para impor uma certa conduta, em especial entes da capacidade relativa. Não mais há 
de se falar praticamente em poder dos pais, mas em conduta de proteção, de orientação 
e acompanhamento dos pais. 
 

Para MADALENO (2013, p. 680), o poder familiar é visto: 
 
Como dever prioritário e fundamental, devem os genitores antes de tudo, assistir seus 
filhos, no mais amplo e integral exercício de proteção, não apenas em sua função 
alimentar, mas mantê-lo sob a sua guarda, segurança e companhia, e zelar por sua 
integralidade moral e psíquica, e lhes conferir todo o suporte necessário para conduzi-
los ao completo desenvolvimento e independência. 
 

Além disso, como também já mencionado, a destituição do poder familiar se dá em 

hipóteses constantes nos artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil, assim como nas condutas 

disciplinadas no artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

De acordo com MADALENO (2013, p. 693-694): 
 
Se sujeita à extinção do poder familiar o genitor que reiteradamente incidir em alguma 
das falhas previstas no artigo 1.637 do Código Civil – provenientes do abuso da 
autoridade parental, faltando o genitor com os deveres próprios do exercício de seu 
poder familiar, cujo centro de interesses é o bem-estar do menor. 
 

Outrossim, o dever de prestar alimentos decorre da relação de parentesco e, mais, 

quando se objetiva a destituição do poder familiar, os vínculos biológicos não cessam, assim 

como não há o cancelamento do registro civil originário do menor, o que ocorre é a averbação 
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no registro, conforme previsão legal contida no artigo 163 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e artigo 102 da Lei de Registros Públicos. 

O que acontece é perda da guarda do menor e, como se sabe é dever dos pais à 

prestação de alimentos, quando não estejam exercendo o encargo da guarda. 

Nessa seara, o artigo 1.694 do Código Civil, assim afirma: “Art. 1.694. Podem os 

parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 

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

necessidades de sua educação”. (BRASIL, 2002). 

Em complemento, o artigo 1.696 do mesmo diploma legal aduz: “Art. 1.696. O 

direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. 

(BRASIL, 2002). 

Ademais, reitera-se que o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente é claro 

ao afirmar que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. 

(BRASIL, 1990). 

Em complemento, a Lei n. 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos e dá 

outras providências, afirma em seu artigo 2º, que: 
 
Art. 2º. O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz 
competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas o 
parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, 
residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha 
aproximadamente ou os recursos que dispõe. (BRASIL, 1968). 
 

Denota-se que a fixação de alimentos terá caráter de medida de proteção em favor 

do menor, porque as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, 

consoante dicção do artigo 98, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 98. As 

medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: [...] II - por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável”. (BRASIL, 1990). 

Necessário se atentar, ainda, que o fato de a guarda ser deferida em favor de outra 

pessoa quando ocorre a destituição do poder familiar, não retira dos pais o dever de prestar 

alimentos ao menor. 

Nesse diapasão, inclusive é o que dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 
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Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais. 
[...] 
§ 4 o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade 
judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, 
o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício 
do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão 
objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 
Público. (BRASIL, 1990). 
 

Logo enquanto o menor não for colocado em uma nova família, mediante o 

processo de adoção, os vínculos paternais/maternais permanecem. Com a destituição do poder 

familiar, os genitores permanecem na condição de pais. No entanto, estariam afastados do poder 

familiar. Com isso, percebe-se que é de responsabilidade comum dos pais, o dever de prestar 

aos filhos menores o sustento, proporcionando-lhe, a alimentação, vestuário, educação, 

moradia, lazer, assistência à saúde, etc. 

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina coaduna com 

o até aqui exposto: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO FUNDAMENTO DE ABANDONO 
E DE EXPOSIÇÃO A MAUS TRATOS (ART. 1.638, II E III, DO CÓDIGO CIVIL) 
CONTRA OS GENITORES DAS CRIANÇAS DE 9 (NOVE) ANOS E 7 (SETE) 
ANOS DE IDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DO GENITOR. 
INTENÇÃO DE CONVIVER COM OS FILHOS QUE NÃO VAI DE ENCONTRO 
À SUA CONDUTA, VISTO QUE ESTE FOI CITADO POR EDITAL, NÃO SE 
SAVENDO AO CERTO SEU PARADEIRO. RECURSO GENÉRICO, 
FORMULADO POR DEFENSOR PÚBLICO, DESAMPARADO DE QUALQUER 
SUBSTRATO PROBATÓRIO. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO 
EVIDENCAIDO. ABSOLUTA NEGLIGÊNCIA AOS CUIDADOS DA PROLE. 
MANUTENÇÃO DA GUARDA DOS INFANTES EM FAMÍLIA EXTENSA (TIAS 
MATERNAS), AS QUAIS REÚNEM CONDIÇÕES DE GARANTIR ÀS 
CRIANÇAS UM DESENVOLVIMENTO SADIO; SUPREMACIA DO 
INTERESSE DOS MENORES QUE SE IMPÕE À DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – AC: 00111510520128240064 São José 
0011151-05.2012.8.24.0064, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 
21/05/2019, Sexta Câmara de Direito Civil). (BRASIL, 2019, grifo nosso). 
 

Denota-se que a ementa acima transcrita é clara ao afirmar que nas ações de 

destituição do poder familiar, é necessário se observar o melhor interesse do menor, ou seja, 

incorrendo os pais nas condutas previstas na legislação civil que impõe a destituição do poder 

familiar, a perda do poder familiar é medida necessária, eis que o melhor interesse do menor é 

princípio norteador para que o magistrado venha tomar sua decisão. 

Importante destacar que o Egrégio Tribunal de Santa Catarina, também afirma que 

mesmo após a destituição do poder familiar, os pais permanecem obrigados a prestar alimentos 

aos filhos menores de idade, in verbis: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, 
CUMULADA COM ALIMENTOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A 
PRETENSÃO DESTITUTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. ALIMENTOS. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DO 
PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR À GENITORA DESTITUÍDA. 
SENTENÇA OMISSA NO PONTO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR ESTA CORTE. 
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA PROCEDER AO JULGAMENTO DA 
QUESTÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE DECORRE, EM RAZÃO DA 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR, DA RELAÇÃO DE PARENTESCO 
E DA SOLIDARIEDADE. QUANTIFICAÇÃO DO PENSIONAMENTO EM 
OBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 1.694, § 1º, E 1.695, AMBOS DO 
CÓDIGO CIVIL. TRÍADE NECESSIDADE-
POSSIBILIDADEPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES DA 
ADOLESCENTE ALIMENTANDA QUE SÃO PRESUMIDAS. PARCA 
POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE 
CUSTEIO DO VALOR SUGERIDO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. 
ARBITRAMENTO EM QUANTIA INFERIOR QUE SE JUSTIFICA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DA 
ADVOGADA NOMEADA PARA DEFENDER OS INTERESSES DA 
REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, 
Apelação Cível n. 0900091-81.2018.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. Rosane Portella 
Wolff, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2019). (BRASIL, 2019, grifo 
nosso). 

De acordo com o julgado acima, é possível verificar que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina afirma categoricamente que a obrigação alimentar permanece mesmo 

após a destituição do poder familiar em razão da relação de parentesco e da solidariedade 

familiar. 

Referido Tribunal de Justiça também corrobora com o exposto anteriormente, isto 

é, após a destituição do poder familiar a obrigação alimentar permanece, pois a perda do poder 

familiar não suprime os vínculos de parentesco: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO 
DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS. DEMANDA PROPOSTA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA MÃE DO MENOR. SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VOLTADO 
AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL E À MAJORAÇÃO DO VALOR 
DOS ALIMENTOS. RECURSO DA REQUERIDA BUSCANDO APENAS A 
MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE 
DO ÓRGÃO MINISTERIAL AFASTADA. ADOÇÃO FRACASSADA. ENTREGA 
DO MENOR PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE CONFIGURA ATO 
ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ENTENDIMENTO 
FIRMADO POR ESTA CÂMARA, EM MAIORIA, POR JULGAMENTO 
AMPLIADO, PELA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC/2015. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 50.000.00 (CINQUENTA MIL REAIS), JÁ 
COMPUTADOS NESTE VALOR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALIMENTOS. 
DESTITUIÇÃO QUE NÃO SUPRIME OS VÍNCULOS DE PARENTESCO. 
Gabinete Desembargadora Rosane Portella Wolff 8 DEVER DE PRESTAR 
ALIMENTOS RECONHECIDO. QUANTIA FIXADA EM 60 % (SESSENTA POR 
CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. MÃE DESEMPREGADA POSSIBILIDADE DE 
MINORAÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO 
NACIONAL. RESPEITO À REGRA DO ART. 1.694, § 1° DO CÓDIGO CIVIL. 
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(Apelação Cível n. 0900487-80.2016.8.24.0020, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da 
Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 7-12-2017). (BRASIL, 2017, grifo 
nosso). 
 

Desta forma, de acordo com as ementas acima transcritas, é possível concluir que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afirma que nos casos em que se 

discute a destituição do poder familiar é necessário observar o princípio do melhor interesse do 

menor, assim como a perda do poder familiar mantem a obrigação dos pais de pagar alimentos 

aos seus filhos menores, eis que a destituição não afasta os vínculos de parentesco. 

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, ou seja, conforme se infere com a leitura das ementas abaixo transcritas, o 

Tribunal gaúcho afirma que a destituição do poder familiar mantém a obrigação dos genitores 

de prestar alimentos aos filhos menores de idade: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
GENITOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ABANDONO. 
NOTÍCIAS DE ABUSO SEXUAL CONTRA A ENTEADA. ALIMENTOS. 
MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 
Realizaram-se as diligências cabíveis junto aos órgãos de pesquisa de praxe, mas não 
se logrou êxito em encontrar o demandado e, no decorrer do processo, também não se 
teve conhecimento do seu paradeiro, tornando inócuas outras tentativas de 
localização. Portanto, regular a citação editalícia, nos termos do art. 256, inc. II, do 
CPC. 2. Os elementos existentes nos autos são suficientes para a procedência do 
pedido de destituição do poder familiar. É que, além de haver sido notificada a 
prática de abusos sexuais perpetrados pelo demandado contra a enteada cuja narrativa 
é digna de credibilidade, mormente por corroborada por avaliação psiquiátrica, os 
laudos que aportaram ao processo comprovam que o genitor exercia precariamente 
suas funções paternas. Com efeito, o demandado não expressou sentir saudades da 
filha e se comportou de maneira indiferente em relação a ela, não manifestando 
interesse em retomar algum convívio com a menina. Inquestionável, portanto, o 
descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, de modo a justificar a... 
destituição, com fundamento no art. 1.638, incs. II e III, do CC e no art. 24 do ECA. 
3. O montante arbitrado na sentença, a título de alimentos devidos pelo genitor 
à filha menor cujas necessidades são presumidas e incontestes, equivalente a 30% 
do salário mínimo nacional, é de ser mantido, por ter sido fixado na proporção 
das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, consoante o 
disposto no art. 1.694, § 1º, do CC. Não é demais lembrar que, em demanda 
alimentar, é do demandado o ônus de provar a impossibilidade financeira para 
suportar a obrigação imposta (na linha da Conclusão n. 37 do Centro de Estudos deste 
Tribunal). NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70078214764, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 13/09/2018). (TJ-RS – AC: 70078214764 RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2018). (BRASIL, 2018, grifo nosso). 
 

A ementa acima copiada também corrobora com o até aqui aduzido, ou seja, além 

de afirmar que a destituição do poder familiar não desobriga os pais de prestar alimentos aos 

filhos menores de idade, afirma ainda que o montante a ser arbitrado à título de alimentos deve 

obedecer o binômio possibilidade do genitor, bem como na necessidade do menor. 
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O Tribunal em comento afirma também que se confirmada a situação de 

vulnerabilidade do menor pelos genitores, há de se determinar a perda do poder familiar, 

inclusive com a determinação de prestação de alimentos:  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR 
ALIMENTOS AOS FILHOS. PATAMAR DOS ALIMENTOS QUE ATENDE AO 
BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE SEM ONERAR O 
ALIMENTANTE. DECIS”AO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA 
INTEGRALMENTE. Caso dos autos em que restou confirmada a situação de 
vulnerabilidade do grupo de irmãos, merecendo a genitora ser destituída do poder 
familiar, já que não presta aos filhos qualquer tipo de assistência, deixando a prole aos 
cuidados da avó materna. Genitores que, apesar de manterem vínculos de afeto com 
os filhos, não alcançam qualquer auxílio material, ficando a avó materna com o 
encargo de criação e educação das crianças/adolescentes. Possibilidade de fixação 
de patamar individual a título de alimentos, a ser arcado por cada um dos 
genitores, em favor dos filhos. Obrigação alimentar de 30% do salário mínimo 
nacional que não se mostra excessiva para o apelante pagar aos dois filhos. 
Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70076766997, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 
22/11/2018). (TJ-RS – AC: 70076766997 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, 
Data de Julgamento: 22/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 28/11/2018). (BRASIL, 2018, grifo nosso). 
 

Por fim, o julgado abaixo copiado vai além ao afirmar que os genitores destituídos 

do poder familiar têm o dever/obrigação de prestar alimentos aos filhos menores de idade até o 

momento da adoção.  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 1. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELA 
GENITORA. DEVER DE SUSTENTO QUE NÃO SE EXTINGUE COM A 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRECEDENTE. Os pais destituídos do 
poder familiar têm o dever de prestar alimentos a seus filhos até o momento em 
que possam providenciar no sustento próprio, desde que ainda não adotados. 2. 
FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. 
QUANTUM DA OBRIGAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA EM FAVOR DE CADA 
UM DOS QUATRO ALIMENTANDOS MANTIDO. MINORAÇÃO DESCABIDA. 
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos 
sem onerar, excessivamente, os genitores. Contexto dos autos que não autoriza a 
minoração do encargo. Fixação operada na sentença em valor razoável. Quantificação 
em consonância com entendimento jurisprudencial firmado no âmbito desta Sétimca 
Câmara Cível para hipóteses em que as necessidades dos alimentandos são 
presumidas em razão da menoridade e não há prova concreta acerca das possibilidades 
da alimentante. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074948076, 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 
Medeiros,... Julgado em 22/11/2017). (TJ-RS – AC: 70074948076 RS, Relator: 
Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/11/2017, Sétima Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). (BRASIL, 2017, grifo 
nosso). 
 

Assim sendo, de acordo com as ementas acima transcritas é possível verificar que 

diante dos princípios da proteção integral do menor e do melhor interesse a destituição do poder 
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familiar não afasta o dever de sustento dos genitores em relação aos filhos menores, eis que a 

perda do poder familiar não pode importar em benefício aos genitores que não cumpriram com 

os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, livrando-os do ônus legal de alimentar os filhos 

menores de idade. 

Ressalta-se que com a destituição do poder familiar, somente são extirpados alguns 

direitos e deveres que os progenitores possuem em relação aos filhos menores de idade, mas, 

nunca o dever de prestar alimentos. 

Inclusive, é importante repisar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul afirma que a obrigação alimentar deve ser suportada pelos genitores até o momento em 

que a criança ou o adolescente for adotado, ou, se a adoção não ocorrer, até que apresente 

condições de prover o seu próprio sustento. 

O entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não destoa, ou seja, 

verificando-se uma das hipóteses ensejadoras da destituição do poder familiar, o juiz ao analisar 

o caso concreto deverá observar o princípio do melhor interesse do menor. Além disso, a perda 

do poder familiar não extingue a obrigação alimentar, eis que essa permanece em razão do 

vínculo de parentesco. 
 
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRESENÇA DE 
HIPÓTESE DO ART. 1638. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CONTINUIDADE. O PODER FAMILIAR, 
HODIERNAMENTE, PASSOU A SER UM DEVER/PODER, MAIS 
CARACTERIZADO COMO UM ÔNUS DO QUE UM DIREITO, SERVINDO 
COMO FORMA DE OBRIGAR OS GENITORES A PRIORIZAR OS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. A REPULSA DA CRIANÇA EM REVER 
O GENITOR DEMONSTRADA POR FORTES SINTOMAS CORPORAIS, 
MUITOS DELES INVOLUNTÁRIOS E QUE VÃO ALÉM DE QUALQUER 
SUPOSTA ORIENTAÇÃO DE OUTRO ADULTO, COMO SUDORESE, 
ENRIJECIMENTO DA POSTURA, CHORO, TENSÃO E O FATO DE MORDER 
OS LÁBIOS ATÉ SANGRAR, ASSOCIADOS AOS DEPOIMENTOS E 
PARECERES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS OFICIAIS E 
PARTICULARES FORAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E 
HARMÔNICO QUE INDICA A OCORRÊNCIA DO ABUSO E LEGITIMA A 
PERDA DO PODER FAMILIAR. EVIDENCIADO QUE O GENITOR NÃO 
APRESENTA CONDIÇÕES MÍNIMAS PARRA EXERCER O MÚNUS DO 
PODER FAMILIAR, NÃO OSTENTANDO CONDIÇÕES DE EXERCER A 
PATERNIDADE DE FORMA RESPONSÁVEL, DEVE PREVALECER A 
PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA MENOR, GARANTINDO EFETIVAMENTE 
SEU BEM-ESTAR E RESGUARDANDO SUA DIGNIDADE. PRESENTE UMA 
DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL. A 
MEDIDA MAIS SEGURA EM PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA É DESTITUIR O GENITOR DE SEU PODER FAMILIAR. A 
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS SE DÁ EM RAZÃO DO 
VÍNCULO DE PARENTESCO, NÃO DECORRENDO DO PODER 
FAMILIAR. DESTITUÍDO O PODER FAMILIAR DO GENITOR, APESAR 
DE CESSAR O DEVER DE SUSTENTO, A OBRIGAÇAO DE PRESTAR 
ALIMENTOS PERMANECE ILESA, PORQUANTO O VÍNCULO DE 
PARENTESCO NÃO FOI ROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
(TJ-DF – APC: 20080130100763 DF 0009812-80.2008.8.07.0013, Relator: ANA 
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MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 12/02/2014, 6ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/02/2014, Pág.: 175). (BRASIL, 
2014, grifo nosso). 
 

Desta forma, é possível perceber que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

afirma que enquanto o menor não for colocado em nova família por meio de adoção, permanece 

os vínculos familiares com os pais e com os outros parentes, sendo os genitores somente 

afastados do exercício do poder familiar, permanecendo, portanto, os deveres para todos os 

outros efeitos. 

Nesse sentido, também é o entendimento de DIAS (2007, p. 386): 
 
[...] enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, a obrigação decorre do dever 
de sustento. A perda do poder familiar não exclui o dever de prestar alimentos, uma 
vez que persiste o vínculo de parentesco biológico. De todo descabido livrar o genitor 
do encargo de pagar alimentos ao filho quando a exclusão do poder familiar decorre, 
por exemplo, do fato de castigar imoderadamente o filho ou deixa-lo em abandono, 
ou por qualquer outro dos motivos elencados da lei (CC 1.638). 
 

Outrossim, é importante esclarecer que após a destituição do poder familiar e a 

colocação do menor em casas de acolhimento (abrigos), os genitores permanecem obrigados 

em prestar alimentos, ainda que as despesas básicas da criança ou do adolescente sejam 

suportadas pela entidade, conforme bem salienta MACIEL (2013, p. 176): 
 
Não há dúvidas quanto ao direito personalíssimo da criança e do adolescente 
abrigados de serem sustentados por seus genitores que exerçam, ou não, o poder 
familiar, mesmo que todas as suas necessidades básicas estejam sendo supridas pela 
entidade de abrigo ou por seu responsável legal. (grifo no original). 
 

Além disso, cumpre esclarecer o disposto no parágrafo único do artigo 163 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ao afirmar que a sentença que decreta a perda ou a 

suspensão do poder familiar deverá ser averbada no registro de nascimento da criança ou do 

adolescente (BRASIL, 1990), não possui o condão de cancelar o registro e, consequentemente 

extinguir os vínculos de parentesco, sobretudo com relação ao dever de alimentar. Tal fato, 

somente ocorrerá mediante adoção, conforme será aduzido no decorrer do presente trabalho de 

conclusão de curso. 

Nessa seara é o que afirmam os doutrinadores FARIA e ROSENVALD (2011, p. 

743): 
 
Enquanto não ocorrer a colocação da criança ou adolescente em nova família, 
continuam existindo os vínculos familiares com os pais e demais parentes. Os 
genitores somente estariam afastados do poder familiar, mas ainda seriam 
considerados “pais” para todos os demais efeitos.  
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Diante o acima exposto é possível vislumbrar que a doutrina e jurisprudência 

proferida pelos Tribunais Pátrios entendem que nos casos em que ocorre a destituição do poder 

familiar, os genitores continuam obrigados a cumprir com seus deveres de pais, inclusive, no 

que tange ao pagamento de alimentos, seja quando a guarda da criança ou o adolescente é 

concedida a outra pessoa, seja quando é colocada em abrigo, em razão da relação de parentesco, 

bem como em observância ao princípio da solidariedade familiar. Entendimento diverso, poderá 

premiar os genitores pela sua desídia. 

Nessa seara, cumpre esclarecer que a destituição do poder familiar não enseja por 

si só na obrigação dos genitores de prestar alimentos, isto é, o pedido de alimentos não é 

implícito, o poder judiciário deve ser provocado para que haja a fixação de alimentos em prol 

da criança ou do adolescente. 

Comumente, as ações de destituição do poder familiar são cumuladas com o pedido 

de fixação de alimentos provisórios em favor do menor. Ao despachar a petição inicial o juiz 

da vara da família, o qual é competente para processar e julgar este tipo de ação, fixa, desde 

logo, os alimentos provisórios. 

Lembrando que a fixação do valor à título de alimentos terá como parâmetro o 

binômio possibilidade x necessidade. Alguns doutrinadores, como Maria Berenice Dias, 

afirmam que o juiz deve analisar o trinômio proporcionalidade x necessidade x possibilidade. 

No entanto, os tribunais de justiça brasileiros têm adotado o binômio possibilidade x 

necessidade, conforme aduzido em tópico próprio. 

Outrossim, a necessidade do menor (alimentado) cuja guarda esteja com outra 

pessoa, deve ser levada em consideração, pois merece ter oportunidades dignas que poderão ser 

melhor alcançadas se tiver algum valor a sua disposição. 

Destaca-se também que mesmo que a criança ou o adolescente estejam recolhidos 

em entidade/abrigo, assim como o município respectivo provenha o necessário para o menor 

acolhido, não justifica que o genitor seja eximido de sua obrigação, cuja fixação da verba 

alimentar terá o condão de atuar em caráter supletivo para melhor atender suas necessidades e 

oportunizar melhores condições de vida. 

Desta forma, quando do ajuizamento da ação de destituição do poder familiar, o 

legitimado para propor a ação, além de pleitear a perda do poder familiar, deve cumular a ação 

com o pedido de alimentos, inclusive alimentos provisórios, objetivando resguardar de forma 

plena e integral os direitos da criança ou do adolescente. E, ao magistrado, quando analisar a 

exordial deve fixar os alimentos provisórios, confirmando-os ao final do processo, quando da 

prolação da sentença. 
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5.2 EXTINÇÃO/CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS APÓS A 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

  

Importante esclarecer que a obrigação alimentar não é perpétua, assim como não se 

trata de punição aos genitores que foram destituídos do poder familiar. Trata-se de um dever 

dos pais em contribuir com as necessidades do menor. Dito isso, cumpre dizer que existem 

situações que exoneram os genitores desse dever legal. 

A primeira situação que permite os genitores cessar a obrigação alimentar é a 

criança ou o adolescente atingir a maioridade. Ao completar 18 (dezoito) anos, o poder familiar 

é cessado, ou seja, a maioridade do alimentado faz cessar o dever alimentar. No entanto, há de 

se destacar que ainda que o beneficiário tenha atingido a maioridade, é necessário que o genitor 

ajuíze ação de exoneração de alimentos. Ao juiz caberá analisar o pedido, verificando a 

necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Se o alimentando não possui 

condições de se manter, os alimentos permanecem, em razão da relação de parentesco. 

Nessa seara, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 
 
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DO 
PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOB ESTE 
FUNDAMENTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. POSSIBILIDADE DE 
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EXAME DA POSSIBILIDADE VERSUS 
NECESSIDADE. 1. EM PRINCÍPIO, A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO 
FAZ CESSAR O DEVER ALIMENTAR. 2. OCORRE, CONTUDO, QUE OS 
ALIMENTOS AINDA QUE O BENEFICIÁRIO TENHA ATINGIDO A 
MAIORIDADE, PODEM DECORRER DA RELAÇAO DE PARENTESCO, 
SENDO IMPERIOSO O EXAME DA RELAÇÃO NECESSIDADE DO 
ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE, INERENTE AO 
PAGAMENTO DOS ALIMENTOS (ARTS. 1694 E 1695, DO CC) 3. 
DEMONSTRANDO O ALIMENTANDO QUE CURSA FACULDADE E NÃO 
TEM CONDIÇÕES DE SE MANTER, NÃO TENDO, POR OUTRO LADO, O 
ALIMENTADO DEMONSTRADO REDUÇÃO NA SUA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA, DEVISOS SÃO OS ALIMENTOS FUNDADOS NA RELAÇÃO 
DE PARENTESCO. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF – 
APL: 3294319918070006 DF 0000329-43.1991.807.0006, Relator: GETÚLIO DE 
MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2012, 3ª Turma Cível, Data de 
Publicação: 30/03/2012, DJ-e Pág. 159). (BRASIL, 2012, grifo nosso). 
 

Assim sendo, ao atingir a maioridade os pais não possuem mais a obrigação de 

prestar alimentos aos filhos até então menores. No entanto, conforme ementa acima, a cessação 

não é automática, é necessário o ajuizamento de ação própria, assim como será observado a 

relação de necessidade do beneficiário e a possibilidade do alimentante, ou seja, a obrigação 

alimentar pode se perdurar em razão da relação de parentesco. 

Não se trata de decisão única, aliás, esse também é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 
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APELAÇÃO – Ação de Exoneração de Alimentos – Propositura pelo pai contra filha 
menor – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sob alegação de que a 
maioridade não acarreta a extinção automática da obrigação e de que necessita 
do recebimento dos alimentos para concluir seus estudos, pois cursa faculdade e 
não trabalha – Cabimento – Maioridade civil que não exclui automaticamente a 
obrigação de prestar alimentos – Obrigação alimentar decorrente do poder 
familiar – Ré que não trabalha e está matriculada em curso superior – 
Necessidade de receber os alimentos até completar a formação e ingressar no 
mercado de trabalho – Recurso provido para julgar improcedente a ação proposta. 
(TJ-SP – AC: 10001550220198260040 SP 1000155-02.2019.8.26.0040, Relator: José 
Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 25/10/2019, 9ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 25/10/2019). (BRASIL, 2019, grifo nosso). 
 

Observa-se que o TJSP ressalta que a maioridade não acarreta a extinção automática 

da obrigação alimentar, inclusive, no caso em análise, referido Tribunal afirma que se o 

alimentante estiver estudando deve continuar a receber os alimentos até completar a formação 

acadêmica. 

No mesmo sentido, é o que afirma o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO QUE 
COMPLETOU MAIORIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A CESSAÇÃO 
LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INSURGÊNCIA DO GENITOR. 
ALEGADA SUFICIÊNCIA DO JOVEM EM PROVER SEU PRÓPRIO 
SUSTENTO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. MAIORIDADE QUE NÃO 
ACARRETA NA EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO ENCARGO. 
MANUTENTAÇÃO DOS ALIMENTOS PRUDENTE AO MOMENTO 
PROCESSUAL (ART. 300 DO CPC). PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJ-SC – AI: 40216226320198240000 Santo Amaro da Imperatriz 
4021622-63.2019.8.24.0000, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 
29/10/2019, Quinta Câmara de Direito Civil). (BRASIL, 2019, grifo nosso). 
 

Ainda: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO QUE 
ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA INITIO 
LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE. MAIORIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO 
CONDUZ À AUTOMÁTICA EXONERAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE 
DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO A FIM DE AVERIGUAR AS REAIS 
NECESSIDADES DO ALIMENTADO. SÚMULA 358 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. “A maioridade civil não extingue, 
de forma automática, o direito à percepção dos alimentos, o que somente é 
possível após a instauração do contraditório. (TJ-SC – AI: 
40184476120198240000 Sombrio 4018447-61.2019.8.24.0000, Relator: Fernando 
Carioni, Data de Julgamento: 08/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). 
(BRASIL, 2019, grifo nosso). 
 

Desta forma, têm-se que com a maioridade os genitores podem pleitear a 

exoneração da obrigação alimentar. No entanto, o pedido deve ser judicial, com a instauração 

do contraditório. Se o magistrado verificar que o alimentado não possui condições de prover 

suas necessidades de forma autônoma, a manutenção dos alimentos permanecerá, em razão da 

relação de parentesco, previsto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.  
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A segunda hipótese de extinção da obrigação alimentar é a adoção do menor após 

a destituição do poder familiar, prevista no inciso IV, do artigo 1.635 do Código Civil: “Art. 

1.635. Extingue-se o poder familiar: [...] IV - pela adoção”. (BRASIL, 2002). 

Como se sabe, a adoção é medida excepcional e irrevogável, ocorrendo somente 

quando se esgotou todos os meios de manutenção do menor na família natural ou extensa. Nesse 

contexto, é o que dispõe o parágrafo 1º, do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei. 
[...] 
§ 1 o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas 
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. (BRASIL, 1990). 
 

Ademais, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, possuindo os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios. Há o desligamento de qualquer vínculo com os pais 

biológicos e parentes, salvo impedimentos matrimoniais, conforme se infere com a leitura do 

artigo 41, caput e parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e 
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, 
salvo os impedimentos matrimoniais. 
[...] 
§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, 
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de 
vocação hereditária. (BRASIL, 1990). 
 

Importante esclarecer que o caput do artigo 45 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente afirma que “a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal 

do adotando”. (BRASIL, 1990). Todavia, o parágrafo 1º do dispositivo legal em comento aduz 

que o consentimento será dispensado quando os genitores tenham sido destituídos do poder 

familiar. (BRASIL, 1990). 

Outrossim, diferentemente do que ocorre na destituição do poder familiar em que a 

decisão que decreta a desconstituição do poder familiar é registrada no documento original do 

menor, a adoção que também se dá por determinação judicial tem por escopo cancelar o registro 

original do adotado, com a inscrição do nome dos adotantes como pais. 

Nesse diapasão, é o que dispõe o artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no 
registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 
§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de 
seus ascendentes. 
§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do 
adotado. 
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§ 3 o A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro 
Civil do Município de sua residência. 
§ 4 o Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 
registro.  
§ 5 o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer 
deles, poderá determinar a modificação do prenome.  
§ 6 o Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a 
oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 28 desta Lei.   
§ 7 o A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença 
constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6 o do art. 42 desta Lei, caso em que terá 
força retroativa à data do óbito.   
§ 8 o O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão 
mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros 
meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.   
§ 9º Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for 
criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica.   
§ 10.  O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 (cento e vinte) 
dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada 
da autoridade judiciária. (BRASIL, 1990, grifo nosso). 
 

Além disso, se os adotantes vierem a falecer, não haverá o restabelecimento do 

poder familiar dos pais biológicos, conforme previsão legal do artigo 49 do mesmo diploma 

legal: “Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais”. 

(BRASIL, 1990). 

Assim, com a adoção o menor perde os vínculos até então existentes com os pais 

biológicos destituídos do poder familiar, inclusive ocorre o cancelamento do registro original, 

assim como o nome dos adotantes passa a constar no documento como pais, isto é, a adoção 

desfaz o vínculo até então existente, inclusive o dever alimentar. 

Nessa seara, transcreve-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DA 
AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE 
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. Persiste o interesse de agir do autor da 
ação negatória de paternidade ainda que tenha sido destituído do poder familiar, em 
virtude da manutenção do dever alimentar, consoante precedentes desta Corte. 
Contudo, com o trânsito em julgado da ação de adoção do menor de idade em 
apreço, restam exauridas as pretensões desta demanda, haja vista o desfazimento 
do vínculo, inclusive alimentar, com o pai registral. NEGARAM PROVIMENTO 
AO APELO MANTENDO O RESULTADO DA SENTENÇA, MAS POR 
FUNDAMENTO DIVERSO. (Apelação Cível Nº 70066412149, Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schimitz, Julgado em 
12/11/2015). (BRASIL, 2015, grifo nosso). 
 

O julgado acima transcrito afirma que com o trânsito em julgado da ação de adoção 

do menor ocorre o desfazimento dos vínculos entre os pais e seus filhos, inclusive o vínculo 

alimentar. Para não restarem dúvidas acerca do assunto, copia-se outra ementa do mesmo 

Tribunal: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DESTITUIÇÃO DO 
PODER FAMILIAR E CONCOMITANTE ADOÇÃO DA MENOR POR 
TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE O GENITOR 
DESTITUÍDO PRESTAR ALIMENTOS TENDO EM VISTA A ADOÇÃO. 
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079451910, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018). 
(BRASIL, 2018, grifo nosso). 
 

Assim, em razão do rompimento do vínculo existente entre os genitores e os filhos 

menores de idade com a realização da adoção, há de se destacar que houve a constituição de 

novo vínculo de filiação, desincumbindo-se os genitores destituídos do poder familiar de arcar 

com alimentos em favor da criança ou adolescente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso não tem por desiderato esgotar a temática 

proposta, mas apenas oportunizar reflexão sobre o tema proposto, qual seja, analisar a obrigação 

dos progenitores de prestar alimentos aos filhos menores de idade após a destituição do poder 

familiar, bem como avaliar como os Tribunais de Justiça pátrios têm interpretado esta temática. 

O assunto em debate é relevante, diante da necessidade de proteger a criança e o 

adolescente, permitindo-os que tenham desenvolvimento sadio e pleno, isto é, que venham a 

crescer em um ambiente tranquilo, digno e com pessoas que os auxiliem a gerir suas vidas. 

Com a realização desse trabalho, observou-se que os Tribunais de Justiça 

brasileiros, vêm interpretando de forma coerente o disposto na legislação civil ao proteger a 

criança e o adolescente, assim como respeitando o melhor interesse para o pleno 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, psicológico, etc. 

Desta forma, tanto a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao afirmar que 

ocorrendo a destituição do poder familiar, a qual, ressalta-se se dá mediante determinação 

judicial possibilitando o contraditório e a ampla defesa, os pais que perdem o direito de gerir a 

vida de seus filhos menores, permanecem obrigados a contribuir com o sustento dos mesmos, 

ainda que estes estejam sob a guarda de terceiros ou em entidades/abrigos, pois a destituição do 

poder familiar não encerra os vínculos biológicos existentes, somente restringe o direito dos 

genitores de conduzir a vida da criança ou do adolescente. 

Em razão disso, ao propor a ação de destituição do poder familiar, o legitimado 

pode cumular pedido de alimentos, requerendo inclusive, a fixação de alimentos provisórios 

em prol do menor. O juízo da vara da família, competente para julgar este tipo de demanda, ao 

analisar a exordial, deverá fixar desde logo os alimentos provisórios, confirmando-os ao final 

do processo quando da prolação de sentença. 

Outrossim, os alimentos devem ser fixados utilizando-se o binômio necessidade x 

possibilidade, isto é, é necessário analisar as reais necessidades do alimentado, assim como a 

possibilidade do alimentante ao prestar alimentos. 

Assim, a destituição do poder familiar não enseja a quebra do vínculo existente 

entre os pais e seus filhos menores de idade e, por este motivo, a obrigação alimentar permanece 

intacta. Se assim não o fosse, haveria que se dizer que poderia importar em benefício aos 

genitores que não cumpriram com os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, livrando-

os do ônus legal de alimentar os filhos menores de idade. No entanto, a obrigação alimentar não 

pode ser vista como uma penalidade aos genitores. Trata-se tão somente de uma obrigação legal 
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e moral que deve ser cumprida, em razão dos princípios do melhor interesse do menor e 

proteção integral do mesmo. 

Além disso, a obrigação alimentar não é perpétua, eis que existem situações de 

exoneração do encargo, isto é, quando o beneficiado atinge a maioridade o alimentante pode 

pleitear judicialmente a exoneração da obrigação alimentar. No entanto, os Tribunais têm 

entendido que se o beneficiário não possuir condições de se manter sem auxílio a obrigação 

alimentar deve permanecer em razão da relação de parentesco. 

Também comporta exoneração da obrigação alimentar quando a criança ou 

adolescente é adotado. Neste caso, extingue-se todos os vínculos paternais existentes, passando 

o menor a ter novos pais, inclusive com o cancelamento do registro original do adotado, 

passando-se a constar o nome dos adotantes como pais. 

Assim sendo, tem-se que a destituição do poder familiar não enseja a quebra dos 

vínculos existentes entre os pais e filhos menores de idade. O que ocorre é a perda de direitos e 

alguns deveres que os genitores possuem ao gerir a vida do menor. No entanto, a obrigação 

alimentar permanece intacta após a perda do poder familiar. Tal desincumbência ocorrerá após 

o alimentado atingir a maioridade civil e, mediante decisão judicial que exonera a obrigação 

alimentar ou quando ocorrer hipótese de adoção da criança ou do adolescente. 
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