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OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS PAIS: 
EXONERAÇÃO

Simone Dias Moreira

RESUMO

  Este estudo apresenta uma análise do instituto dos 
alimentos, estabelecendo seu conceito, fixação e exoneração, 
tendo como embasamento teórico a Constituição Federal de 
1988 e o Código Civil de 2002. Com a antecipação da maiori-
dade civil de 21 para 18 anos, por consequência a extinção do 
poder familiar, os pais têm por extinta a obrigação alimentar. 
Desta forma, busca-se evidenciar, a partir da doutrina majoritá-
ria e decisões do Superior Tribunal de Justiça que a extinção do 
poder familiar não acarreta de forma automática a exoneração 
da obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos. Assim, 
tem-se por objetivo verificar até quando os pais devem prestar 
alimentos a seus filhos, bem como demonstrar o caminho para 
que ocorra essa exoneração obrigacional. Para tanto, utilizou-
-se o método de abordagem dedutivo e a técnica da pesquisa 
bibliográfica e documental.
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1. INTRODUÇÃO

  A exoneração da obrigação alimentar, dos pais em re-
lação aos filhos é palco de constantes discussões na doutrina e 
jurisprudência brasileira, pois a lei não trata deste assunto de 
forma clara.
  No Brasil, a Lei Maior assegura a todos o direito à edu-
cação, saúde, moradia, lazer, segurança e dentre outros o di-
reito à alimentação. Tudo isso para que o ser humano viva com 
dignidade.
 É dever do Estado proporcionar vida digna a seus mem-
bros. Ocorre que o Estado não dispõe de recursos financeiros 
para prestar assistência material a todos os cidadãos. Assim, 
a legislação civil diz que é dever dos parentes prestar alimen-
tos uns aos outros, havendo, então, uma obrigação recíproca 
entre pais e filhos. Isto é, há uma transformação do princípio 
da solidariedade familiar em dever alimentar.  Todavia, esta lei 
não diz quando finda esse dever, surgindo a seguinte indaga-
ção: até quando os pais têm o dever de prestar alimentos aos 
filhos?

  Em busca desta resposta, preliminarmente, buscou-se 
conceituar alimentos e observar como se dá sua fixação na prá-
tica, antes de adentrar ao tema proposto. Assim, analisando a 
legislação civil, doutrina e jurisprudência tratou-se da fixação e 
exoneração da obrigação alimentar.

2. CONCEITO DE ALIMENTOS

  Segundo Dias (2011), pode-se dizer que o principal di-
reito fundamental da pessoa humana é o de sobreviver, tendo 
o Estado o compromisso de garantir a vida. Desta forma, é 
do Estado a obrigação de prestar alimentos a seus membros. 
Todavia, o Estado não dispõe de condições para prestar essa 
assistência a todos os cidadãos, e transforma a solidariedade 
familiar em dever alimentar, que é um efeito decorrente da 
relação de parentesco.
  Neste sentido Gagliano e Pamblona Filho (2011, p. 
674) afirmam que “o fundamento da “prestação alimentar” 
encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa hu-
mana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo, e, 
especialmente, no da solidariedade familiar.”
  Assim, toda pessoa que não goze de meios de subsis-
tência próprios tem direito de receber alimentos seja com fun-
damento no dever do Estado de garantir a vida do cidadão seja 
com base na solidariedade familiar, onde se funda a obrigação 
alimentar familiar.
  Tartuce (2011, p. 414) afirma que tendo em vista a

proteção máxima da pessoa humana, precursora da 

personalidade do Direito Civil, e em uma perspectiva ci-

vil-constitucional, o art. 6º da CF/1988 serve como uma 

luva para preencher o conceito de alimentos. Esse dis-

positivo do Texto Maior traz como conteúdo os direitos 

sociais que devem ser oferecidos pelo Estado, a saber: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a mora-

dia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, e a assistência aos desam-

parados. Cumpre destacar que a menção à alimentação 

foi incluída pela Emenda Constitucional 64, de 4 de fe-

vereiro de 2010.

  Diante dessas noções prévias e analisando o artigo 
1694, do Código Civil, pode-se dizer que alimentos são as 
prestações necessárias para satisfação das necessidades bási-
cas e vida digna da pessoa que não tem meios para provê-las 
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por si só.
  Neste contexto, tem-se que o princípio da dignidade 
da pessoa humana está presente no conceito de alimentos. 
Pois os alimentos buscam não somente a manutenção da vida 
da pessoa, mas uma vida com dignidade. Assim, alimentos 
não se confundem com alimentação. Compreendendo saúde, 
moradia, educação, lazer, alimentação e outras necessidades 
básicas do ser humano.
  
3. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS

    A Lei 8742 de 1993, conhecida como Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e o Decreto 1.744 de 1995 que 
regulamenta o benefício de assistência social quantifica em um 
salário mínimo a obrigação do Estado para com os portadores 
de deficiência ou idosos maiores de 65 anos que não possuam 
meios de se sustentar, e não tenham parentes que possam su-
portar sua subsistência. Todavia, quando falamos de obrigação 
alimentar advinda da relação de parentesco o atual Código 
Civil, no art. 1694,§1º, não estabelece um percentual fixo para 
o pagamento dos alimentos, mas diz que deve ser observada 
a necessidade de quem os recebe e a possibilidade de quem os 
fornece, artigo 1694, §1º.
  Desta forma, temos o que a doutrina chama de binô-
mio alimentar: necessidade/possibilidade.
  Dias (2011) afirma que há um trinômio alimentar ne-
cessidade/possibilidade/proporcionalidade. Gagliano e Pam-
blona Filho (2011, p. 675) dizem que esse terceiro pressuposto 
seria “exatamente a justa medida entre estas duas circunstân-
cias fáticas: a razoabilidade ou proporcionalidade”.
  Concretamente, pode-se observar a analise da propor-
cionalidade, em parte do voto da Ministra Nancy Andrighi em 
Embargo de Declaração no Recurso Especial 933.355/SP:

no que toca à genérica disposição legal contida no art. 

1.694, caput, do CC/02, referente à compatibilidade dos 

alimentos prestados com a condição social do alimen-

tado, é de todo inconcebível que ex-cônjuge, que plei-

teie alimentos, exija-os com base no simplista cálculo 

aritmético que importe no rateio proporcional da renda 

integral da desfeita família; isto porque a condição so-

cial deve ser analisada à luz de padrões mais amplos, 

emergindo, mediante inevitável correlação com a divi-

são social em classes, critério que, conquanto impreciso, 

ao menos aponte norte ao julgador que deverá, a partir 

desses valores e das particularidades de cada processo, 

reconhecer ou não a necessidade dos alimentos pleitea-

dos e, se for o caso, arbitrá-los.

- Por restar fixado pelo Tribunal Estadual, de forma indu-

vidosa, que a alimentanda não apenas apresenta plenas 

condições de inserção no mercado de trabalho como 

também efetivamente exerce atividade laboral, e mais, 

caracterizada essa atividade como potencialmente apta 

a mantê-la com o mesmo status social que anteriormen-

te gozava, ou ainda alavancá-la a patamares superiores, 

deve ser julgado procedente o pedido de exoneração 

deduzido pelo alimentante em sede de reconvenção e, 

por conseqüência, improcedente o pedido de revisão 

de alimentos formulado pela então alimentada. Recur-

so especial conhecido e provido. (STJ, REsp 933.355/SP, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.06.2008, DJ 

05.08.2008).

  
  Assim, conforme doutrina e jurisprudência deve haver 
um equilíbrio entre a necessidade do alimentado e a real pos-
sibilidade do alimentante na fixação dos alimentos.
  Mesmo diante dos pressupostos alimentares não é ta-
refa fácil para o julgador fixar o valor a ser pago pelo alimen-
tante. Nesse contexto, é comum o requerimento do alimentado 
para que os alimentos sejam fixados em 30% dos rendimentos 
do provedor. Segundo TARTUCE (2011, p. 1150) “a fixação dos 
alimentos em um terço dos rendimentos do alimentante, pro-
porção esta que não consta da lei, não sendo, portanto, obri-
gatória. Em casos envolvendo pessoas de baixa renda, aliás, 
essa fração, muitas vezes, constitui valor inalcançável.” 
  Isso não quer dizer que a fixação dos alimentos não 
possa ser estabelecida em porcentagem sobre os rendimentos 
do alimentante em porcentual inferior a um terço. Sempre se 
deve analisar o caso concreto.
 Outra prática corriqueira é a utilização do salário míni-
mo para fixar os alimentos. Nesse sentido, Gagliano e Pamblo-
na Filho (2011, p. 676) dizem:

não vemos óbice, a despeito de existir alguma resistên-

cia na doutrina, em se fixar o percentual de pensão devi-

do com base em salário mínimo. Isso porque, posto, re-

gra geral, não possa, a remuneração salarial, ser usada 

como índice de correção, a natureza especial da verba 

alimentar justificaria a sua utilização, [...]. Ademais, exi-

gir do cidadão comum o conhecimento necessário para 
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fazer, anualmente, a atualização da prestação devida 

pelo IGP-M, é em nosso sentir, exigência descaída que 

culminaria em coroar indesejável insegurança jurídica. 

  Como se sabe o salário mínimo não pode servir de ín-
dice de correção, todavia, a doutrina e jurisprudência vêem o 
caso dos alimentos como uma exceção, tento em vista sua pró-
pria natureza, e também por facilitar a elaboração dos cálculos 
para a atualização anual do valor dos alimentos.  
  Tem-se observado na jurisprudência a seguinte práti-
ca: fixação dos alimentos sobre os rendimentos do alimentante 
quando este não tem seu vencimento vinculado ao salário mí-
nimo e fixado em salário mínimo quando o salário do provedor 
é calculado em salário mínimo. Há também casos em que não 
se consegue provar os rendimentos do alimentante, nesse sen-
tido vejamos a jurisprudência:

Alimentos. Filho menor. Réu ausente na audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, mas que antes efe-

tuou contestação. Revelia inexistente. Fixação dos ali-

mentos em 30% do salário mínimo. Possibilidade eco-

nômica do devedor presumida. 01. Os efeitos da revelia, 

em ação de alimentos, somente se operam se provado, 

nos autos, o binômio: necessidade-possibilidade. 02. Na 

fixação dos alimentos devem ser observadas a necessi-

dade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 

03. Inexistindo prova nos autos das condições econômi-

cas e financeiras do alimentante, prevalece a presunção 

de que ele perceba ao menos um salário mínimo sendo 

correta a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cen-

to), a dispensar prova da renda do devedor. 04. Recurso 

conhecido e parcialmente provido, sentença reformada 

em parte. (20060510020183 DF, Rel. Des. João Batista 

Teixeira, j. 14/02/2007, 6ª Turma cível, DJU 24/04/2007, 

p. 129) .

   Desta forma, temos que os alimentos podem ser fi-
xados tendo em vista o salário mínimo, bem como sobre os 
rendimentos do alimentante, devendo observar o caso concre-
to e as provas existentes nos autos do processo, buscando-se 
sempre atender aos pressupostos necessidade, possibilidade e 
razoabilidade.

4. DA EXONERAÇÃO E EXTINÇÃO DOS ALIMENTOS

  O Código Civil em vigor reduziu a maioridade civil de 
21 para 18 anos. E em seu artigo 1.701 diz que “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”.
   Diante da situação acima exposta, os pais alimentan-
tes, começam a preparar para deixar de prover alimentos aos 
filhos, sob a alegação de extinção do poder familiar. Todavia, 
essa é uma questão um pouco mais complexa, pois mesmo 
com a extinção do poder familiar a obrigação alimentar ainda 
persiste em virtude da relação de parentesco existente.
   Gagliano e Pamblona Filho (2011, p. 698) explicam 
o sentido da expressão “quando menor” do artigo 1701 do 
Código Civil, “a referência a ‘quando menor’, em nosso enten-
dimento, não deve ser compreendida como um prazo máximo 
de exigibilidade da obrigação alimentar, mas, sim, como uma 
reafirmação do dever de prestar educação aos menores”. 
   Assim, há uma pergunta a ser respondida: até quando 
os pais estão obrigados a prestar alimentos a seus filhos?
  A lei civil não estabelece quando finda a obrigação dos 
pais em relação à prestação alimentícia. Assim, fica a cargo da 
doutrina e jurisprudência resolver a questão.
  Venosa (2011, p. 375) observa que:

com relação ao direito de os filhos maiores pedirem ali-

mentos aos pais, não é o poder familiar que o determina, 

mas a relação de parentesco, que predomina e acarreta 

a responsabilidade alimentícia. Com relação aos filhos 

que atingem a maioridade, a idéia que deve prepondera 

é que os alimentos cessam com ela. Entende-se, porém, 

que a pensão poderá distender-se por mais algum tem-

po, até que o filho complete os estudos superiores ou 

profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover 

a própria subsistência.

  No mesmo sentido, afirmam Gagliano e Pamblona Fi-
lho (2011, p. 698):

demonstrada  a necessidade (e a continuidade de es-

tudos em nível superior ou técnico pode ser um causa 

razoável), é perfeitamente aceitável  a manutenção da 

obrigação alimentar após o atingimento da maioridade. 

Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se diz que 
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a obrigação persiste “até a conclusão dos estudos, não 

havendo cancelamento automático do dever alimentar 

com o alcance da maioridade civil.

  Diante dos posicionamentos doutrinários não restam 
dúvidas de que a maioridade civil, por si só, não põe fim ao 
dever dos pais de prestarem os alimentos, devendo sim, obser-
var os pressupostos necessidade/possibilidade/razoabilidade. 
Assim, em setembro de 2011, a Terceira Turma do STJ definiu 
que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALI-

MENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. 

ÔNUS DA PROVA 1. O advento da maioridade não ex-

tingue, de forma automática, o direito à percepção de 

alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do 

Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações 

de parentesco, em que se exige a prova da necessida-

de do alimentado. 2. A necessidade do alimentado, na 

ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do 

direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que 

permanece

tendo necessidade de receber alimentos. 3. A percep-

ção de que uma determinada regra de experiência está 

sujeita a numerosas exceções acaba por impedir sua 

aplicação para o convencimento do julgador, salvo se 

secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso 

provido. (STJ, REsp 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andri-

ghi, 3ª Turma, j. 1º/09/2011, DJ 14.09.2011).

  
  A maioridade pode extinguir a obrigação alimentar, to-
davia, isso não ocorre de forma automática, faz-se necessário 
que o alimentante proponha ação de exoneração de alimentos 
e fique comprovado que os filhos não necessitam destes. Nes-
se sentido, é o voto do Ministro Massami Uyeda, relator do HC 
nº 208.988- TO, onde o pai alegava extinção automática dos 
alimentos com a maioridade civil :

assinala-se, no ponto, que a obrigação reconhecida no 

acordo homologado judicialmente somente pode ser al-

terada ou extinta por meio de ação judicial própria para 

tal desiderato (seja a revisional, seja a de exoneração 

da obrigação alimentar, respectivamente). Ainda que 

da ação de exoneração tenha o recorrente se válido, 

conforme notícia (fls. 11/14 e-STJ), os efeitos de even-

tual reconhecimento judicial da extinção da obrigação 

alimentar (inexistentes, na espécie) operam-se a partir 

de sua prolação, em nada atingindo os débitos já con-

solidados, que, enquanto não prescritos, dão ensejo à 

sua cobrança.

Assim, a alegação, nesta via, de que os alimentandos 

não mais necessitam dos alimentos devidos, sem o res-

pectivo e imprescindível reconhecimento judicial, na via 

própria (ação de exoneração de alimentos), revela-se 

insubsistente. (STJ, HC 208.988-TO, Rel. Min. Massami 

Uyeda, 3ª Turma, j. 09.08.2011, DJ 18.08.2011).

  Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o pro-
jeto de Lei nº 2.285/2007- Estatuto das Famílias, elaborado 
pelo IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito da Família) e apre-
sentado pelo Deputado Sérgio Barradas Carneiro, que preten-
de retirar do Código Civil a disciplina do Direito de Família. 
Com relação à extinção dos alimentos o artigo 116 do Estatuto 
prescreve que:

Art. 116. O direito a alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os parentes em linha reta, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 

em falta de outros, e aos irmãos.

Parágrafo único. A maioridade civil faz cessar a pre-

sunção de necessidade alimentar, salvo se o alimen-

tando comprovadamente se encontrar em formação 

educacional, até completar vinte e cinco anos de 

idade. (grifo nosso).

  Se aprovado definitivamente, o Estatuto das Famílias 
põe fim à questão da cessação da obrigação alimentar esta-
belecendo um limite de idade, isto é, vinte e cinco anos, com 
a condição de encontrar-se cursando um curso de graduação 
ou equivalente. Idade que se mostra razoável para que uma 
pessoa conclua um curso superior.
  Hoje, de forma geral, a jurisprudência é no sentido de 
que o filho estudante tem direito ao recebimento dos alimen-
tos até os 24 anos de idade. Sendo somente até graduação ou 
conclusão de curso técnico, conforme o caso. Nesse sentido, 
em setembro de 2011, o STJ, os ministros da terceira turma, 
relatório da ministra Nancy Andrighi, exonerou o pai da obri-
gação alimentar em relação à filha que estava cursando mes-
trado. A ministra afirmou que a qualificação profissional dos 
filhos não pode sujeitar os pais por um tempo indeterminado 
(REsp 1.218.510).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
  Após abordar os principais aspectos a respeito dos 
alimentos, seu conceito, fixação e exoneração, mister se faz 
algumas asserções relativas ao tema.
  Entende-se que o conceito de alimentos vai além de 
alimentação sendo o necessário para que a pessoa viva com 
dignidade: saúde, educação, lazer, alimento, vestuário e outras 
necessidades básicas do ser humano.
  Assim, para a fixação dos alimentos, deve-se observar 
as necessidades básicas do ser humano tendo em vista o trinô-
mio necessidade/possibilidade/razoabilidade. Isto é, a neces-
sidade da pessoa que recebe os alimentos, a possibilidade de 
quem os presta, bem como o equilíbrio com a condição social 
do alimentante e alimentado.
  Observa-se que a obrigação alimentar não está condi-
cionada ao exercício do poder familiar, mas sim à relação de 
parentesco existente, conforme trata as normas relativas ao 
Direito de Família brasileiro. Assim, mesmo sobrevindo a maio-
ridade civil, os pais, estão obrigados a prestar alimentos aos 
filhos quando estes estão estudando e ainda não concluíram a 
graduação ou curso técnico, bem como quando não possuem 
condições de proverem por si só seu sustento.
  Entende-se, então, que a pessoa que já concluiu um 
curso de graduação ou técnico já possui condições para se sus-
tentar.
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