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RESUMO
Com a inovação trazida pelo artigo 1.700 do Código Civil, grande indagação que se impõe é se a 
obrigação de prestar alimentos passa a ser transmissível aos herdeiros. Na medida em que se impõe 
a prestação sucessiva e, em muitos casos, até mesmo vitalícia, haveria de se resguardar um mon-
tante para viabilizar a efetivação dessa obrigação, o que oneraria sobremaneira o espólio, e o  
montante provavelmente seria reservado somente ao alimentado, o que fere o princípio de direito 
sucessório da igualdade dos herdeiros. Solução: ou se interpreta a inconstitucionalidade do citado dis-
positivo, negando-lhe aplicação: ou se altera o Código Civil, arrolando-se, no Título do Direito das 
Sucessões, o direito sucessório do ex-cônjuge ou companheiro supérstite. E assim, por essa linha de 
pensamento, estaria cuidando o art. 1.700 de direito sucessório e não de direito personalíssimo. Outro 
ponto que merece abordagem é quanto ao limite temporal de aplicação do novo dispositivo. O Droit de 
Saisine nos informa que a lei que regerá o direito será a da época do falecimento. Em outras palavras, 
somente se aplicará o art. 1.700 às sucessões iniciadas após a vigência do Código Civil. Antes, permane-
cem as mesmas divergências doutrinárias de outrora.
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1 Introdução

Antes de adentrarmos na questão, é mister tecermos esclarecimento sobre a 

natureza do conceito de alimentos, recorrentemente utilizado nesta exposição, 

que realizo apoiada nas lições dos mestres Orlando Gomes e Yussef Sahid Cahali.
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Para Orlando Gomes, o direito à prestação de alimentos é pessoal, intransferível, 

irrenunciável, imprescritível, impenhorável e incompensável. É pessoal, já que sua 

titularidade não se transmite por negócio jurídico. 

Consideram-no personalíssimo, como uma das manifestações do direito à vida. 

E dessa característica decorrem outras: intransmissibilidade, imprescritibilidade e 

impenhorabilidade. 

Para Yussef Sahid Cahali, o caráter intransmissível limita-se quanto à pessoa do 

alimentado, pois a obrigação não seria transmissível, uma vez baseada em vínculo de 

parentesco pessoal.

Feitas as devidas apresentações, passo ao exame.

O Novo Código Civil suscitou, entre uma de suas maiores inovações no direito 

sucessório, perplexidade na comunidade do Direito, já que o artigo 1.700, ao instituir a 

transmissibilidade dos alimentos aos herdeiros do obrigado-alimentante, desconsiderou 

a natureza personalíssima desse instituto.

Logo, impõe-se questionar: têm os herdeiros a mesma obrigação de alimentar 

que tinha o de cujus? Se tiverem, até que ponto se estende essa obrigação?

Assim, dada às inúmeras controvérsias surgidas na aplicação do direito, este 

trabalho visa a contribuir para pacificar do problema da transmissibilidade da obrigação 

passiva alimentar no Código Civil de 2002, traçando o panorama histórico dos alimentos 

no nosso país, apontando críticas e soluções para uma melhor interpretação e aplicação 

do referido dispositivo.

Essas soluções são baseadas nos pareceres de nossos melhores doutrinadores, 

na atual jurisprudência, na experiência do direito alienígena, em conformidade com a 

natureza do instituto e na aplicação da Justiça ao caso concreto.

Este trabalho não pretende encerrar tão complexo e dissonante tema, mas apenas 

discorrer sobre o assunto, ao expor os pontos controvertidos e apontar caminhos possíveis, 

por meio de uma interpretação calcada na conjuntura histórica e na sistemática legal.

2 Evolução histórica

O Código Civil de 1916, art. 402, enunciava a natureza personalíssima da 

obrigação de prestar alimentos, ao dispor que “a obrigação de prestar alimentos não se 

transmite aos herdeiros do devedor”. Tal obrigação decorria da relação pessoal entre o 

alimentante e o alimentado, conforme dispunha o art. 392: “Os alimentos são devidos 

entre parentes”. 

Assim, o entendimento era no sentido de que constituía a própria essência do 

instituto o caráter personalíssimo e intransmissível da obrigação alimentar. Logo, antes 

da Constituição de 1988, o ex-cônjuge e o filho havido fora do casamento, não tinham 
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direito a alimentos, já que a obrigação alimentar era personalíssima, e se extinguia com a 

morte do devedor. Só caberia ao espólio o débito de alimentos já constituídos até o óbito, 

ou por direito próprio. Vejamos esclarecedora jurisprudência desse entendimento:

O espólio não tem obrigação de prestar alimentos, pois o direito ou a obrigação de 
prestá-los decorrem exclusivamente da relação de parentesco, conforme norma 
do art. 396 do Código Civil. Somente os parentes do mesmo tronco ancestral 
(ascendentes, descendentes e colaterais de segundo grau) devem alimentos, 
excluindo-se os afins. (TJ-MG, 5ª Câm. Apelação nº 4.650/8, rel.: des. Cláudio 
Costa, ac. 24/6/1993, Jurisprudência Mineira, n. 123/110)

Na realidade, o artigo 396 enunciava que os herdeiros obrigavam-se a alimentos 
por dever próprio, já que o rol dos parentes estabelecidos no referido dispositivo 
poderiam postular alimentos diretamente a cada um dos herdeiros, individualmente, 
sem precisar habilitar-se na sucessão.

O professor Caio Mário da Silva Pereira, em Instituições de Direito Civil, (vol. V), 
elucidou com maestria a questão: “O direito a alimentos é personalíssimo. E em duplo 
sentido. O credor de alimentos pode reclamá-los do parente a eles obrigado. Mas não 
lhe assiste a faculdade de exigir o seu cumprimento dos herdeiros do devedor, porque 
a estes não se transmitem (CC, art. 402)”. Nesse mesmo sentido posicionavam-se os 
doutrinadores na época, como Pontes de Miranda, Washington de Barros Monteiro e 
Clóvis Beviláqua.

A Constituição de 1988, vedou a discriminação entre filhos havidos fora e dentro 
do casamento, pelo artigo 227: “VI - 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”. Portanto, os filhos havidos fora do casamento 
passaram a suceder legitimamente por direito próprio, em igualdade com os colaterais 
oriundos de casamento.

A Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), trouxe a primeira alteração: “Art. 3º 
A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do 
art. 1.796 do Código Civil”. Esse artigo implantou o princípio da transmissibilidade da 
obrigação alimentar, que posteriormente inspiraria o Código Civil de 2002. 

Esse dispositivo, apesar de haver suscitado muitas controvérsias, representou um 
grande progresso ao Direito de Família, uma vez que passou a amparar o ex-cônjuge que 
já recebia alimentos do falecido.

Ou seja, a lei antiga restringia-se às obrigações consolidadas, preexistentes ao 
óbito. Do contrário, não havia como demandar obrigações vincendas ao espólio, já que 
a obrigação deste era transmitida, e não própria.

Criticava-se, assim, a impropriedade do termo “herdeiros”. Na realidade, 
a obrigação transmitia-se ao espólio, pois limitava-se às forças da herança, e não aos 
herdeiros, já que a dívida não invadia o patrimônio individual destes.
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Apesar de representar um grande passo na evolução do Direito de Família, o dispositivo 
deixava margem a dúvidas. Uma delas era quanto à abrangência da transmissibilidade: 
alcançaria também as obrigações vincendas, já que as vencidas eram incontroversas, ao 
constituírem dívida consolidada. A doutrina majoritária preferia cautela: restringia-as 
às vencidas.

Mas o grande desafio foi confrontar o dispositivo da lei divorcista com o artigo 402 
do Código Civil de 1916. O artigo 23 da Lei nº 6.515/77 revogou o artigo 402 do Código 
Civil parcial ou totalmente?

Havia uma incompatibilidade patente entre os dois dispositivos. Enquanto 
que o artigo 23 instituía a transmissibilidade, o artigo 402 era no sentido da 
intransmissibilidade. 

Todavia, como o artigo 23 originava-se de lei especial, parte da doutrina entendeu 
aplicar-se somente aos casos regulados na Lei do Divórcio: aos ex-cônjuges separados 
ou divorciados. A essa corrente, filiavam-se Sílvio Rodrigues, Arnoldo Wald, Paulo Lúcio 
Nogueira e Sílvio de Salvo Venosa, entre outros. Ilustremos com jurisprudência da época 
nesse sentido:

A transmissibilidade da obrigação de prestar alimentos, prevista no art. 23 da Lei nº 
6.515, de 1977, é restrita às pensões devidas em razão da separação ou do divórcio, 
cujo direito já estava constituído à data do óbito do alimentante; não autoriza ação 
nova, em face do espólio, fora desse contexto. Recurso especial não conhecido. 
(REX nº 232.901-RJ, 3ª Turma, DJU 1º/8/2000, rel. min. Ari Pargendler, Revista do 
STJ, n. 135/359)

Para essa corrente, a revogação era parcial, uma vez que continuava se aplicando 

a norma do Código Civil para os demais casos.

Havia, no entanto, outra corrente que, por uma questão de analogia in bonam 

partem e equidade, estendia a aplicação da norma divorcista a todos os outros casos 

de parentesco. Nessa corrente, identificamos Gustavo Tepedino, Ruy Rosado Aguiar, 

Theotônio Negrão, Yussef Sahid Cahali e Sávio de Figueiredo Teixeira, entre outros. 

Ilustro com a seguinte jurisprudência:

Alimentos. Sucessão. Ação contra espólio. O filho menor tem o direito de promover 
ação cautelar para obter alimentos provisionais do espólio do pai, enquanto se 
processa o inventário. Interpretação do art. 23 da Lei nº 6.515/77. Art. 402 do 
C. Civil. (RT, 788/196)

E com a doutrina do professor Gustavo Tepedino:

Embora a questão não se tenha pacificado, a extensão aos filhos da transmissi-
bilidade do dever de prestar alimentos, parece-nos a solução mais ajustada ao 
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sistema positivo. O art. 23 da Lei de Divórcio tornou transmissível, no âmbito dos 
efeitos da separação (quanto ao cônjuge e quanto aos filhos), obrigação até então 
intransmissível, embora não seja permitida a constituição da pensão alimentícia ou 
sua majoração após a morte de quem se pretenda alimentante.

Entretanto, a controvérsia quanto aos filhos só foi válida e pertinente antes 

da Constituição Federal de 1988. Após, os filhos havidos fora do casamento passaram 

a herdar por direito próprio, em consonância com a nova ordem constitucional, em 

igualdade com os filhos, vedando-se tratamento discriminatório.

Sem contar que pairava uma terceira corrente, minoritária, que desconsiderava a 

inovação trazida pelo artigo 23, ao entender a intransmissibilidade absoluta da obrigação 

passiva alimentar. Temos o doutrinador Flávio César de Toledo:

 
[...] é personalíssima, extinguindo-se pela morte do devedor dos alimentos, 
uma vez que, se o art. 402 não foi revogado expressamente pelo art. 23 da Lei 
nº 6.515/77, continuando, assim, a obrigação alimentar com seu caráter persona-
líssimo, a intenção do legislador foi a de transmitir aos herdeiros do devedor apenas 
os débitos de natureza alimentar em aberto até a data do falecimento do prestador 
da pensão. Não é possível outra interpretação. (TOLEDO, 1978, p. 47)

E jurisprudência:

O espólio não tem obrigação de prestar alimentos, pois o direito a alimentos ou 
a obrigação de prestá-los decorrem exclusivamente da relação de parentesco, 
conforme norma do art. 396 do Código Civil. Somente os parentes do mesmo 
tronco ancestral (ascendentes, descendentes e colaterais de segundo grau) deve 
alimentos, excluindo-se os afins. (TJ-MG, 5ª Câmara, Apelação Cível nº 4.650/8, rel: 
des. Cláudio Costa, ac. 24/6/1993, Jur. Mineira, 123/110)

3 Inovação trazida pelo artigo 1.700 do Código Civil

 O Código Civil de 2002 adotou a transmissibilidade da obrigação alimentícia, 

conforme já vinha sendo o entendimento introduzido pelo artigo 23 da Lei nº 6.515/77: 

“Art. 1.700: a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros aos herdeiros 

do devedor, na forma do art. 1.694”.

Esse dispositivo em estudo, em vez de lançar luzes sobre as controvérsias, acabou 

gerando entendimentos diversos.

Persiste a dúvida sobre a transmissibilidade da obrigação alimentar quando o 

alimentado for herdeiro do de cujus, até porque, nesses casos, a discussão é infértil, já que 

os herdeiros sucedem por direito próprio. Ilustro com pungente entendimento sobre o tema:
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[...] Não é possível aos herdeiros vestirem, ao mesmo tempo, a condição de 
herdeiros responsáveis pela obrigação alimentar e destinatários dos alimentos. 
No fundo, os herdeiros não são titulares da ação de alimentos contra o espólio. 
A tanto não pode chegar, a meu sentir, a interpretação do art. 23 da Lei do Divórcio. 
A manutenção dos filhos, herdeiros, não será resolvida na ação de alimentos, mas, 
sim, como inseriu o Relator, no inventário, mediante o fruto dos bens integrantes 
do espólio, cabendo ao Juiz a avaliação sobre o ponto, como ocorrente em diversas 
situações. (STJ – RESP nº 232901-99/RJ, Ministro Ari Pargendler, 3ª Turma, publicado 
em 1º/8/2000, p. 269)

 Há posição extremada, no sentido de que a transmissibilidade deve ser integral e 

incondicionada.

 A posição mais adotada é a que entende pela apreciação da situação do herdeiro 

após a partilha. Caso não haja alteração substancial, mantém-se a obrigação.

Mas geralmente a hipótese é de se alterar a situação financeira com o recebimento 

do quinhão, o que justificaria a extinção do dever alimentar, conforme se depreende no 

caso abaixo:

ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
Configurados os pressupostos necessidade-possibilidade, cabível a estipulação dos 
alimentos. Isso nos remete ao tema da transmissibilidade da obrigação alimentar, 
agora tornada inquestionável pelo artigo 1.700 do Código Civil. E não se diga que a 
transmissão se restringe apenas às parcelas eventualmente vencidas, deixando de 
abranger as vincendas. É que, em primeiro lugar, esse dispositivo legar refere-se 
à obrigação e não à dívida, o que, por si só, deve bastar. Há mais, porém. É que 
interpretá-lo como abrangendo apenas eventuais parcelas inadimplidas até o ensejo 
da morte do devedor de alimentos é tornar a regra inteiramente vazia, pelo simples 
fato de que o artigo 1.997 do CC já torna o Espólio responsável pelo pagamento das 
dívidas do falecido, não havendo, portanto, necessidade de que a mesma disposição 
constasse em local diverso. Por isso, e não podendo entender-se que a lei contém 
palavras inúteis, é evidente que o art. 1.700 determina a transmissão da obrigação, 
abrangendo parcelas que se vençam inclusive após o óbito do devedor, como no 
caso. LIMITE DA OBRIGAÇÃO. É certo que o apelante, como filho que é do autor da 
herança, é também seu herdeiro, em igualdade de condições com os demais descen-
dentes. Logo, mais cedo ou mais tarde lhe serão atribuídos bens na partilha que 
se realizará no inventário recém iniciado. Nesse contexto, os alimentos subsistirão 
apenas enquanto não se consumar a partilha, pois, a partir desse momento desapa-
recerá, sem dúvida, a necessidade do alimentado. PROVERAM. UNÂNIME. (Apelação 
Cível nº 70007905524, Sétima Câmara Cível, TJRS, relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 
julgado em 22/12/2004) 

Pode haver também mudança na situação do herdeiro, mas sem abolição do 

quesito “necessidade” – quando será cabível a revisão dos alimentos sem sua extinção.



p. 211 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 205-219, 2009

Todos os casos devem ser analisados em sede de revisão de alimentos, até 

porque a obrigação transmite-se automaticamente com o óbito daquele que pagava os 

alimentos, sendo desnecessária uma nova ação declaratória de obrigação dos herdeiros. 

Se o falecimento ocorre no curso da execução de alimentos, basta o credor alimentário 

promover a execução nos autos do inventário, por meio de sua habilitação.

Cabe aos herdeiros provar, em ação nova, que o valor recebido não está conforme 

a situação do alimentado, e não o contrário.

Contudo, depreende-se que ao alimentado basta promover a execução do débito 

alimentar diretamente contra o espólio: é desnecessário ingressar com nova ação de 

alimentos contra os herdeiros se já existe um título judicial constituído em vida. Até 

porque, ao dispor de título, carece de interesse processual para estar em juízo, em 

busca do que já detém. Vejamos:

Falecendo o alimentante no curso da execução de alimentos, a via correta para o 
recebimento do crédito é a habilitação nos autos do inventário. Descabe, por isso 
mesmo, a execução de alimentos em atraso nos próprios autos. Se aos sucessores 
cabe responder pelas dívidas do falecido, a quantia devida a título de alimentos 
insere-se na classe das dívidas que oneram a herança. É dívida comum, gerada das 
obrigações contraídas pelo extinto em separação consensual. [...] Não teria sentido 
mandar penhorar bens de quem não deve os alimentos à recorrente posto que 
com ela nada avençou a respeito. Assim, por se cuidar de dívida comum, o privilégio 
conferido em caso de dívida alimentar inexiste. (7ª CC, TJSP 14/2/1990, rel. 
Godofredo Mauro, RJTJSP 125/294)

Nesses casos, restará aos herdeiros tão somente embargar a execução, se 

discordarem do quantum devido. Em sede de embargos, não se discute o mérito: 

caso haja mudança de situação financeira do alimentado, a via adequada é a 

revisional de alimentos.

Não se pode olvidar o entendimento do Projeto de Lei nº 6.960, proposto pelo 

deputado Ricardo Fiúza, atendendo orientação da professora Regina Beatriz Tavares 

da Silva, que restringe o alcance da norma somente para o caso de ex-cônjuges e 

conviventes: “A obrigação de prestar alimentos decorrente do casamento e da união 

estável transmite-se aos herdeiros do devedor, nos limites das forças da herança, desde 

que o credor da pensão alimentícia não seja herdeiro do falecido”.

Todavia, esta não é a melhor orientação, pois tornaria desprovida de inovação a 

letra do Código Civil, que este já vinha sendo o entendimento adotado desde a vigência 

do art. 23 da Lei nº 6.515/77.

O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) propôs nova redação ao artigo 
1.700 do Código Civil, na tentativa de dirimir as controvérsias: “A obrigação de 
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prestar alimentos, decorrente do casamento ou da união estável, transmite-se aos 
herdeiros do devedor no limite dos frutos do quinhão de cada herdeiro.”

Esta proposta excluiria os parentes entre os beneficiários do artigo 1.700, uma 
vez despicienda sua inclusão, dado que geralmente serão os parentes também herdeiros, 
ou pelo menos, terão grau de parentesco com herdeiros que os legitimem a postular 
alimentos em razão do próprio parentesco.

Outro palpite feliz idealizado pela proposta do IBDFAM foi prever que os alimentos 
limitar-se-iam aos frutos. Ou seja, somente nos casos em que os bens deixados em 
herança produzirem rendimentos contínuos e sucessivos, como empresas que gerem 
lucros, ações que gerem dividendos, e imóveis que gerem alugueres.

Nesses casos, a aplicação do artigo 1.700 restringir-se-ia aos casos de grandes 
fortunas, como podemos depreender do julgado a seguir:

AÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ART. 
1.700 CCB.
Nos termos do art. 1.700 do CCB, a obrigação alimentar e não somente eventual 
débito – se transmite aos herdeiros do alimentante, desde que comprovada a 
necessidade de quem pleiteia os alimentos e que o patrimônio deixado produza 
furtos suficientes para adimplir a pensão fixada, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, 
ambos do CCB. Já existindo pensão arbitrada ainda em vida do alimentante, e 
possuindo o espólio forças para adimpli-la, persiste a obrigação, devendo o pedido 
que visa a fixação ser recebida como ação revisional. Tendo o alimentante, em vida, 
oferecido majoração dos alimentos (o que só não se consumou dado seu falecimento 
antes do julgamento da revisional), evidencia-se o reconhecimento dele acerco do 
incremento da necessidade do alimentado. Tal circunstância, aliada ao fato de que 
o espólio possui bens cuja renda é suficiente para custear o pagamento da verba 
alimentar, justifica o deferimento do reajuste postulado. PROVERAM PARCIALMENTE, 
PARA MAJORAR A PENSÃO PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. (Agravo de Instrumento nº 
70009100645, 7ª Câm., TJRS, rel.: Luiz Felipe Brasil Santos, J. 11/8/04)

Zeno Veloso entende que esse dispositivo somente teria aplicação se o alimentando 

não fosse herdeiro do devedor da pensão e, ainda assim, se o dever de prestar alimentos 

já houver sido determinado por acordo ou sentença judicial. Para o autor, não seria 

possível aos herdeiros assumirem, concomitantemente, a situação de herdeiros do de 

cujus e destinatários dos alimentos.

Não é possível aos herdeiros vestirem, ao mesmo tempo, a condição de herdeiros 
responsáveis pela obrigação alimentar e destinatários dos alimentos. No fundo, os 
herdeiros não são titulares da ação de alimentos contra o espólio. A tanto não pode 
chegar, a meu sentir, a interpretação do art. 23 da Lei do Divórcio. A manutenção 
dos filhos, herdeiros, não será resolvida na ação de alimentos, mas, sim, como 
inseriu o Relator, no inventário, mediante o fruto dos bens integrantes do espólio, 
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cabendo ao Juiz a avaliação sobre o ponto, como ocorrente em diversas situações. 
(STJ – RESP nº 232.901-99/RJ, Ministro Ari Pargendler, 3ª Turma, publicado em 
1º/8/2000, p. 269)

Assim, segundo esse entendimento, os descendentes, sob a égide isonômica do 

atual sistema constitucional, não possuiriam interesse processual no pleito, uma vez que 

são herdeiros legítimos do de cujus.

Entretanto, nada impede a manutenção da pensão até o encerramento do 

inventário. Vejamos elucidativa jurisprudência gaúcha a respeito:

TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ESPÓLIO. ART. 1.700 CC
Conforme expressa previsão legal, a obrigação alimentar transmite-se aos herdeiros 
do devedor, bastando que estejam presentes a necessidade do alimentado e a 
possibilidade do acervo hereditário. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. Dispondo o espólio de 
condições para prestar alimentos, em razão de dispor de considerável patrimônio 
e de perceber valores a título de locativos de imóveis, e estando demonstradas 
as necessidades do alimentado, que enfrenta sérias dificuldades financeiras 
e frequenta curso superior, cabível a fixação de pensão até o encerramento do 
inventário. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível nº 70010198976, 7ª Câm, 
TJ-RS, rel. Maria Berenice Dias, j. 23/03/2005)

E há também corrente pela intransmissibilidade absoluta da obrigação alimentar, 

por entendê-la personalíssima, sendo devidas somente as parcelas vencidas, por consti-

tuírem passivo do monte. Vejamos:

PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS VENCIDAS. TRANSMISSIBILIDADE. DEVER PERSONALÍSSIMO 
DO ALIMENTANTE. INSTRANSMISSIBILIDADE
A obrigação alimentar transmite-se aos herdeiros do devedor, respondendo a 
herança pelo pagamento das dívidas do falecido. A condição de alimentante é 
personalíssima e não se transmite aos herdeiros; todavia, isso não afasta a respon-
sabilidade dos herdeiros pelo pagamento dos débitos alimentares verificados até 
a data do óbito. (STJ, 3ª Turma, RESP nº 64.112-SC, relator: ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro, v.u.j. 16/5/2002, DJU 17/6/2002)

4 Críticas à nova sistemática

O artigo 1.700 do Código Civil tornou a transmissibilidade em regra geral e 

pretendeu alterar a natureza personalíssima do dever alimentar. Todavia, a lei, por si 

só, não tem o condão de alterar a natureza das coisas. 

Ainda na sistemática do art. 23 da Lei do Divórcio, a natureza personalíssima não 

foi negada, mas apenas excepcionada. Já o art. 1.700 ditou regra onde deveria haver 

exceção, subvertendo a natureza do instituto.
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Clóvis Beviláqua, Sílvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira, Sílvio de Salvo Venosa, 

Paulo Lúcio Nogueira, Flávio César de Toledo Pinheiro: todos foram unânimes em afirmar a 

natureza personalíssima do dever de prestar alimentos, como pudemos depreender.

E não se diga que o dever alimentar permanece personalíssimo, mas somente 

para o credor, ao sabor das conveniências. É incoerente: ou é personalíssimo ou não. 

Tal característica é uma via de mão dupla, tanto para o credor quanto para o devedor. 

Falecendo este, o correto seria extinguir-se com ele o dever alimentar.

No Direito estrangeiro, a tendência é moderar-se a obrigação alimentar. Sirvo-me 

da lição do professor Zeno Veloso (2002): “As soluções do direito comparado sobre a 

transmissibilidade da obrigação alimentar merecem estudo e podem ser avaliadas para 

que os operadores do Direito confiram o melhor sentido a nosso art. 1.700. [...]”.

O Código Civil português, art. 2.013, 1, a, enuncia que a obrigação de prestar 

alimentos cessa pela morte do obrigado ou do alimentado: “2. A morte do obrigado ou a 

impossibilidade de este continuar a prestar alimentos não priva o alimentado de exercer 

o seu direito em relação a outros, igual ou sucessivamente onerados”.

Na ordem jurídica portuguesa, portanto, observado o caráter pessoal da 

obrigação, o dever de pagar alimentos não se transmite aos herdeiros do alimentado 

nem aos do obrigado. Com a morte do devedor, quem era alimentado por este pode até 

requerer alimentos dos herdeiros do obrigado, não por causa da sucessão causa mortis 

da obrigação, mas se os herdeiros do alimentante forem familiares do necessitado, 

mediante uma ação originária de prestação alimentícia, ou seja, por direito próprio. 

Essas são as regras gerais sobre a questão.

Entretanto, o art. 2.018 do Código Civil português prevê uma situação a qual 

denomina “apanágio do cônjuge sobrevivo”. Falecendo um dos cônjuges, o viúvo 

tem direito a ser alimentado pelos rendimentos dos bens deixados pelo falecido, e 

são subjugados a prestar alimentos aos herdeiros ou legatários a quem tenham sido 

transmitidos os bens, segundo a proporção do respectivo valor. Não se trata, como se vê, 

da transmissão sucessória de uma obrigação alimentar, pois ela nasce após a morte do 

cônjuge, e tem o objetivo de remediar possível necessidade do (a) viúvo (a). Observa 

José de Oliveira Ascensão (2000, p. 340) que esse apanágio do cônjuge sobrevivo não 

representa um instituto sucessório: “Representa um direito a alimentos, que o cônjuge 

sobrevivo tem por direito próprio, e só repercute em matéria de sucessões por constituir 

um encargo da herança”.

Na Espanha, se se trata de alimentos entre parentes, a obrigação alimentícia 

extingue-se e cessa, tanto por morte do devedor como do alimentado (Código Civil, arts. 

150 e 152, 1º). No caso, porém, de pensão alimentícia entre cônjuges, decorrente de 

separação ou divórcio, o direito à pensão não se extingue pela morte do devedor – 

há a transmissão passiva mortis causa da obrigação alimentícia. Entretanto, os herdeiros 
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do alimentante poderão pedir ao juiz reduzir ou suprimir a pensão, se o patrimônio 

hereditário não puder satisfazer às necessidades da dívida ou se o débito afetar o direito 

dos herdeiros à legítima (Código Civil espanhol, art. 101). A obrigação alimentícia, 

portanto, transmite-se aos herdeiros intra vires hereditatis – dentro das forças da 

herança –, não respondendo os herdeiros com seus próprios bens; nem os direitos deles 

à legítima podem ser afetados. 

O Código Civil argentino, art. 374, ao regular a obrigação entre parentes, diz que 

a prestação alimentícia se extingue com a morte do devedor ou do credor. Mas no Direito 

argentino ocorreu uma inovação, no art. 208, § 2º, do Código Civil, o qual estabelece 

que: “No caso de separação ou divórcio fundado em alguma das causas previstas no art. 

203 (perturbações mentais graves, alcoolismo, dependência de drogas), e falecendo o 

cônjuge obrigado à prestação alimentícia, esta passa aos herdeiros”. Os tribunais de 

Buenos Aires têm admitido outra exceção ao princípio da intransmissibilidade mortis 

causa da obrigação de prestar alimentos, ao decidir que a viúva do falecido tem direito 

a pedir alimentos à herança do marido.

Para o professor Borda – ex-Ministro da Corte Suprema de Justiça –, esse exemplo 

prova que a obrigação imposta aos herdeiros pelo art. 208 deve considerar-se subsidiária: 

morto o alimentante, a obrigação deve recair nos parentes mais próximos do alimentado, 

conforme a ordem estabelecida em lei; e só no caso de falta destes pode recair nos 

herdeiros do alimentante.

Na Alemanha, finalmente, ao se tratar de alimentos decorrentes das relações 

de parentesco, o BGB, art. 1.615, 1, determina que a obrigação de prestar alimentos 

extingue-se com a morte do credor ou do devedor e ressalva que as prestações vencidas 

ou pendentes de cumprimento podem ser cobradas da herança do alimentante. Se os 

alimentos, todavia, são devidos em consequência do divórcio, o art. 1.586-B dispõe que, 

com a morte do cônjuge devedor, sua obrigação de prestar alimentos transmite-se a seus 

herdeiros, como obrigação hereditária. No Direito alemão, prevê-se também o ressur-

gimento da ação de prestação de alimentos, no caso de dissolução do novo casamento 

contraído pelo cônjuge divorciado (BGB, art. 1.586-A).

Dessa breve alusão aos sistemas estrangeiros, podemos depreender que, em 

grande parte dos ordenamentos jurídicos, não se admite a transmissibilidade irrestrita 

da obrigação de prestar alimentos.

 Nada impede que se recaia o dever alimentar sobre os herdeiros, mas por direito 

próprio do alimentando (ex: parentesco), mas não por transmissão.

 Outra coisa é a execução das parcelas atrasadas, que não possuem natureza de 

alimentos, mas de dívida comum e consolidada do espólio.

É justo também salvaguardar-se os alimentos do ex-cônjuge/companheiro que 

recebia pensão, admitindo-se, excepcionalmente, a transmissibilidade da obrigação, 
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consoante a sistemática do art. 23 da Lei de Divórcio. Nesse caso, não se pretendeu 

transmutar a natureza do instituto, mas apenas excepcioná-la.

Eliminada a causa que deu origem aos alimentos – falecimento do devedor, por 

tratar-se de obrigação personalíssima – não há de recair esse ônus sobre os herdeiros – 

salvo por exceção legal.

Do contrário, chegaríamos ao absurdo de admitir a negação do direito de herança 

– em confronto à garantia constitucional do art. 5º, XXX, da Constituição Federal. 

Considerando-se que a obrigação alimentar tem característica prestacional, contínua 

e consecutiva, haveria de se resguardar um fundo para pensionar o alimentado, que 

poderá significar o montante da herança – já que não se admite que dela se ultrapasse –, 

e as pensões geralmente são vitalícias.

Por isso, atualmente a solução vem sendo atribuir pensão somente nos casos em 

que o monte gere renda, como no exemplo de imóveis, empresas, ações, etc. Vejamos 

jurisprudência nesse sentido:

AÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS. ART. 
1.700, CCB
Nos termos do art. 1.700 do CCB, a obrigação alimentar e não somente eventual 
débito – se transmite aos herdeiros do alimentante, desde que comprovada a 
necessidade de quem pleiteia os alimentos e que o patrimônio deixado produza 
frutos suficientes para adimplir a pensão fixada, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, 
ambos do CCB. Já existindo pensão arbitrada ainda em vida do alimentante, e 
possuindo o espólio forças para adimpli-la, persiste a obrigação, devendo o pedido 
que visa a fixação ser recebido como ação revisional. Tendo o alimentante, em vida, 
oferecido majoração dos alimentos (o que só não se consumou dado seu falecimento 
antes do julgamento da revisional), evidencia-se o reconhecimento dele acerca do 
incremento da necessidade do alimentado. Tal circunstância, aliada ao fato de que 
o espólio possui bens cuja renda é suficiente para custear o pagamento da verba 
alimentar, justifica o deferimento do reajuste postulado. PROVERAM PARCIALMENTE, 
PARA MAJORAR A PENSÃO PARA DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. (Agravo de Instrumento nº 
70009100645, 7ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos. Julgado em 
11/8/2004)

É sabido que casos de espólio que possua bens a ponto de gerar renda para 

alimentante são raros em nossa realidade, limitando-se à restrita casuística.

Ademais, pode-se chegar também, como bem lembrou o professor Youssef Said 

Cahali (2002), ao absurdo de os sobrinhos-herdeiros terem que sustentar o colateral-

alimentando (tio), hipótese não admitida pelo Código Civil, uma vez que o artigo 1.697 

não prevê obrigação alimentar a esse tipo de parentesco: “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”.



p. 217 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 205-219, 2009

Outra questão a se considerar é que sob o novo regime instituído pelo Código Civil 

o cônjuge passou a herdar por direito próprio, como herdeiro necessário, visto que agora 

figura na relação do art. 1.845. Assim explicou a professora Regina Tavares da Silva:

No entanto, pelo regime do novo Código, o cônjuge também passou a ser herdeiro 
necessário, como estabelece o art. 1.845. Conforme o art. 1.829, o cônjuge tem 
direito à herança e concorre com os descendentes, salvo se fosse casado com o 
falecido no regime da comunhão universal, ou na separação obrigatória de bens 
(art. 1.640, parágrafo único), ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares. O art. 1.832 dispõe que, em concor-
rência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao 
dos que sucederam por cabeça, não podendo a sua quota parte ser inferior à quarta 
parte da herança, se for ascendente de herdeiros com que concorrer. E o art. 1.837 
dispõe que, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um 
terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se 
maior for aquele grau.

Na realidade, sob essa ótica, o artigo 1.700 limitar-se-ia somente aos companheiros, 

que não herdam por direito próprio, não constando no rol do art. 1829 do Código Civil a 

ordem de vocação hereditária.

Andréa Aldrovani e Danielle Galvão de França entendem que a obrigação alimentar 

somente será transmitida quanto às parcelas vencidas, devendo ser respeitadas as forças 

da herança. Quanto às parcelas vincendas, só são devidas por vínculo de parentesco, não 

devendo ter aplicação o artigo 1.700. Para elas, como a obrigação alimentar é persona-

líssima, somente se transfere os débitos constituídos, e não o dever de prestar alimentos. 

Nos casos de abertura de sucessão anterior ao Código de 2002, aplica-se a 

sistemática do Código de 1916 combinado com o art. 23 da Lei nº 6.515/77, conforme 

prevê o artigo 1.787 do código atual: “Regula a sucessão e a legitimação para suceder a 

lei vigente ao tempo da abertura daquela.”

5 Conclusão

Diante da leitura crítica do novo instituto, comparado com sistemas estrangeiros, 

analisado pela moderna doutrina e interpretado pela atual jurisprudência, e considerando 

que a natureza da obrigação alimentar é personalíssima, podemos concluir que a melhor 

interpretação para o artigo 1.700 do Código Civil é a que restringe sua aplicação aos frutos 

dos bens deixados pelo de cujus, conforme proposta idealizada pelo Instituto Brasileiro 

de Direito de Família: “A obrigação de prestar alimentos, decorrente do casamento ou da 

união estável, transmite-se aos herdeiros do devedor no limite dos frutos do quinhão de 

cada herdeiro”. Nesse caso, o termo “nas forças da herança” seria despiciendo.
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Considerando que os parentes e os cônjuges figuram na ordem de vocação 

hereditária do artigo 1.829 do Código Civil de 2002, dispositivo em comento beneficiaria 

somente o companheiro/ex-companheiro que já recebia alimentos.

Portanto, a melhor interpretação não seria a da transmissibilidade absoluta, por 

ferir a própria natureza do instituto dos alimentos; tampouco da intransmissibilidade 

absoluta, uma vez não ser justo, nem consoante a nosso ordenamento legal, por deixar 

ao desabrigo o companheiro/ex-companheiro. 

Seria o caso de considerar-se a proposta da transmissibilidade moderada, nos 

moldes do projeto do IBDFAM, com as soluções do Direito estrangeiro, mediante ação 

originária de prestação alimentícia, por direito próprio.
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