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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a adequação da prestação compensatória ao direito privado 

brasileiro nos moldes como vem sendo aplicada pela doutrina e decisões judiciais. É apontada 

como solução para reparar a disparidade econômica entre os consortes verificada em razão do 

término do relacionamento conjugal ou de convivência, notadamente quando o prejudicado 

sofre brusca queda de padrão de vida e não possui patrimônio que lhe permita se reorganizar. 

A ausência de disciplina legal do instituto, somada à atraente ideia de inovação inspirada em 

doutrina estrangeira produzem uma confusão de conceitos e incerteza jurídica. A dissertação é 

verticalizada a partir do estudo das verbas alimentares devidas entre cônjuges e companheiros, 

fazendo-se a necessária diferenciação entre alimentos civis, naturais, provisórios, provisionais 

e transitórios. A leitura constitucionalizada das famílias e princípios aplicáveis à matéria serão 

examinados, e contrapostos aos pilares da autonomia privada e princípio da não-intervenção 

do Estado na esfera familiar. Em seguida será analisada a prestação compensatória francesa 

como exemplo prático da aplicação do instituto, passando-se pelos motivos que levaram à sua 

criação naquele país, características e problemas. A prestação compensatória no Brasil será 

avaliada a partir da revisão bibliográfica do tema e de algumas decisões judiciais, com o 

objetivo de diferenciá-la de outros institutos já regulamentados. Será investigado se a 

prestação possui sustentação jurídica que justifique sua aplicação, à luz da estrutura da 

reparação civil. Conclui-se, em primeiro plano, pela necessidade de reafirmação dos amplos 

contornos dos alimentos civis no Brasil, nos moldes dispostos no artigo 1.694 do Código 

Civil, e da função do instituto da antecipação da renda de bens comuns disciplinada no artigo 

4°, parágrafo único da Lei n. 5.478/68. Tais verbas, desde que corretamente aplicadas, em 

regra já são suficientes para amortecer a queda brusca de padrão de vida suportada por apenas 

um dos consortes; a confusão verificada na doutrina e decisões judiciais, por si só, não 

justifica a „importação‟ de um novo instituto. Apesar disso, também se conclui que a 

regulamentação pelo ordenamento pátrio da prestação compensatória é útil, para aplicação a 

casos pontuais de nítida disparidade financeira entre os consortes, com o objetivo de 

reequilibrar a situação econômica daquele que priorizou a vida doméstica (avaliadas as 

peculiaridades do caso concreto). O instituto, nos contornos propostos, terá por alvo abreviar 

o tempo de dependência econômica e liberar as partes para novos arranjos familiares, 

alinhado aos princípios da dignidade, igualdade substancial e boa-fé objetiva. 

PALAVRAS CHAVE: Direito Civil. Divórcio. Alimentos. Prestação compensatória. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the suitability of compensatory provision to Brazilian private law in the 

way it has been applied by doctrine and judicial decisions. It is indicated as a solution to 

repair the economic disparity between spouses noticed due to the breakdown of a marriage or 

stable union, especially when the aggrieved party suffers a steep fall in the standard of living 

and does not have assets that allow him or her to reorganize himself or herself. The institute´s 

legal discipline absence, as well as the attractive idea of innovation inspired by foreign 

doctrine produces a confusion of concepts and legal uncertainty. The dissertation is built from 

the study of the due alimony payments between spouses and common-law spouses, making 

necessary distinction between civil, natural, provisional and transitory alimony. This paper 

reviews the constitucional interpretation of the families and principles applicable to the issue, 

and opposed to the pillars of private autonomy and the principle of nonintervention of the 

State in the family circle. The French compensatory allowance is examined as a practical 

example of the application of the institute, going through the reasons which led to its creation 

in that country, features and problems. The compensatory provision in Brazil is evaluated 

based on the bibliographic review of the topic and some judicial decisions, with the purpose 

of distinguishing it from other institutes already regulated. The paper investigates if the 

allowance has legal support that justifies its application, in accordance to the structure of civil 

redress. It can be concluded, in the foreground, that it is necessary to reaffirm the broad 

outlines of civil alimony in Brazil, in the manner set forth in article 1.694 of the Civil Code, 

and the function of the institute of anticipation of income of common assets, as provided for 

in article 4, sole paragraph of Law n. 5.478 / 68. Such funds, as long as properly applied, are 

usually enough to cushion the abrupt drop in the standard of living held by only one of the 

consorts; the confusion in doctrine and judicial decisions in itself does not justify the 

'importation' of a new institute. Nevertheless, it is also concluded that the regulation by 

Brazilian law system of compensatory provision is useful, for application to specific cases of 

notable financial disparity between the consorts, in order to rebalancing the economic 

situation of the one who prioritized domestic life (taking into account the peculiarities of the 

case in point). The institute, in the proposed contours, will aim to shorten the time of 

economic dependence and release the parties to new family arrangements, in line with the 

principles of dignity, substantial equality and objective good faith. 

 

KEYWORDS: Civil Law. Divorce. Alimony. Compensatory allowance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O exponencial crescimento do número de divórcios
1
 e dissolução de uniões estáveis, 

característico da sociedade contemporânea, exige o rearranjo das famílias em todas as esferas. 

Apesar de o legislador ter facilitado o procedimento para o divórcio
2
, na prática, as 

consequências podem ser nefastas, seja sob o viés psicológico dos envolvidos, seja em relação 

ao aspecto financeiro. 

A equação que envolve o regime de bens eleito, o padrão de vida desfrutado durante a 

união, as receitas dos envolvidos, as renúncias em prol da entidade familiar, a partilha de bens 

e a reorganização da vida de cada uma das partes nem sempre é de simples solução. 

O recorte do presente trabalho volta-se para a situação financeira das partes logo após 

o divórcio ou dissolução da união estável, notadamente quando o rompimento traga à tona 

uma disparidade de recursos que não se evidenciava na constância do relacionamento, 

levando somente um dos consortes a uma abrupta queda de padrão de vida. Ou seja, em 

algumas circunstâncias verifica-se o significativo empobrecimento de uma das partes, 

possivelmente em razão do estilo de vida escolhido pelo casal (com frequente renúncia 

profissional de um deles em prol do projeto familiar e ausente ou reduzida partilha de bens). 

Os alimentos civis, da forma como vêm sendo aplicados pelas decisões judiciais, por vezes 

não suprem tal disparidade econômica. 

A demanda social por uma resposta ao problema tem gerado grande confusão de 

conceitos e institutos, com aplicação deficiente da legislação nacional e „importação‟ de 

mecanismos adotados por outros países, cujo emprego no Brasil é baseado em princípios 

jurídicos e cláusulas gerais.  

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a crescente utilização do 

instituto da prestação compensatória no Brasil pela doutrina e jurisprudência, em que pese a 

ausência de normatização. 

Especificamente a dissertação tem por objetivos diferenciar a prestação compensatória 

das verbas alimentícias previstas no ordenamento; avaliar a compatibilidade do instituto 

estrangeiro com os princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família, e à luz dos 

                                                           
1
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE informa que a taxa geral de divórcio aumentou 2,38% 

em 2016 (comparada à do ano anterior), considerados os procedimentos judiciais e extrajudiciais, conforme 

última pesquisa estatística do Registro Civil realizada em 2016. 
2
 Atualmente o divórcio independe do prazo de duração da união, apuração de culpa pelo fim do relacionamento, 

prévia separação judicial ou até, em alguns casos, de processo judicial, nos termos da Lei n. 11.441/07. 
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princípios da autonomia privada e da não intervenção do Estado na seara familiar; analisar a 

figura da prestação existente no Direito Francês, eis que frequentemente apontada pela 

doutrina e jurisprudência brasileiras como inspiração; investigar o que vem sendo tratado 

como prestação compensatória no Brasil. 

A pesquisa efetuada classifica-se em descritiva e exploratória, pois pretende traçar 

abordagem direta da evolução doutrinária e jurisprudencial sobre a prestação compensatória 

no Brasil, comparada às demais verbas alimentares decorrentes do processo de divórcio (ou 

dissolução de união estável). 

Quanto à metodologia, foi utilizado o método dedutivo, com análise e interpretação da 

bibliografia selecionada e exame de algumas decisões judiciais. A escassez de doutrina 

nacional sobre o assunto e a falta de consenso entre os autores despertaram a necessidade de 

exame do instituto já existente em outro país, a título comparativo. 

A dissertação tem como ponto de partida o panorama das verbas alimentares e outras 

verbas passíveis de fixação entre cônjuges e companheiros a partir do fim da vida em comum, 

como os alimentos civis e o repasse da renda líquida de bens comuns. O exame do alcance e 

função desses institutos é essencial para desvendar o real objetivo do uso da prestação 

compensatória no Brasil. 

Alguns dos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família serão 

examinados, assim como o advento do atual Código Civil, cujos clássicos institutos vêm 

sendo reinterpretados à luz da Constituição. 

O modelo francês de prestação compensatória foi escolhido como exemplo para 

melhor conhecimento do instituto, tendo em vista sua recorrente menção por Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina de vanguarda. O objetivo é verificar as razões de 

criação e a evolução do instituto naquele país. 

Em seguida, será esmiuçada a posição da doutrina nacional e de algumas decisões 

judiciais, para verificar os motivos e formas de aplicação da prestação compensatória no 

Brasil. Pretende-se aferir se a prestação compensatória possui fundamentos no arcabouço 

normativo brasileiro para continuar sendo aplicada pelas Cortes, haja vista que não há 

dispositivo expresso sobre o tema. As hipóteses de reparação civil serão examinadas nesse 

momento. 

A função da prestação compensatória (ou alimentos compensatórios; pensão 

compensatória; alimentos sociais; compensação econômica) é assim definida por Rolf 

Madaleno (2017), provável precursor do tema no Brasil e referencial teórico deste trabalho: 

 



11 

 

O propósito da pensão compensatória ou da compensação econômica é indenizar por 

algum tempo ou não o desequilíbrio econômico causado pela repentina redução do 

padrão socioeconômico do cônjuge desprovido de bens e meação, sem pretender a 

igualdade econômica do casal que desfez sua relação, mas que procura reduzir os 

efeitos deletérios surgidos da súbita indigência social, causada pela ausência de 

recursos pessoais, quando todos os ingressos eram mantidos pelo parceiro, mas que 

deixaram de aportar com o divórcio. (MADALENO, 2017, p. 1022). 

 

Apesar de também intitulada de “alimentos” compensatórios, a prestação 

compensatória independe da verificação do binômio necessidade/possibilidade: seu requisito é 

a presença de assimetria econômico-financeira entre os consortes a partir da dissolução do 

vínculo conjugal. Os princípios da solidariedade familiar, dignidade da pessoa humana, boa-fé 

objetiva e vedação ao enriquecimento são invocados para sustentar a aplicação do instituto 

alienígena. 

Releva notar que o artigo 1.694 do Código Civil determina que os alimentos familiares 

sejam fixados em patamar „compatível com a condição social do alimentando‟, o que, a rigor, 

deveria amortecer a drástica queda no padrão de vida ora tratada. 

O problema a ser enfrentado é definir se o instituto da prestação compensatória possui 

utilidade no Brasil, consideradas as soluções em matéria de alimentos e outras verbas já 

presentes no ordenamento pátrio. 

A relevância da pesquisa justifica-se em razão do incipiente exame da prestação 

compensatória pela doutrina nacional, apesar de já se notar expressiva menção ao tema em 

decisões judiciais. Exatamente em virtude da aplicação equivocada do instituto, conforme se 

demostrará, faz-se necessário o debate, para delinear o alcance das verbas alimentares já 

normatizadas e apurar a real necessidade (ou não) de criação de um novo instituto. 
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2 ALIMENTOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

A pessoa nasce carente de cuidados em razão de sua própria estrutura fisiológica. 

Diante dessa realidade, a responsabilidade dos genitores de prover o desenvolvimento dos 

filhos é presumida e incontroversa. A obrigação alimentar, entretanto, transborda a relação 

entre pais e filhos na medida em que os alimentos são pressupostos indissociáveis da vida 

humana, e podem ser estabelecidos a partir de variados motivos. 

O vínculo jurídico que sustenta a obrigação alimentícia pode ter como causa geradora 

a vontade, o ato ilícito ou a lei. A fundamentação jurídica diversificada da obrigação 

alimentar é também observada em outros ordenamentos construídos à luz do direito romano, a 

exemplo do Direito Civil italiano:  

 

A obrigação alimentar pode nascer entre estranhos, por virtude de convenção ou de 

disposição testamentária ou por efeito de um delito, ou por virtude da lei entre 

pessoas ligadas por um determinado vínculo de parentesco ou de afinidade. Deve 

distinguir-se nitidamente a primeira da segunda, que daquela difere não só pela 

causa, mas também pela estrutura interna e natureza jurídica. (RUGGIERO, 1972, p. 

31) 

 

Interessante notar que a obrigação alimentar sempre se volta a suprir as necessidades 

do beneficiário, porém a regulamentação jurídica de cada uma das hipóteses variará conforme 

a causa geradora da obrigação. 

A obrigação alimentar prescrita pelo Código Civil de 2002 pode ter origem (i) em uma 

declaração de vontade inter vivos (por meio de um contrato) ou causa mortis (testamento). 

Também chamados de alimentos voluntários, independem da existência de vínculo familiar 

entre as partes, apesar de serem passíveis de fixação em prol de pessoas da família do autor da 

liberalidade.  

Os alimentos constituídos a partir de uma declaração de vontade têm como causa um 

negócio jurídico, que não guarda qualquer relação com o princípio da solidariedade. Em razão 

disso, independem da presença do binômio necessidade-possibilidade e podem ser 

renunciados pelo beneficiado (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 442). Pela 

própria natureza de liberalidade, não podem dar ensejo à prisão do devedor. 

A obrigação alimentícia também pode ter por fonte (ii) o ato ilícito, hipótese em que 

assumirá papel indenizatório. O objetivo desses alimentos é prestar subsistência à vítima ou a 

seus familiares, em razão da diminuição ou extinção da capacidade laborativa, e penalizar o 
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causador do dano. A natureza jurídica de tal obrigação inviabiliza a cobrança do débito pela 

via da prisão civil do devedor
3
.  

A terceira causa da obrigação alimentar é (iii) a lei, que instituiu tal ônus entre pessoas 

unidas por elo familiar, seja em razão de parentesco ou em virtude de casamento ou união 

estável. São os alimentos usualmente tratados pelo Direito de Família. 

Os alimentos decorrentes de vínculo familiar têm origem no dever moral ou ético de 

cuidar do próximo (comunhão de sangue ou afetos), no dever de solidariedade, transformados 

em obrigação jurídica de assistência pelo direito romano, e difundida pelo direito canônico. 

“O dever moral de prestação de socorro foi se transformando em obrigação jurídica de 

assistência” (CAHALI, 2013, p.31). 

O formato da família romana, que concentrava todo o patrimônio e direitos nas mãos 

de uma única pessoa („pater familias‟), inviabilizava, a princípio, a configuração de uma 

obrigação alimentícia decorrente de laços familiares. Informa Caio Mario da Silva Pereira que 

a obrigação alimentar evoluiu de forma crescente: ainda no Direito Romano, Ulpiano dizia 

que os ascendentes deviam alimentos aos descendentes e vice-versa, nos ramos paterno e 

materno, conforme previsto no Digesto, Livro XXV, Título III, fr.5 (PEREIRA, 2016, p.618). 

A obrigação alimentícia no Direito Romano surge a partir da evolução da forma de 

organização familiar, com a valorização do parentesco sanguíneo. 

A partir da ética cristã, o vínculo de sangue adquire ainda maior relevância. Yussef 

Cahali relata que o direito canônico ampliou o alcance das obrigações alimentares, para 

estendê-las inclusive a relações extrafamiliares (filhos “ilegítimos”). A obrigação alimentar 

entre os cônjuges era deduzida a partir do sacramento do matrimônio (CAHALI, 2013, p. 44). 

No Brasil registra-se que as Ordenações Filipinas fizeram menção expressa aos 

alimentos em seu Livro I, título 88. Tais disposições foram aperfeiçoadas na Consolidação das 

Leis Civis, fase prévia à codificação. 

O Código Civil de 1916 tratou os alimentos como consequência direta do casamento, 

na medida em que listou como deveres dos cônjuges a mútua assistência e o sustento dos 

filhos (artigo 231), e impôs ao marido o ônus de prover a manutenção da família (artigo 233). 

                                                           
3
 “HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO CIVIL. 

ILEGALIDADE. 

1. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a prisão civil decretada por 

descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. 2. Ordem concedida.” 

HC 182228/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 4 Turma, DJe 11/03/2011. 

 



14 

 

A Lei n. 5.478/68 (Lei de Alimentos) regulamentou um procedimento especial para a 

ação de alimentos, com o objetivo de simplificar e agilizar os pedidos entre pessoas cujo 

vínculo de parentesco (ou matrimonial) seja evidente. 

A Lei do divórcio (BRASIL, 1977) previa, em seu artigo 19, que o cônjuge 

responsável pela separação judicial perdia o direito a alimentos. Segundo Washington 

Monteiro de Barros e Regina Beatriz Tavares da Silva, o termo “responsável” 

equivocadamente também abrangia o cônjuge que somente deu início à ação judicial, em 

razão do afastamento do casal. O Código Civil de 2002 corrigiu a falha, para restringir a 

punição àquele que descumpre gravemente dever conjugal, apurado ao longo da ação, nos 

termos do artigo 1.704 (MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2012, p. 523). 

A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção à família, hoje entendida tanto 

como a entidade surgida a partir do casamento, como a formada por união estável e a família 

monoparental. O direito a alimentos entre conviventes foi expressamente regulamentado por 

meio das leis n. 8.971/94 e 9.278/96. 

O Código Civil de 2002 introduziu mudanças substanciais no regramento da obrigação 

alimentar: os alimentos previstos em favor de descendentes, ascendentes, ex-cônjuges e ex-

companheiros foram tratados de forma única no artigo 1.694. Este dispositivo também 

ampliou significativamente o conteúdo dos alimentos, que deverão guardar compatibilidade 

com a condição social do alimentando, conforme será explanado adiante. 

Os alimentos decorrem do direito fundamental à vida, como requisito essencial à 

existência. Relacionam-se à manutenção da integridade física e psíquica de cada indivíduo, 

cujo encargo pode ser imposto a outrem quando o titular não possui meios para produzir sua 

subsistência.  

A rigor, a obtenção da própria subsistência deve ser perseguida por todos os maiores e 

capazes, como pressuposto da autonomia e liberdade; excepcionalmente será imputada a 

terceiro, sob a forma de obrigação civil. 

Já afirmava Lafayette Rodrigues Pereira que o ente humano não tem capacidade de 

prover a própria subsistência até que adquira certo grau de desenvolvimento físico e moral, 

ou, ainda que adulto, esteja impossibilitado em virtude de doença ou “defeito de 

organização”. Deverão prestar alimentos os pais ou parentes mais próximos (PEREIRA, 2004, 

p. 271
4
). 

                                                           
4
 Coleção História do Direito Brasileiro, elaborada pelo Senado Federal em parceria com o Superior Tribunal de 

Justiça. 
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Destaca Caio Mário da Silva Pereira (2016, p. 618) que “o fundamento originário 

desta obrigação é o vínculo da solidariedade familiar ou de sangue, ou, ainda, a lei natural”; a 

obrigação alimentar nasce a partir da solidariedade social, e é imposta, em primeiro plano, às 

pessoas unidas por vínculos familiares. Igualmente, Maria Berenice Dias (2010) pontua que 

os alimentos decorrem do direito à vida e do dever jurídico de solidariedade entre os 

familiares. 

Os alimentos em sentido amplo, segundo Pontes de Miranda, abrangem todo o 

necessário ao sustento, moradia, saúde, vestuário e educação. (MIRANDA, 1983, p. 207). 

Ensina Carlos Roberto Gonçalves que a terminologia “alimentos” é tradicional e 

mundialmente relacionada à verba usada para suprir a subsistência material e social do 

alimentando (GONÇALVES, 2008, p. 451). 

Yussef Cahali, em sua clássica obra „Dos Alimentos‟, afirma que a obrigação 

alimentar é “uma modalidade de assistência imposta por lei, de ministrar os recursos 

necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física como moral e social do 

indivíduo.” (CAHALI, 2013, p. 16). 

O caráter assistencialista da prestação alimentar volta-se à proteção da pessoa em suas 

necessidades mais essenciais, para que ocupe espaço no corpo social de forma digna, objetivo 

central da ordem constitucional pátria. O fundamento jurídico imediato que sustenta a 

obrigação alimentar, portanto, é o princípio da dignidade humana, como expressão da 

proteção à própria vida. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República brasileira, nos 

termos do artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ressalta a relevância do respeito à 

individualidade de cada ser humano, no sentido de reconhecer que “a pessoa não é 

simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, deve constituir o seu objetivo 

supremo, sendo que na relação entre o indivíduo e o Estado deve haver sempre uma 

presunção a favor do ser humano e de sua personalidade” (NOVELINO, 2012. p. 376). 

Os alimentos têm natureza de direito de personalidade, pois possuem como 

fundamento a inviolabilidade do direito à vida. Significa dizer que a realização da 

personalidade pressupõe a mínima garantia de uma vida digna por meio dos alimentos. 

Sendo os alimentos um dos mecanismos para efetivar o princípio da dignidade da 

pessoa humana, e em que pese o interesse primário ser privado, as normas que regem a 

matéria se revestem de caráter público, conforme destaca Yussef Said Cahali (2013):  
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A obrigação alimentícia não se funda exclusivamente sobre um interesse egoístico-

patrimonial próprio do alimentando, mas sobre um interesse de natureza superior 

que se poderia qualificar como um interesse público familiar. Por essa razão, 

orienta-se a doutrina no sentido de reconhecer o caráter de ordem pública das 

normas disciplinadoras da obrigação legal de alimentos, no pressuposto de que elas 

concernem não apenas aos interesses privados do credor, mas igualmente ao 

interesse geral. (CAHALI, 2013, p.33) 

 

O artigo 6° da Constituição Federal foi alterado pela Emenda n. 64/2010 para incluir a 

alimentação como direito social, o que demonstra a relevância do tema dentro do contexto do 

Estado Democrático de Direito, comprometido em assegurar dignidade a seus cidadãos pela 

prescrição de garantias mínimas e fundamentais. 

Em caráter amplo, os alimentos decorrem de relação familiar (impostos pela lei); de 

liberalidade (alimentos voluntários ou convencionais, instituídos via contrato ou testamento) 

ou da prática de ato ilícito (alimentos indenizatórios). 

Para os fins desta dissertação, serão abordados somente os alimentos familiares (ou 

legítimos) e, mais especificamente, os alimentos devidos a partir do término de casamento ou 

união estável. 

Os artigos 1.694 e seguintes do Código Civil regulamentam os alimentos legítimos, 

devidos entre parentes, cônjuges ou companheiros incapazes de prover sua própria 

manutenção. São chamados “legítimos” por possuírem como causa jurídica a lei, que instituiu 

tal obrigação entre pessoas unidas por elo familiar, seja em razão de parentesco ou em virtude 

de casamento ou união estável. São também nominados de alimentos “familiares” por serem 

tratados pelo direito das famílias. 

Os alimentos legítimos são ainda tratados pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), pela lei que regulamenta a ação de 

alimentos (Lei n. 5.478/68) e pelos artigos 528 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Luciano Figueiredo pontua que os alimentos legítimos “dialogam com o chamado 

solidarismo familiar, ética relacional e boa-fé objetiva nas relações afetivas.” (FIGUEIREDO, 

2015, p. 45). 

A solidariedade pressupõe a colaboração mútua entre as pessoas unidas por vínculo de 

parentesco ou laços matrimoniais e de companheirismo, e transborda para toda a sociedade de 

forma subsidiária
5
 quando o núcleo familiar não puder supri-lo. 

                                                           
5
Artigo 203 da Constituição Federal: A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

(...) 
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Aliás, a responsabilidade pelo outro, materializada no dever de assistência, é elemento 

essencial do modelo familiar prescrito na Constituição da República de 88, como requisito ao 

pleno desenvolvimento de seus membros. Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson 

Rodrigues Júnior afirmam que o princípio da solidariedade é um dos fundamentos da 

obrigação alimentar, partindo da premissa de que a solidariedade, incluída como objetivo da 

República na Carta de 1988, é verdadeiro dever jurídico, revestido de exigibilidade 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 389). 

Além do fundamento ético e social, os alimentos legítimos possuem outras 

particularidades: são fixados casuisticamente, aferida a necessidade do credor e as 

possibilidades do alimentante; são direito personalíssimo: devem ser pleiteados pelo titular, 

consideradas suas especificidades (idade, capacidade para o trabalho, empregabilidade, 

condições de saúde, entre outros). 

Cabe registrar que o Código Civil de 2002 (artigo 1.700
6
) prevê expressamente que os 

alimentos familiares são transmissíveis aos herdeiros do devedor, limitados à força da herança 

(artigo 1.997
7
). A transmissibilidade mencionada é quanto à obrigação de prestar os 

alimentos, e não do direito aos alimentos em si (eis que este é personalíssimo, como já 

mencionado alhures). 

Ou seja, regra geral o disposto no artigo 1.700 será aplicável quando a obrigação 

alimentar houver sido estabelecida previamente ao falecimento do devedor, via acordo ou 

decisão judicial, na esteira das atuais decisões do Superior Tribunal de Justiça
8
. Os alimentos 

serão pagos pelo espólio enquanto durar o inventário. 

Os alimentos legítimos são ainda recíprocos, impenhoráveis, imprescritíveis, 

irrepetíveis, e não passíveis de compensação. Os alimentos fixados podem ser prestados em 

pecúnia ou in natura (art. 1.701
9
) e são passíveis de revisão ao longo do tempo, nos termos do 

artigo 1.699 do Código Civil. Como regra geral são irrenunciáveis (1.707), à exceção dos 

alimentos entre cônjuges e companheiros, conforme será exposto na próxima seção. 

 

                                                                                                                                                                                     
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. 
6
 Art. 1.700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694. 

7
 Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os 

herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. 
8
 Recurso Especial n. 1.130.742/DF, DJe 17/12/2012; REsp n. 1.337.862/SP, DJe 20/03/2014; REsp n. 

1.598.228/BA, DJe 17/12/2018. 
9
 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. 

Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1694
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2.1 A obrigação alimentar entre cônjuges e companheiros  

 

O recorte feito para a presente dissertação elege, dentre os alimentos familiares, os 

alimentos devidos entre cônjuges e companheiros, decorrentes do dever de mútua assistência 

previsto nos artigos 1.566, inciso III
10

 e 1.724
11

, ambos do Código Civil. 

A fundamentação dos alimentos conjugais/convivenciais no dever de assistência é 

criticada por parte da doutrina
12

, haja vista que o rompimento do vínculo põe fim a tal 

obrigação. Rodolfo Pamplona Filho e Luiz Carlos de Assis Jr. destacam que “o fundamento 

dos alimentos conjugais vai além da obrigação civil de mútua assistência para encontrar bases 

sólidas na solidariedade constitucional, necessária à construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária.” (PAMPLONA FILHO; ASSIS JR., 2013, p. 87).  

Logo, em que pese o caráter assistencial dos alimentos estabelecidos a partir do 

divórcio ou dissolução da união estável, o fundamento jurídico da pensão em exame é o dever 

de solidariedade imposto por lei pelo artigo 1.694 do Código Civil. Além de implementar o 

princípio constitucional, um dos principais objetivos do legislador foi o de descaracterizar o 

antigo caráter punitivo da pensão alimentícia, imposta ao “culpado” pelo fim da união. 

Apesar de se constatarem resquícios sobre a discussão da culpa pela dissolução afetiva 

no diploma civil, a reconstrução dos paradigmas do direito privado sob a ótica da 

Constituição de 1988 aponta para a irrelevância da busca por um culpado no tocante à fixação 

de alimentos, haja vista que a organização social vigente exige a responsabilização pelo outro 

e a garantia de vida digna a todos. 

Nessa mesma toada, importante registrar que os alimentos decorrentes de casamento 

ou união estável são passíveis de renúncia, tendo em vista o vínculo jurídico que une os casais 

se sujeita a dissolução (ao contrário dos alimentos devidos em razão de parentesco). A 

previsão de irrenunciabilidade ao direito a alimentos contida no artigo 1.707 do Código Civil 

não se aplica a casos de divórcio ou dissolução de união estável, conforme entendimento 

                                                           
10

 “Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

(...) 

III - mútua assistência;” 
11

 “Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.” 
12

 “plenamente despropositada a tese doutrinária de se definir como causa jurídica dos alimentos conjugais a 

transformação do dever de sustento em dever alimentar. Isto porque, aquele, acabando juntamente com o 

casamento, não pode mais dar ensejo a nada.” (ALMEIDA, 2003)  
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pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
13

, também consagrado por meio do Enunciado nº 

263
14

 da III Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal. 

Os alimentos serão fixados com esteio no binômio necessidade/possibilidade das 

partes, conforme previsto no artigo 1.694, parágrafo 1º do Código Civil. O valor dos 

alimentos será estabelecido, portanto, a partir das peculiaridades de cada caso concreto, 

considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Patrícia Perdigão Costa esclarece que não há um critério objetivo para a fixação dos 

alimentos. Especificamente sobre a necessidade, informa que o parâmetro são as despesas 

indispensáveis para a manutenção do padrão de vida do alimentando, como reflexo da vida 

familiar. Pondera que a realidade econômica do alimentante também precisa ser considerada, 

para evitar distorções. Afirma que o exame das peculiaridades do caso concreto é essencial 

para que o direito a uma existência digna de ambas as partes seja respeitado (COSTA, 2017). 

A necessidade, ainda que subjetiva, deverá ser cabalmente demonstrada, 

principalmente quanto à impossibilidade de a própria pessoa trabalhar e prover o seu sustento. 

A possibilidade do alimentante em prestar os alimentos será avaliada a partir de seus 

rendimentos e padrão de vida gozado pelo casal ao tempo da união. 

O Enunciado 573 da VI Jornada de Direito Civil
15

 reconhece que os sinais exteriores 

de riqueza poderão ser considerados para comprovar a possibilidade do alimentante de custear 

os alimentos requeridos. 

Silvio Venosa lembra que a necessidade do alimentado precisa ser aferida no caso 

concreto, porém o espírito dos alimentos não é o de obrigar o alimentante a dividir sua 

fortuna; a verba deve ser fixada com base nos rendimentos do alimentante, e não em seu 

patrimônio (VENOSA, 2014, p. 412). 

A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial n. 933.355/SP, 

destaca que no ordenamento brasileiro “o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges 

reveste-se de natureza assistencial, não apresentando características indenizatórias, tampouco 

se fundando em qualquer traço de dependência econômica havida na constância do 

casamento, ora sepultado pelo divórcio.” (BRASIL, 2008). 

                                                           
13

 Recurso Especial n. 701.902/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 03/10/2005. 
14

 263 – Art. 1.707: O art. 1.707 do Código Civil não impede seja reconhecida válida e eficaz a renúncia 

manifestada por ocasião do divórcio (direto ou indireto) ou da dissolução da “união estável”. A 

irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsista vínculo de Direito de Família. 
15

 CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado 573 da VI 

Jornada de Direito Civil. 18 jan. 2016. Disponível em: ˂http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-

federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas 1345.pdf˃ 

Acesso em: 15 jun. 2017. 

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas%201345.pdf
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas%201345.pdf
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O voto da Ministra ainda traz uma decomposição do conceito da necessidade prevista 

no artigo 1.695 do Código Civil, para fixar seus requisitos: a) ausência de bens suficientes 

para a manutenção daquele que pretende alimentos; b) a incapacidade do pretenso 

alimentando de prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. Considerando que o primeiro 

requisito é bastante objetivo, circunscreve a análise ao segundo aspecto, para definir 

parâmetros aptos a dimensionar a presunção (ou não) de necessidade sob o prisma da 

capacidade para o trabalho.  

Nancy Andrighi ainda identifica três situações frequentes que decorrem da dissolução 

da vida em comum, na qual o casal pactuou que um deles se absteria da prática de atividade 

profissional remunerada. A primeira delas (i) representa o ex-consorte de idade avançada e 

deficiência (ou desatualização) na formação educacional, que não poderia ou teria sensíveis 

dificuldades para se estabelecer profissionalmente e auferir uma remuneração digna. Para essa 

hipótese, entende a Ministra que a presunção de necessidade é evidente. Tece importante 

comentário para fins do presente trabalho: 

 

A realidade social do casal deve ser fator determinante nessa concepção, porque 

mesmo que se mitigue a tese adotada pelo CC/02 em seu artigo 1.694, de que os 

alimentos devidos, na hipótese, são os alimentos civis, ou côngruos, não se pode 

albergar a possibilidade de que haja elevado descompasso entre o status anterior e 

aquele que será propiciado pela atividade laborativa possível. (BRASIL, 2008, grifo 

nosso). 

 

A segunda situação identificada no voto é (ii) a do ex-consorte que possui idade e 

formação profissional compatíveis com a inserção no mercado que assegure a manutenção de 

seu status anterior à separação (ao menos em tese), para o qual se presume que não tenha 

necessidade aos alimentos. 

A última hipótese utilizada para balizar as decisões seria (iii) a do ex-consorte com 

idade compatível para o trabalho, mas desprovido de formação profissional. Entende a 

Ministra que neste caso a necessidade aos alimentos deve ser atentamente avaliada, sob pena 

de referendar o ócio. 

Destaque-se que a leitura constitucional do tema aponta para o estímulo à autonomia e 

(re) ingresso do ex-cônjuge no mercado de trabalho quando possível, motivo pelo qual muitos 

magistrados têm decidido pela transitoriedade dos alimentos fixados no divórcio
16

. Nesse 

                                                           
16

 “(...) Na espécie, constou expressamente do decisum embargado que a alimentanda goza de plena capacidade 

laborativa, de forma que pode prover o próprio sustento, justificando-se os alimentos transitórios tão-somente 

pela necessidade de conclusão do curso de graduação.” (RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro. Agravo de Instrumento n. 0031596-07.2017. 8.19.0000, 14. Câmara Cível, Relator Des. José Carlos 

Paes, DJe 07/07/2017). 
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sentido, o voto do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, é bastante 

esclarecedor: 

 

Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a 

obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, 

ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo 

prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no 

mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu auto sustento e autonomia 

financeira. (...) 

Os alimentos transitórios – que não se confundem com os alimentos provisórios – 

têm por objetivo estabelecer um marco final para que o alimentando não permaneça 

em eterno estado de dependência do ex-cônjuge ou ex-companheiro, isso quando lhe 

é possível assumir sua própria vida de modo autônomo. (BRASIL, 2015). 

 

Sob o ponto de vista formal, a previsão constitucional de isonomia entre homens e 

mulheres, somada às mudanças sociais e culturais vivenciadas quanto aos papéis na família e 

na sociedade levam à conclusão de que, em regra, cada pessoa deve ser responsável por sua 

subsistência. Ou seja, a necessidade da mulher aos alimentos não deve mais ser presumida no 

momento do divórcio ou dissolução como o era no passado, mas revestida de caráter 

excepcional. 

As decisões judiciais examinadas claramente apontam para a transitoriedade dos 

alimentos estabelecidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros como regra
17

. A perenização 

da obrigação alimentar será reservada para casos pontuais, notadamente quando o alimentado 

não tiver condições de se inserir no mercado de trabalho ou for acometido de enfermidade, a 

exemplo da decisão que se segue: 

 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. 

OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. ALIMENTANDA QUE TRABALHA EM EMPRESA 

FAMILIAR E AUFERE RENDA DOS BENS PARTILHADOS QUANDO DA 

SEPARAÇÃO. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME 

DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE CONTIDO 

NA SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1- Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre 

ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se 

justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de 

situação excepcional, como a incapacidade permanente  para o trabalho ou a 

impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 

2- Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da prova,  concluiu  

pela  procedência do pedido de exoneração, em face das  possibilidades financeiras 

da alimentanda, bem como em razão da não  comprovação  da  incapacidade  de 
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 Vide Recurso Especial n. 1.205.408/RJ, Relatora min. Nancy Andrighi, DJe 29/06/2011; REsp 1608413/MG, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 1062008/MG, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/08/2017. 
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prover o próprio sustento, de forma  que  a  tese defendida no recurso especial 

demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 

7/STJ. 

3- Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao agravo em 

recurso especial. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt nos EDcl no AREsp 

679175/SP, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 18/04/2017, grifo nosso) 

 

Entretanto, necessário destacar que as balizas traçadas pela Ministra Nancy Andrighi 

(BRASIL, 2008) para aferir a presença da necessidade dos alimentos por parte do ex-cônjuge 

são bastante atuais, haja vista que os modelos familiares verificados no Brasil são 

heterogêneos, no sentido de subsistirem muitos núcleos sob o formato patriarcal, nos quais o 

marido é o único provedor. 

Além disso, em que pese a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, a 

desigualdade entre os gêneros ainda é real, e reflete diretamente na temática dos alimentos 

derivados do divórcio: Ana Carla Matos e Ana Carolina Brochado Teixeira pesquisaram todas 

as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça entre 1988 e 2015, e apuraram que 

em todos os casos a parte que buscou alimentos foi o ex-cônjuge mulher ou a ex-companheira 

(MATOS; TEIXEIRA, 2017, p. 82). 

Diante disso, a correta aplicação dos alimentos no momento da ruptura da união, a 

partir do atento exame das particularidades do caso concreto é medida essencial para 

assegurar a dignidade das partes na reorganização de suas vidas. 

 

 

2.2. Alimentos civis e naturais 

 

O artigo 1.694 do Código Civil de 2002 define, como regra geral, os alimentos civis 

ou côngruos, diferenciando-os dos alimentos naturais: 

 

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. 

§ 1
o
 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e 

dos recursos da pessoa obrigada. 

§ 2
o
 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação 

de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. (BRASIL, 2002) 

 

Os alimentos naturais (ou necessários), historicamente destinados a suprir somente a 

necessidade de subsistência do alimentado, foram limitados pelo Diploma atual a casos 

excepcionais, relacionados à existência de culpa de quem os pleiteia, nos exatos moldes do 
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disposto no parágrafo 2° do artigo 1.694, e no parágrafo único do artigo 1.704
18

, ambos do 

Código Civil. 

Afirma Cahali que os alimentos naturais compreendem o estritamente necessário para 

a manutenção da vida: alimentação, cura, vestuário e moradia; já os alimentos civis abrangem 

o necessarium personae, que inclui outras necessidades da pessoa, como anseios intelectuais, 

morais e recreativos. (CAHALI, 2013, p. 18).  

Segundo Washington de Barros Monteiro, em sua obra atualizada por Regina Beatriz 

Tavares da Silva, “os alimentos naturais compreendem tudo aquilo que é necessário à 

manutenção da vida de uma pessoa – o necessarium vitae –, como a alimentação, os 

tratamentos de saúde, o vestuário, a habitação.”  

Entende o autor que o Código Civil de 2002 criou uma nova espécie alimentar no 

parágrafo 2° do artigo 1.694 – „alimentos indispensáveis‟ – aplicáveis aos casos em que a 

situação de necessidade resulte de culpa do alimentado e à dissolução culposa da união 

(observado o disposto no parágrafo único do artigo 1.704) (MONTEIRO; TAVARES DA 

SILVA, 2012, p. 520). 

Em que pese a forte tendência doutrinária e jurisprudencial de deixar de considerar os 

motivos do fim da união para efeito de separação ou divórcio (princípio da ruptura objetiva), 

o Código Civil manteve a previsão de que o cônjuge culpado perceba somente os alimentos 

naturais. 

Rolf Madaleno destaca que a previsão contida no parágrafo único do artigo 1.704 do 

Código Civil presta-se somente a ocupar o Judiciário com demoradas demandas de inútil 

carga litigiosa, pois, regra geral, ambos os envolvidos são culpados por suas escolhas afetivas. 

Lembra que o exame da causa do divórcio/dissolução é resquício de um protecionismo à 

indissolubilidade do casamento superada desde a Emenda Constitucional n. 09/1977. 

(MADALENO, 2016, p. 243, 244). 

José Fernando Simão registra que a culpa de um dos cônjuges é irrelevante para fins 

da decretação do divórcio. Entretanto, a culpa pode ser debatida em ação autônoma de 

alimentos ou em ação indenizatória promovida pelo cônjuge que tenha sofrido danos morais 

ou materiais. Ou seja, a culpa não desapareceu do sistema e o artigo 1.704, parágrafo único do 

Código Civil não foi revogado: o cônjuge culpado será sancionado com a “perda dos 
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 Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a 

prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação 

judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em 

condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o 

juiz o valor indispensável à sobrevivência. (BRASIL, 2002) 
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alimentos que lhe garantiriam a manutenção do padrão de vida até então existente.” 

(LAGRASTA NETO; TARTUCE; SIMÃO, 2012, p. 136). 

O exame da matéria à luz da Constituição, notadamente sob as lentes dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade rechaçam a utilização da culpa como critério 

determinante do valor dos alimentos, motivo pelo qual parte da doutrina entende não fazer 

mais sentido falar em alimentos naturais (ALMEIDA; RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 403). 

Os alimentos civis, por sua vez, deverão abranger não apenas as demandas de ordem 

física do alimentado, mas também suas necessidades psíquicas e sociais, inclusive para 

preservar sua condição social, à medida do possível. 

Pertinente lembrar que os alimentos civis deverão ser mensurados considerando-se o 

binômio necessidade e possibilidade, aplicados segundo os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Sobre este último pilar, elucida Cahali que “a regra da proporção é 

maleável e circunstancial, esquivando-se o Código, acertadamente, em estabelecer-lhe os 

respectivos percentuais, pois a final se resolve em juízo de fato ou valorativo o julgado que 

fixa a pensão.” (CAHALI, 2013, p. 502). 

A lei não define quais as despesas abrangidas pela prestação alimentícia: as 

necessidades do alimentante, no sentido do que é necessário à manutenção e desenvolvimento 

de sua dignidade. 

O Código Civil francês, em seu artigo 203
19

, faz menção às despesas de alimentação, 

mantença e educação. O Diploma espanhol
20

, por sua vez, diz expressamente que se entende 

por alimentos todo o indispensável ao sustento, habitação, vestuário e assistência médica. 

A lei civil Argentina determina que os alimentos incluem o necessário à subsistência, à 

saúde, a habitação e o vestuário, proporcionais à condição da pessoa que os recebe. Caso o 

alimentante seja menor, compreende também o necessário à educação. (ARGENTINA, 2014, 

artigo 541).  

O Código Chileno, em seu artigo 323, prevê que os alimentos devem permitir que o 

alimentado viva modestamente, de acordo com sua posição social. Prevê o fornecimento de 

educação, em caso de menor (CHILE, 2000). 

A doutrina brasileira vai mais além: Rolf Madaleno concorda que os alimentos civis 

devem suprir as demandas de sustento, vestuário, habitação e assistência na enfermidade e 

                                                           
19

 „Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs 

enfants.‟ (FRANÇA, 1804) 
20

 Artigo 142 do Código Civil espanhol: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica.  (ESPANHA, 1889) 
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acrescenta, baseado em doutrina argentina
21

, que também devem prover as necessidades “de 

índole moral e cultural, devendo as prestações atender à condição social e ao estilo de vida do 

alimentando, assim como a capacidade econômica do alimentante, e, portanto, amparar uma 

ajuda familiar integral.” (MADALENO, 2017, p. 881). 

Maria Berenice Dias afirma que os alimentos civis se destinam a “manter a qualidade 

de vida do credor, de modo a preservar o mesmo padrão social do alimentante”, 

independentemente da natureza do vínculo (parentesco, casamento ou união estável) (DIAS, 

2017, p.32). 

O exame da literalidade do artigo 1.694 do Código Civil indica que os alimentos ali 

prescritos não são apenas os indispensáveis à subsistência, pois faz menção direta à condição 

social do alimentado como parâmetro para a quantificação da verba. O conceito brasileiro de 

alimentos civis é significativamente abrangente e amplo. 

Os alimentos civis devem se prestar a manter a realidade social vivenciada pelo casal à 

época da separação, ou somente a sobrevivência digna do alimentado? O Ministro do STJ 

Paulo de Tarso Sanseverino, em voto proferido no Recurso Especial n. 1.726.229/RJ afirma 

que a “realidade social” mencionada é exatamente a medida da necessidade do ex-cônjuge 

que pleiteia os alimentos, que deverá ser conjugada à possibilidade do outro cônjuge em 

prestá-los. (BRASIL, 2018b, p.13). 

Nesse mesmo sentido já havia decidido o STJ, em acórdão de lavra do Ministro João 

Otávio de Noronha, para quem o padrão de vida propiciado à alimentada na constância da 

união deve ser considerado para fins de fixação da pensão alimentícia à medida do possível, 

considerada a capacidade do alimentante (BRASIL, 2013a). 

O Ministro Antônio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso 

Especial interposto no célebre divórcio do ex-presidente Fernando Collor de Mello, profere 

entendimento em seu voto de que “o legislador, ao dispor sobre a obrigação relativa aos 

alimentos civis entre cônjuges e companheiros, não delimitou a extensão da expressão 

condição social, cujo exame é imprescindível para a fixação da mencionada prestação.” 

Segundo o Ministro, avaliar somente a condição social, de forma isolada, pode 

acarretar excessos, dado seu alto nível de subjetividade. A utilização do critério da 

proporcionalidade entre as necessidades de quem pleiteia e os recursos do alimentante é que 

permitirá ao juiz encontrar o valor da prestação alimentícia de forma racional e equilibrada. 

(BRASIL, 2014c). 

                                                           
21

 BELLUSCIO, Claudio. Prestación alimentaria. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2006, p.35.  
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Em tese os alimentos civis podem estender-se a somas consideráveis
22

, proporcionais à 

capacidade econômica do obrigado e à necessidade do alimentado, com o objetivo de 

assegurar a manutenção do padrão de vida até então existente.  

Rolf Madaleno assinala que eventual acordo tácito entre o casal no sentido de que um 

deles atue como provedor da família, enquanto o outro permanece na retaguarda (cuidados 

com a casa e filhos) deve ser respeitado. A dependência econômica decorrente de tal ajuste 

gera um direito ao cônjuge que se dedicou exclusivamente ao lar de usufruir do mesmo 

padrão socioeconômico vivenciado durante a união (MADALENO, 2017, p. 1002). 

Em síntese, os alimentos civis não se prestam a obrigatoriamente manter a condição 

social vivenciada pelos cônjuges/companheiros durante a união. Porém, tal referencial deverá 

ser considerado pelo juiz como parâmetro da necessidade de quem pleiteia o benefício, que, 

sopesado com as possibilidades do alimentante e com as circunstâncias do caso, resultará no 

valor dos alimentos a serem pagos em razão do divórcio ou dissolução da união estável. 

Importante registrar que o juiz fixa os alimentos segundo seu convencimento, não 

estando adstrito ao valor pedido pelo alimentante, considerado mera estimativa que poderá ser 

majorado ou reduzido a depender das circunstâncias do caso (CAHALI, 2013, p. 574). 

 

 

2.3. Alimentos provisórios, provisionais e transitórios 

 

Os alimentos provisórios estão previstos no artigo 4º 
23

 da lei que disciplina a ação de 

alimentos (Lei n. 5.478/68) e têm por objetivo amenizar os efeitos da demora no curso do 

processo. Podem ser fixados de ofício pelo juiz no início da ação a título de antecipação de 

tutela, antes da oitiva do réu e da fase instrutória do processo (desde que presentes provas 

suficientes). 

O deferimento dos alimentos provisórios depende da produção de provas pré-

constituídas da relação de parentesco, casamento ou união estável. Após fixados, durarão até 

o julgamento definitivo da ação, quando serão convertidos em alimentos definitivos ou 

extintos. 
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 A exemplo da pensão alimentícia mensal correspondente a R$160.000,00 fixada em favor da ex-esposa 

(Recurso Especial n. 1.726.229/RJ, BRASIL, 2018). 
23

 Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, 

salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 

Parágrafo único. Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, casado pelo regime da comunhão 

universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda 

líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor. (BRASIL, 1968) 
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O parágrafo único do mencionado artigo 4º estabelece que, na hipótese de fixação de 

alimentos provisórios em favor de cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de 

bens, também deverá ser repassada a ele parcela da renda líquida dos bens comuns que 

permaneçam na administração exclusiva de um dos consortes (cabe ressalvar que tal repasse 

decorre da copropriedade dos bens, motivo pelo qual também se aplica ao regime da 

comunhão parcial de bens). 

Maria Berenice Dias e Felipe Matte Russomanno esclarecem que, apesar de tal renda 

ter sido tratada como alimentos provisórios pela lei, não pode ser confundida com a obrigação 

alimentar, pois consiste em repasse do que o outro consorte tem direito a título de meação (é 

coproprietário), justificável pela questão de igualdade na partilha e vedação ao 

enriquecimento ilícito por parte do cônjuge administrador (DIAS; RUSSOMANO, 2014). 

Conforme será visto adiante, alguns julgados
24

 nomeiam o repasse dessa renda líquida 

de „alimentos compensatórios‟, nomenclatura certamente equivocada, pois sua natureza não é 

assistencial ou indenizatória, mas mera antecipação de partilha dos bens de titular idade do 

casal. 

A Lei n. 11.340/06 („Lei Maria da Penha‟) também prevê, em seu artigo 22, inciso 

V
25

, hipótese de fixação de alimentos provisórios como medida protetiva de urgência à 

mulher vítima de violência doméstica. 

O segundo instituto que precisa ser conceituado é o dos alimentos provisionais. Apesar 

de similares aos alimentos provisórios – eis que também se destinam ao sustento do 

requerente durante o curso da ação judicial – são passíveis de revogação a qualquer tempo, 

pois são concedidos em razão de medida cautelar, a teor do disposto no Código de Processo 

Civil de 1973, em seus artigos 852 a 854. 

Os alimentos provisionais são aqueles concedidos de forma provisória ao beneficiário, 

antes ou no curso da demanda principal, mediante pedido expresso e fundamentado (não são 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - ALIMENTOS PROVISIONAIS - INCAPACIDADE 

LABORATIVA - SUBSISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO AUSENTE - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - 

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM - FIXAÇÃO DEVIDA - DECISÃO MANTIDA A ação 

cautelar tem a finalidade de obter segurança que torne útil e possível a prestação jurisdicional almejada na ação 

de conhecimento ou executiva. O arbitramento de alimentos provisionais em sede de ação cautelar se faz 

possível desde que, no caso de cônjuge, seja demonstrada a incapacidade laborativa deste e a necessidade dos 

alimentos para sua subsistência. O ex-cônjuge varão que se encontra na administração da empresa de 

propriedade do casal deve destinar ao ex-cônjuge virago verba alimentar de natureza compensatória. (MINAS 

GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento n. 1.0024.14.206518-4/01, Relator Des. 

Afrânio Vilela, DJe 01/12/2014, grifo nosso). 
25

 Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz 

poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de 

urgência, entre outras: 

(...) 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
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passíveis de concessão de ofício, como os alimentos provisórios). Segundo Cahali são 

chamados de provisão ad litem, pois também se prestam a cobrir as despesas do processo 

(CAHALI, 2013, p. 290).  

A diferença entre os alimentos provisórios e provisionais é didaticamente esclarecida 

por Gelson Amaro de Souza e Gelson Amaro de Souza Filho: 

 

São diferentes no procedimento, no conteúdo, na origem e na natureza. Os alimentos 

provisórios caracterizam tutela antecipada e têm natureza de direito material, 

porquanto os alimentos provisionais são caracterizados como tutela cautelar e têm 

natureza processual. Os alimentos provisórios destinam a se tornarem definitivos 

após o encerramento do processo, porquanto os alimentos provisionais jamais se 

tornaram definitivos, porque se extingue a obrigação de provê-los assim que o 

processo é encerrado (SOUZA; SOUZA FLHO, 2012, p. 6). 

 

Ainda segundo os autores, os alimentos provisionais não guardam nenhuma relação 

com a subsistência da parte que os pleiteia: voltam-se para o custeio do processo judicial, com 

fundamento no direito de acesso à justiça, e têm origem e fim com o processo principal. 

Independem da existência de vínculo familiar ou obrigação alimentícia, motivo pelo qual não 

ensejam a prisão civil do devedor (SOUZA; SOUZA FLHO, 2012, p. 13 e 21). 

Relevante destacar que o Código de Processo Civil de 2015 não faz nenhuma menção 

a alimentos provisionais, motivo pelo qual se questiona sua aplicabilidade a partir da edição 

do novo diploma processual. Segundo Fernanda Tartuce, apesar de o novo Código processual 

não ter previsto a hipótese da medida cautelar de alimentos provisionais, a nomenclatura 

continua atual, seja em razão da tradição no uso, seja por disposição expressa contida artigo 

22, inciso V da Lei n. 11.340/06. (TARTUCE, 2017, p. 198). 

Ana Louzada esclarece que os alimentos provisionais tecnicamente ainda subsistem, 

mas provavelmente cairão em desuso diante do procedimento mais célere e eficaz conferido 

aos alimentos provisórios pela Lei de Alimentos e pelo novo Código de Processo Civil, que 

pôs fim ao processo cautelar (unificado nas tutelas provisórias). Destaca a juíza que “a 

classificação de alimentos provisionais e provisórios era meramente acadêmica, uma vez que 

dificilmente – quase nunca – havia pedido de alimentos provisionais.” (LOUZADA, 2016). 

Os alimentos transitórios, de natureza igualmente assistencial, não possuem previsão 

legal, mas são cada vez mais defendidos pela doutrina e jurisprudência em razão da desejável 

excepcionalidade dos alimentos entre cônjuges e companheiros. Nada mais são do que os 

alimentos legítimos, previamente limitados no tempo. 

Pontuam Renata Barbosa e Walsir Rodrigues Junior que o ex-cônjuge credor dos 

alimentos deve “usar de todos os meios possíveis para fazer cessar a sua necessidade”, eis que 
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tal espécie alimentar, regra geral, não pode ser transformada em renda vitalícia, em respeito 

ao princípio da dignidade da pessoa humana (ALMEIDA; RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 

410). 

A fixação dos alimentos transitórios é sempre por prazo determinado, ou sujeita à 

condição para sua cessação (que independe de propositura de ação de exoneração). O objetivo 

é suprir o ex-consorte momentaneamente para permitir e estimular sua recolocação no 

mercado de trabalho, sempre que possível, de modo a arcar com sua manutenção de forma 

autônoma. 

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi define alimentos 

transitórios como uma obrigação de cunho resolúvel entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, 

em que o alimentado possui idade apta ao trabalho, mas necessita dos alimentos “apenas até 

que se projete determinada condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que a 

obrigação extinguir-se-á automaticamente.” (BRASIL, 2013b). 

No caso mencionado, a ementa informa que embora a mulher trabalhe, a partir do 

rompimento da união não deteve mais condições de custear a pós-graduação já iniciada, 

motivo pelo qual a Corte fixou alimentos transitórios até a conclusão do curso. 

Em outra decisão, a Ministra também destaca a função pedagógica dos alimentos 

transitórios, adotados amplamente pela Corte como medida sui generis para extinguir 

definitivamente o vínculo que ainda liga, apenas patrimonialmente, alimentante e alimentado 

(BRASIL, 2014a). 

A opção pelos alimentos por prazo determinado em caso de divórcios e dissolução de 

união estável pelos Tribunais cresce exponencialmente, como forma de prestigiar e 

impulsionar a autonomia das partes, coibir o abuso e o enriquecimento sem causa, na medida 

em que estimula o (re) ingresso no mercado de trabalho da parte beneficiada. 

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu por revogar a 

pensão fixada em favor da ex-esposa, que já recebia o benefício há oito anos e não 

demonstrou incapacidade laborativa ou problema de saúde que justificasse a manutenção da 

pensão: 

 

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-

CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - 

CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO 

APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos julgada 

parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar 

alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte 
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firmou a orientação no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está 

limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, 

devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade do 

alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação 

alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes. 2. A pensão entre ex-

cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário 

tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a 

manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só se 

justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, 

saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de 

trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A ausência 

de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a 

possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. 

No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação 

alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-

cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido 

desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração. 5. Recurso 

especial conhecido e provido. (BRASIL, 2016a, grifos nossos) 

 

Releva notar, no caso em apreço, que não houve alteração no binômio 

necessidade/possibilidade que justificasse a revogação da pensão, mas, sim, alinhamento da 

situação à atual orientação da jurisprudência, no sentido de que os alimentos entre cônjuges 

apenas serão perenes em caso de verificadas circunstâncias especiais. 

Sobre a possibilidade de dispensa do binômio em casos semelhantes, decidiu 

igualmente a Ministra Nancy Andrighi, conforme o seguinte trecho extraído da ementa do 

acórdão:  

Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido 

de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no 

binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por 

lapso temporal suficiente para que o alimentado reverta a condição desfavorável que 

detinha, no momento da fixação desses alimentos (...) (BRASIL, 2014b) 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
26

, alinhado à orientação da Corte Superior, 

também vem aplicando os alimentos transitórios. Igualmente, outros Tribunais estaduais
27

 

possuem decisões no mesmo sentido. 

                                                           
26

 “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA 

VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA - ALIMENTOS TRANSITÓRIOS - POSSIBILIDADE NO 

CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falta de provas sobre a incapacidade de 

ingresso da ré no mercado de trabalho torna imperiosa a redução do encargo alimentar custeado por seu ex-

esposo, inclusive a limitação temporal do pensionamento, sob pena de se incentivar o ócio da alimentanda.” 

(MINAS GERAIS, 2012) 
27

 “TUTELA ANTECIPADA – Alimentos Provisórios – Esposa – Separação de fato - A capacidade de a 

agravada prover o próprio sustento, a excepcionalidade da prestação de alimentos entre cônjuges, sua 

transitoriedade ou não, e a necessidade, além do valor, a natureza e a forma como devem ser prestados os 

alimentos, são questões atinentes à lide - Controvérsia acerca da alegada atual união de fato da alimentanda que 

enseja a dilação probatória – Impossibilidade do alimentante de suportar o pagamento de alimentos provisórios 

não demonstrada – Ausência de prova de fontes de renda da alimentanda que autorizam a fixação de alimentos, 

ainda que de forma transitória - Valor reduzido para R$ 20.000,00, desde a citação até deliberação posterior - 

Recurso provido em parte.” (SÃO PAULO, 2017) 
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A fixação de pensão alimentícia em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro de forma 

vitalícia continua sendo admitida pela jurisprudência, consideradas as circunstâncias do caso 

concreto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso que pleiteava a 

revogação da pensão alimentícia fixada para ex-mulher de 49 anos, sem formação que lhe 

permitisse inserção no mercado de trabalho: 

 

FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. IDADE E AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO.  

Atento às circunstâncias do caso concreto - a idade da varoa e a ausência instrução e 

de experiência e qualificação profissional -, é cabível a fixação de alimentos em seu 

favor, não é possível a fixação de termo final para a obrigação alimentar (alimentos 

transitórios). (...) (MINAS GERAIS, 2013) 

 

Detectou-se, também, a viabilidade de revisão dos alimentos transitórios, seja para 

prorrogá-los
28

, seja para torná-los vitalícios, caso durante o período de recebimento da pensão 

advenha fato novo que impossibilite o autossustento, a exemplo de doença superveniente 

(CARVALHO, 2018). 

A fixação dos alimentos transitórios (ou resolúveis) observa o disposto no caput dos 

artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, ou seja, são os alimentos civis, porém previamente 

limitados no tempo. O período de duração e o valor dos alimentos transitórios serão definidos 

casuisticamente, conforme a formação profissional do alimentado, idade, condições de saúde, 

entre outros. Findo o prazo estabelecido para o pagamento dos alimentos, a obrigação é 

automaticamente encerrada, independentemente de qualquer medida judicial. 

O fundamento principal para atribuir caráter temporário aos alimentos entre ex-

cônjuges (ou ex-companheiros) é a igualdade formal entre as partes, consagrada pelo artigo 5° 

da Constituição Federal. Na prática, a solução adequada deve aferir se há igualdade 

substancial entre os consortes, a partir da análise do caso concreto. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, em 2018, 

informativo sobre as estatísticas de gênero. Os dados apurados demonstram que as mulheres 

se dedicam aos afazeres domésticos e cuidado com os familiares por cerca de 73% a mais de 

tempo que os homens, questão que impacta diretamente a inserção delas no mercado de 

trabalho, notadamente quanto à carga horária de seus empregos (período parcial). Além disso, 
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 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo de Instrumento n. 1.0024.10.218244-1/001, 

Relator Des. Alberto Vilas Boas, DJe 25/05/2012. 
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ainda que detenham maior grau de escolaridade, auferem rendimentos médios 25% inferiores 

aos dos homens. Conclui que: 

 

De uma forma geral, o caminho a ser percorrido em direção à igualdade de gênero, 

ou seja, em um cenário onde homens e mulheres gozem dos mesmos direitos e 

oportunidades em todas as dimensões aqui analisadas, ainda é longo para as 

mulheres e ainda mais tortuoso se esta for preta ou parda e residir fora dos centros 

urbanos das Regiões Sul e Sudeste. (IBGE, 2018, p. 12) 

 

A significativa desigualdade salarial entre homens e mulheres é detectada mesmo 

entre os países mais ricos do mundo, conforme dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)
29

. 

Ana Carla Matos e Ana Carolina Brochado Teixeira (MATOS; TEIXEIRA, 2017) 

observam que a transitoriedade dos alimentos apregoada pelos tribunais não reflete a 

realidade das famílias brasileiras, na medida em que os dados estatísticos comprovam que a 

desigualdade entre homens e mulheres ainda é real e significativa. 

Ponderam o impacto das decisões judiciais (pela transitoriedade dos alimentos) sobre a 

dinâmica das famílias: a ausência de amparo financeiro na hipótese do fim da união 

desestimula que um dos cônjuges opte por investir seu tempo e energia na educação dos filhos 

e suporte familiar. Afirmam que: 

 

uma pausa no investimento profissional pode acarretar graves consequências futuras 

para aquele que trilhou esse caminho, de modo que essa decisão deve ser conjunta e 

refletir o planejamento familiar presente e futuro. Ou seja, a consolidação dessa 

tendência jurisprudencial acaba sendo, a um só tempo, um desvalor e um 

desestímulo aos cuidados com a família. (MATOS; TEIXEIRA, 2017, p. 88) 

 

A transitoriedade dos alimentos, portanto, não pode ser uma regra absoluta, pois a 

efetividade dos alimentos pressupõe uma visão individualizada de cada caso, mediante 

avaliação da condição financeira e social de ambas as partes, assim como a capacidade para o 

trabalho. 

Outrossim, há que se ter em mente o fim precípuo dos alimentos, que é o de assegurar 

a dignidade e o desenvolvimento da personalidade de cada pessoa integrante da célula 

familiar, dentro da ótica da leitura constitucionalizada do Direito das Famílias. 

 

 

 
                                                           
 
29

OECD. Gender wage gap (indicator). doi: 10.1787/7cee77aa-em. 2018. Disponível em: 

˂https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm˃ Acesso em 05 jul. 2018. 

https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm
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3 A FAMÍLIA SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

Desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

família recebeu especial proteção do Estado, pois foi tratada como base da sociedade pelo 

artigo 226
30

, em claro reconhecimento da família como fenômeno social preexistente ao 

próprio Estado. 

Pertinente registrar que a união estável é expressamente reconhecida como entidade 

familiar pela Constituição Federal de 1988, ao lado do casamento e da família monoparental 

(artigo 226, parágrafos 3° e 4°). Destaca Walsir Rodrigues Junior que não há hierarquia entre 

tais entidades, na medida em que todas se voltam ao desenvolvimento da personalidade de 

seus membros. (RODRIGUES JUNIOR, 2014, p. 395). 

A expansão do conceito jurídico de família promovida pela Constituição de 1988 é 

sem precedentes. A partir da inclusão da união estável e da família monoparental como 

entidades familiares, outros modelos de família vêm sendo discutidos pela doutrina e 

jurisprudência. Registre-se a extensão da proteção constitucional às uniões homoafetivas 

determinada pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n. 4277
31

. 

O distanciamento das normas de Direito Privado do regramento constitucional – típico 

do Estado liberal – deu lugar a um direito civil constitucionalizado, para que direitos 

fundamentais sejam articulados em prol do bem-estar social. A Constituição Federal de 1988 

é sensível à realidade social e às alterações das relações familiares. 

Paulo Lobo esclarece que os civilistas “perceberam que a elevação dos fundamentos 

do direito civil ao status constitucional foi uma deliberada escolha axiológica da sociedade”, 

necessária à consolidação do Estado Democrático de Direito e promoção de justiça social e 

solidariedade (LOBO, 2008, p. 20). 

Nessa esteira, a incidência dos princípios constitucionais no seio das relações 

familiares é irreversível, sobretudo do ponto de vista da tutela de cada pessoa integrante da 

família, quanto ao aspecto do desenvolvimento de sua personalidade. A família hierarquizada 

cedeu lugar à família nuclear, cujo objetivo principal é o da realização plena de cada um de 

seus membros por meio do afeto, a chamada família “eudemonista”: 

                                                           
30

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.” 
31

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Ayres Britto, Diário de Justiça, 5 de maio 2011. 
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Se quiser brincar um pouco com as palavras, sem trair a verdade, pode-se dizer que a 

família é atualmente menos uma instituição procriativa do que uma instituição 

recreativa. O modelo que prevalece na cultura atual é o da concepção que a 

socióloga Andrea Michel chamou, com toda propriedade, de eudemonista. Ou seja, 

cada um busca na família sua própria realização, se próprio bem-estar. (VILLELA, 

1997, p.72) 

 

 

Pontua Tereza Mafra que “a família, progressivamente, perdeu sua concepção como 

espaço e função econômicos, recebendo destaque os laços afetivos. O respeito aos 

sentimentos tornou-se mais importante que a vontade de proteção ao patrimônio” (MAFRA, 

2010, p. 511). 

Carmen Lúcia Silveira Ramos afirma que em razão da recepção pela Constituição 

Federal de temas antes restritos ao direito privado, a leitura de institutos clássicos do direito 

civil precisou ser adaptada: a família, por exemplo, “antes hierarquizada, passa a ser 

igualitária no seu plano interno, e, ademais, deixa de ter o perfil artificial constante no texto 

codificado, que via como sua fonte única o casamento, tornando-se plural quanto à sua 

origem.” (RAMOS, 1998, p. 11) 

Essa releitura do direito privado à luz da Constituição deve ser feita a partir dos 

princípios constitucionais tomados como base de todo o ordenamento e hermenêutica jurídica, 

visto que tais princípios “são normas vinculantes que se aplicam direta e imediatamente nas 

relações sociais, públicas ou interprivadas” (FACHIN, 2015, p. 185). 

Os princípios constitucionais gozam de imperatividade: significa dizer que não são 

mais aplicados supletivamente, como fonte subsidiária do direito; deverão ser tanto o ponto de 

partida para elaboração e interpretação das demais normas nacionais, como automaticamente 

aplicados para defesa dos interesses previstos na Constituição. Coexistem como normas 

jurídicas ao lado das regras. 

A realidade pós-positivista apregoa a leitura e atualização das normas aplicáveis ao 

direito das famílias por meio dos princípios. A aplicabilidade direta dos princípios 

constitucionais também altera significativamente a forma de interpretação do ordenamento 

jurídico: a função jurisdicional, antes adstrita à subsunção do fato à norma, é ampliada para 

permitir a „criação de normas‟ para o caso concreto, desde que preservado o rigor técnico 

inerente a tal função. 

A normativa constitucional passa a ser empregada no dia-a-dia da resolução de 

conflitos familiares por meio das decisões judiciais, e vai sendo, a passos lentos, introjetada 

pela legislação ordinária. A compreensão do tema objeto dessa dissertação passa, 
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necessariamente, pelo breve exame de alguns dos princípios constitucionais aplicados ao 

Direito de Família. 

 

 

3.1. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi formalmente delineado durante o pós-

guerra de 1945, a partir da constituição da Organização das Nações Unidas e formação da 

Comissão de Direitos Humanos, que publicou a “Declaração Universal dos Direitos do 

Homem” em 1948, como uma norma a ser internalizada por todas as nações. 

O artigo 1° da Declaração
32

 estabelece que “todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos”, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade, sem distinção de cor, raça, sexo, religião ou condição social. Os direitos à vida, à 

igualdade, liberdade, educação, ao trabalho, entre outros foram proclamados como predicados 

essenciais a todo ser humano, cuja implementação e proteção dependem de ações e 

abstenções de cada Estado. 

A Constituição Federal, em seu artigo 1°, inciso III, elenca a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Brasileira e não apenas como um direito 

subjetivo, conforme destaca Oscar Vilhena Vieira: “a dignidade é multidimensional, estando 

associada a um grande conjunto de condições ligadas à existência humana, a começar pela 

própria vida, passando pela integridade física e psíquica, integridade moral, liberdade, 

condições materiais de bem-estar, etc.” (VIEIRA, 2006, p.64). 

Afirma Sarlet que a dignidade é qualidade inerente à pessoa humana, que a qualifica e 

dela não pode ser destacada. Logo não pode ser criada, renunciada, concedida ou retirada, 

embora passível de violação (SARLET, 2009, p. 47). 

O princípio da dignidade da pessoa humana atinge toda a ordem jurídica, para efetivar 

o valor intrínseco de cada ser humano no sentido de abraçar toda espécie de diversidade, seja 

ela racial, social, econômica, de gênero, religiosa ou política, conforme elucida Judith Martins 

Costa: 

 

A afirmação do princípio (da dignidade da pessoa humana), que nos mais diferentes 

países tem sido visto como princípio estruturante da ordem constitucional – 

apontando-se-lhe o valor refundante da inteira disciplina privada – significa que a 

personalidade humana não é redutível, nem mesmo por ficção jurídica, apenas à sua 
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 Disponível em: ˂https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao˃ Acesso em: 10 ago. 2018. 
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esfera patrimonial, possuindo dimensão existencial valorada juridicamente à medida 

que a pessoa, considerada em si, e por sua humanidade, constitui o valor fonte que 

anima e justifica a própria existência do ordenamento jurídico. (MARTINS COSTA, 

2002, p. 408) 

 

Esse pilar da Carta constitucional é o ponto de partida de várias mudanças que vêm 

sendo promovidas no direito contemporâneo, na medida em que desloca o foco do patrimônio 

para o indivíduo (a exemplo dos próprios alimentos civis, hoje atrelados à noção de vida 

digna). As relações familiares passaram a ser pautadas pela busca do desenvolvimento de seus 

membros ligados pelo afeto, e não mais pelo viés patrimonial.  

Assegurar (e conciliar) a dignidade e realização de cada um dos componentes da 

família em todas as suas nuances deve ser um objetivo concreto para a doutrina moderna e 

decisões judiciais. Lourival Serejo afirma que no Direito de Família a dignidade da pessoa 

deve alcançar todos os institutos, “como forma de garantia e de reconhecimento da função que 

cada membro desempenha no seio da sua família” (SEREJO, 2004, p. 18). 

O amplo espectro do princípio, que também participa da reconfiguração das relações 

familiares, exalta o valor intrínseco e individual de cada pessoa em si, não só para que as 

instituições colaborem com seu desenvolvimento pessoal, mas, também, para coibir abusos à 

integridade física, psíquica e moral de cada ser humano. 

A flexibilização das estruturas internas das famílias é promovida pelo ordenamento 

com o reconhecimento da igualdade entre os gêneros, de direitos semelhantes a cônjuges e 

companheiros, validação das uniões homoafetivas, rearranjo do poder familiar (guarda 

compartilhada passa a ser a regra), princípio do melhor interesse da criança, entre outros. 

O princípio em tela contempla o respeito à forma de ser, viver e se organizar em 

família de cada indivíduo. Caminha lado a lado ao princípio da solidariedade, o que impõe 

ações e abstenções aos sujeitos no sentido de colaborar com o desenvolvimento individual de 

seus pares. 

A prestação de alimentos ao ex-cônjuge ou companheiro, ao filho ou parente é 

expressão do princípio da solidariedade diretamente alinhado à promoção da dignidade da 

pessoa humana. 
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3.2. Princípio da Igualdade entre os consortes  

 

O artigo 5°, inciso I da Constituição Federal proclama que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza” (...) e que “homens e mulheres são iguais em direitos 

e obrigações”.  

O artigo 226, em seus parágrafos 5° e 7°
33

 também assegura condição de isonomia 

entre os gêneros de forma específica para o relacionamento conjugal, ao determinar que 

direitos, deveres e escolhas serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

O Código Civil trata homens e mulheres de forma equânime em relação ao casamento 

e à união estável: são exemplos o disposto no artigo 1.568 (ambos devem concorrer com seus 

bens e rendimentos para o sustento da família e educação dos filhos) e o artigo 1.694, ao 

prever a obrigação alimentar recíproca entre cônjuges e companheiros. 

A igualdade entre homem e mulher no interior das famílias reconhecida pela 

Constituição trata-se de uma igualdade jurídica, notadamente no que concerne à coordenação 

entre ambos para exercerem a direção e tomar decisões (OLIVEIRA; MUNIZ. 1990, p. 23). A 

repartição de tarefas e a determinação de funções ficam adstritas à decisão pessoal de cada 

casal, que não pode ser engessada pela lei. 

O artigo 1.511 do Código Civil preceitua que “o casamento estabelece comunhão 

plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.” Tal norma reforça 

a igualdade substancial prevista na Constituição, que responsabiliza igualmente cônjuges e 

companheiros quanto à gestão da vida em família, em igualdade de direitos e obrigações. 

A igualdade substancial entre homens e mulheres é ideal que emana do próprio Estado 

Democrático de Direito, cuja efetividade dependerá não somente dos aplicadores do Direito 

mas, também, de uma mudança de mentalidade social ao longo do tempo. 

Registre-se que a igualdade estampada pela ordem constitucional é ainda ofuscada no 

seio de algumas famílias, seja por motivos culturais, ou talvez em vista da herança do modelo 

familiar romano, tipicamente verticalizado na figura do patriarca. Nesse sentido, a pertinente 

observação de Cahali: 

 

                                                           
33

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) 

 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

(...) 

§ 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) 
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considerando que a natureza não faz saltos, e tendo em vista que a vigência da lei 

não assegura a sua eficácia, teremos de conviver ainda, durante muito tempo, com 

certo protecionismo dos tribunais, favorável à mulher, ainda vinculados à tradição 

de nosso direito e tendo em vista a realidade social, ao considerá-la, 

presuntivamente, a parte mais fraca nas relações conjugais. (CAHALI, 2013, p.148) 

 

A igualdade formal cristalizada na lei embaça muitas situações ainda vivenciadas 

principalmente por mulheres dentro das famílias, que têm suas individualidades reduzidas por 

escolhas por elas consentidas ou impostas pelo consorte quanto à dinâmica da família, ou seja, 

a existência de igualdade não pode ser presumida, e sim assegurada pelo julgador no caso 

concreto. 

Os diversos modelos familiares hoje existentes nem sempre espelham o ideal 

constitucional de igualdade, motivo pelo qual devem receber tratamento casuístico, conforme 

bem pontuado por Rolf Madaleno: 

 

É extremamente perigoso e açodado o discurso da mera igualdade de gêneros, 

olvidando-se das variações de arranjos e modelos familiares existentes na sociedade 

brasileira e composta por grupos de famílias formados pelas mais diferentes 

gerações e classes sociais, não existindo um único modelo de família como havia no 

passado, como tampouco se pode pensar que todas as famílias devem seguir a 

modelagem constitucional, buscando homens e mulheres o seu espaço profissional, 

como se só houvesse doravante, um púnico projeto conjugal. A estrutura econômica 

e a realidade sociofamiliar de cada conjunto afetivo é uma realidade singular, 

casuística, que não pode ser atropelada por um julgamento eivado de preconceitos 

(...) (MADALENO, 2016, p. 1002) 

 

Nesse contexto, avaliar as repercussões econômicas do fim da união, notadamente 

quanto a seu impacto no desenvolvimento de cada membro da família, passa por uma 

consciente reflexão sobre o papel social ainda ocupado por muitas mulheres na família, que 

acaba por deixá-la em situação de vulnerabilidade financeira em algumas situações. 

Em que pese o princípio da igualdade formal e substancial ser um dos pilares da 

dignidade humana, no sentido de impedir tratamento discriminatório entre os gêneros sexuais, 

as diferenças sociais, psicológicas e econômicas ainda precisam ser muito trabalhadas 

(MADALENO, 2017, p. 46). E, eventualmente, compensadas. 
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3.3. Princípio da Solidariedade familiar 

 

O princípio da solidariedade familiar deriva da solidariedade social prevista no artigo 

3°, inciso I
34

 da Constituição Federal, que reafirma a interdependência dos homens 

organizados em sociedade e compele à oferta de auxílio mútuo entre aqueles unidos por laços 

familiares. Sua incorporação pelo ordenamento pátrio é clara expressão da intenção de 

superar-se o individualismo típico do Estado Liberal. 

Paulo Lôbo conceitua a solidariedade como ferramenta de conscientização sobre a 

interdependência entre os sujeitos, essencial à sociedade contemporânea: 

 

No mundo antigo, o indivíduo era concebido apenas como parte do todo social; daí 

ser impensável a ideia de direito subjetivo. No mundo moderno liberal, o indivíduo 

era o centro de emanação e destinação do direito; daí ter o direito subjetivo 

assumido a centralidade jurídica, a partir de sujeitos abstratamente considerados 

iguais. No mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os espaços privados e 

públicos e a interação necessária entre os sujeitos concretos, despontando a 

solidariedade como elemento conformador dos direitos subjetivos. (LÔBO, 2007) 

 

O princípio da solidariedade congrega ideais de liberdade e alteridade em uma 

sociedade tipicamente conectada, na qual o desenvolvimento individual está intimamente 

ligado ao respeito e consideração pelo bem-estar alheio, em uma engrenagem harmônica entre 

o indivíduo e a coletividade: 

 

A solidariedade contemporânea não é coletivista, mas humanitária: dirige-se ao 

desenvolvimento não do grupo, mas da personalidade de todas as pessoas. O 

solidarismo atual não se confunde nem com o coletivismo, nem com o 

individualismo; situa-se, por assim dizer, a meio caminho de um e de outro. 

(SCHREIBER, 2005, p. 50, apud SILVA, 2018, p. 57) 

 

O princípio da solidariedade manifesta-se ainda com maior evidência no seio das 

relações familiares, em razão da corresponsabilidade existente entre os membros da família. 

A solidariedade familiar é extraída de alguns dispositivos do Código Civil, a exemplo 

do disposto no artigo 1.511, que estabelece que “o casamento estabelece comunhão plena de 

vida”; os artigos 1.565
35

 e 1.566, inciso III, do Código Civil, prescrevem a obrigação de 

mútua assistência entre os cônjuges, que nada mais é do que expressão do princípio da 

                                                           
34

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;” (BRASIL, 1988) 
35

 Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e 

responsáveis pelos encargos da família. (BRASIL, 2002) 
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solidariedade. O vínculo de solidariedade também foi expressamente normatizado para os 

companheiros, a teor do disposto no artigo 1.724
36

 do CC. 

A responsabilidade da família pelo cuidado e desenvolvimento de suas crianças e 

adolescentes, mediante assistência emocional e material, é também importante exemplo do 

princípio da solidariedade familiar. A mútua cooperação, aliás, é da essência das relações 

afetivas: a solidariedade é elemento essencial ao desenvolvimento de cada componente da 

entidade familiar. 

A solidariedade, como princípio jurídico que é, possui uma face negativa, consistente 

no dever de respeitar e aceitar as escolhas do outro, e um viés positivo, caracterizado pela 

obrigação de suprir carências de outrem para permitir seu pleno desenvolvimento 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 50). 

Destacam Leonardo Poli e Fernanda São José que a solidariedade familiar, além do 

dever de prestar assistência material aos membros da família, engloba “também uma 

assistência moral em buscar proporcionar um ambiente apto ao desenvolvimento de seus 

componentes” (POLI; SÃO JOSÉ, 2015). 

A obrigação alimentar legítima, como dever de prestar auxílio material, é uma das 

faces do princípio da solidariedade familiar. O dever de socorro recíproco entre os integrantes 

da família impõe o ônus de prover uma existência digna a quem não possa fazê-lo por seus 

próprios meios.  

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, afirma que o 

dever de mútua assistência inerente ao casamento é mantido após o divórcio quando presentes 

os elementos previstos no artigo 1.695 do Código Civil (necessidade/possibilidade de prestar 

alimentos). Nessa hipótese, nomeada pelo Ministro de efeito residual do casamento, “o dever 

de mútua assistência se transforma, com fundamento nos princípios da solidariedade familiar 

e da dignidade da pessoa humana, em obrigação alimentar” (BRASIL, 2018b). 

O dever jurídico de solidariedade consubstanciado no texto constitucional e no Código 

Civil não prescreve as condutas que refletem seu cumprimento. Segundo Renata Barbosa de 

Almeida, a própria sistemática da Constituição indica o caminho. Se as situações existenciais 

sobressaem às patrimoniais, sempre que verificado o comprometimento do desenvolvimento 

da personalidade de alguém, o comportamento solidário deverá se manifestar, notadamente 

quando verificada a desigualdade social entre determinados sujeitos. Conclui ser possível 

                                                           
36

 Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.(BRASIL, 2002) 
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apurar tal disparidade na extinção da vida afetiva, o que justificaria a invocação do dever de 

solidariedade (ALMEIDA, 2003). 

Esclarece Beatriz de Almeida Borges e Silva que o princípio da solidariedade familiar 

impõe deveres de auxílio com o objetivo de “sanar uma vulnerabilidade identificada no seio 

familiar, disponibilizando a membro da família vulnerável o arcabouço mínimo necessário 

para que ele disfrute de condições de vida dignas” (SILVA, 2018, p. 66). 

Vulneráveis, segundo a autora, são aqueles identificados no caso concreto “como 

impossibilitados por uma razão física, mental ou jurídica de edificar ou dar seguimento ao 

projeto de vida autônomo” (SILVA, 2018, p. 125), ou seja, a rigor o estímulo à autonomia das 

pessoas sempre deve ser o paradigma. 

A solidariedade, portanto, deve ser articulada com os princípios da dignidade humana, 

igualdade, liberdade e autonomia, de modo que eventual obrigação de auxílio material 

imposta a alguém não represente ônus desmedido ao devedor ou fonte de renda que fomente o 

ócio do credor. 
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4 O CÓDIGO CIVIL DE 2002 E ALGUNS PRINCÍPIOS INFORMADORES 

 

 

O individualismo característico do Estado Liberal, que repelia a ingerência estatal nas 

relações privadas/contratuais (vigorava a igualdade formal entre as partes), deu lugar ao 

Estado Social, cujo enfoque foi a valorização dos direitos sociais e coletivos. 

A migração justificou-se pela constatação de que, na prática, é recorrente a sujeição de 

uma das partes à outra, em virtude de um desequilíbrio econômico ou social. Tal disparidade 

ensejou a intervenção estatal nas relações privadas. 

A crítica à fase social do Estado volta-se ao paternalismo exagerado que se instaurou, 

em prejuízo à autonomia privada e livre iniciativa. A democracia no seio das famílias foi 

substituída por uma padronização do conceito de vida digna imposto pelo Estado. 

O atual Estado Democrático de Direito assegura liberdade aos particulares de se 

autorregulamentarem em suas relações, desde que alinhados aos princípios constitucionais, 

notadamente o da dignidade da pessoa humana e solidariedade. Leonardo Barreto Moreira 

Alves (2009) resume bem essa transição: 

 

(...) embora o Estado Democrático de Direito pretenda unir os conceitos de Estado 

de Direito (Estado baseado na lei, que coincidia com o Estado Liberal) e de Estado 

Democrático (Estado baseado na soberania popular, que muitas vezes coincidia com 

o Estado Social, mas nem sempre) ele não se resume a isso, pelo contrário, ele 

pretende ir muito mais além, possuindo como marca de distinção dos demais 

modelos de Estado experimentados pela humanidade o componente revolucionário 

de rompimento de paradigmas e efetiva transformação da realidade social. Trata-se, 

portanto, de um modelo autenticamente novo de Estado, sem precedentes na história 

política mundial. (ALVES, 2009, p. 83) 

 

À luz desses novos paradigmas de promoção dos direitos fundamentais do indivíduo 

pelo Estado, a elaboração do Código Civil em vigor (Lei n. 10.406/2002) teve início em 1975 

com o Projeto de Lei n. 634-D, coordenado por Miguel Reale juntamente com uma comissão 

de seis outros juristas. Relata Miguel Reale que o projeto inicial sofreu milhares de emendas e 

discussões ao longo de três décadas, o que revela o caráter coletivo da obra (REALE, 1999). 

Ensina Reale que o Código Civil de 2002 é fundado sobre os princípios da socialidade, 

eticidade e operabilidade: a socialidade consiste no predomínio do social sobre o individual, a 

exemplo da função social do contrato prevista no artigo 421 do Código e da criação do 

usucapião coletivo (artigo 1.228, p. 4° e 5°). Os institutos de Direito Privado devem ser 

analisados pelas lentes da Constituição Federal, tomando como ponto de partida a dignidade 

da pessoa humana. 
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A eticidade representa a compatibilização entre valores éticos e a técnica jurídica 

vigente, mediante adoção de normas genéricas ou cláusulas gerais. A boa-fé objetiva pode ser 

invocada para preencher as lacunas deixadas pela lei. Tal formato viabiliza a criação de 

modelos jurídicos hermenêuticos pelos aplicadores do Direito, de modo a promover a 

contínua atualização dos preceitos legais.  

A operabilidade é caracterizada pelo desapego ao formalismo: os artigos do Código 

deveriam ser concebidos com o objetivo de facilitar sua interpretação e aplicação, seja através 

da enumeração em numerus clausus das hipóteses de prescrição, ou de cláusulas gerais 

(quando não fosse possível mensurar com precisão o alcance da norma) (REALE, 1999, p.9). 

O Direito Civil atual deve ser interpretado à luz da dimensão Constitucional, cujos 

princípios direcionam e ressignificam institutos clássicos de direito privado, no sentido de 

“valorizar o indivíduo e suas conexões jurídicas”, em um movimento de 

“despatrimonialização das relações familiares” (MADALENO, 2016, p. 88). 

A autonomia privada, tão cara ao Direito Civil, vem sofrendo profunda remodelagem a 

partir dos novos fundamentos estabelecidos pela Constituição Federal em vigor, conforme 

leciona Gustavo Tepedino (2007): 

 

A promulgação do Código Civil de 2002 impôs a reflexão acerca dos paradigmas 

axiológicos que devem nortear o intérprete na reconstrução do direito privado. A 

este respeito, deve-se observar que o Direito Civil assistiu ao deslocamento de seus 

princípios fundamentais do Código Civil para a Constituição. Tal realidade, reduzida 

por muitos a fenômeno de técnica legislativa, ou mesmo a mera atecnia, revela 

profunda transformação dogmática, em que a autonomia privada passa a ser 

remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na própria 

noção de ordem pública. Propriedade, empresa, família, tornam-se institutos 

funcionalizados à realização dos valores constitucionais, em especial da dignidade 

da pessoa humana, não mais havendo setores imunes a tal incidência axiológica, 

espécies de zonas francas para a atuação da autonomia privada. A própria autonomia 

privada deixa de configurar um valor em si mesma, e será merecedora de tutela 

somente se representar, em concreto, a materialização de um valor constitucional. 

(TEPEDINO, 2007, p. 310) 

 

Na síntese de Tereza Mafra, “o Direito de Família, assim como todo o Direito Civil 

contemporâneo, funda-se na proteção da personalidade e na autonomia privada, sendo voltado 

para proporcionar efetividade aos preceitos fundamentais da ordem constitucional” (MAFRA, 

2010, p. 520).  

Relações privadas como o casamento e o divórcio, à luz das diretrizes constitucionais, 

devem abrir espaço para que o princípio da dignidade humana seja concretamente aplicado, 

notadamente em seus vieses de igualdade, liberdade e solidariedade. Na prática, o desafio que 
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se coloca é o de compatibilizar institutos clássicos de Direito Civil com heterogêneas 

demandas sociais, sem descaracterizar a função essencial daqueles. 

 

 

4.1. Os contornos do Princípio da Autonomia Privada no contexto familiar - escolha do 

regime de bens 

 

Inicialmente, importante esclarecer que a autonomia privada, antes adstrita ao direito 

dos particulares, foi alçada a direito fundamental pela Constituição Federal de 1988, conforme 

se extrai do exame de alguns dos seus dispositivos, como o artigo 5°, inciso II, IV e parágrafo 

2°
37

.  

A autonomia privada é considerada princípio informador de toda a ordem jurídica 

atualmente, como pressuposto da dignidade mencionada alhures, pois é elemento essencial 

para a construção da pessoalidade e identidade de cada ser humano. 

É possível definir a autonomia privada, de forma sucinta, como a liberdade ou poder 

assegurado por lei aos indivíduos para criar normas que regerão suas relações jurídicas 

particulares, de caráter patrimonial ou subjetivo, observados os limites impostos pela própria 

lei em sentido amplo.  

O princípio da autonomia privada possui íntima relação com a boa-fé e dignidade da 

pessoa humana, na medida em que os interesses privados devem se alinhar aos da sociedade 

em geral, dentro da leitura moderna e constitucionalizada do Direito Civil. 

Esclarece César Fiuza que a autonomia privada é mais ampla do que a autonomia da 

vontade, pois enquanto esta possui conotação subjetiva, relacionada à vontade real da pessoa, 

a autonomia privada “importa o poder atribuído pela lei ao indivíduo, para criar normas que 

definam conteúdo e efeitos dos atos que pratique.” (FIUZA, 2014, p. 412). A escolha do 

regime de bens, por exemplo, é manifestação do princípio da autonomia privada. 

                                                           
37

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

(...) 

 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

(...) 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 

(BRASIL, 1988) 
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A autonomia da vontade, característica do Estado Liberal, voltado à proteção de 

direitos individuais e patrimonialistas, apregoava que a manifestação de vontade, por si, 

criava negócios jurídicos. A visão moderna reconhece a vontade como integrante do negócio, 

desde que alinhada aos limites da lei, que modela a autonomia privada. 

A autonomia privada é formatada pelo próprio Estado, que atribui aos sujeitos o poder 

para “estabelecer „miniordenamentos‟ jurídicos para situações específicas de sua vida, 

estabelecendo regras, reconhecidas e validadas pelo ordenamento jurídico, que disciplinem 

situações concretas de seu dia-a-dia.” (BORGES, 2005, p. 47). 

Explica Ana Prata que esse direito subjetivo nominado autonomia privada tem como 

fonte a norma que o protege - que nada mais é do que a expressão do interesse público – ou 

seja, é o próprio Estado quem estabelece a autonomia privada, como uma barreira à sua 

atuação (PRATA, 2016, p. 21).  

A partir do advento da Carta Constitucional de 1988, que exigiu a releitura das 

relações de direito privado à luz dos princípios fundamentais, a autonomia privada deixa a 

conotação essencialmente patrimonial para também alcançar relações extrapatrimoniais, como 

as familiares. 

Essa “autonomia” precisa ser lida à luz de todos os princípios constitucionais que 

regem a família, a qual, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, deverá congregar tanto 

a liberdade de constituir-se segundo as concepções individuais de seus membros como a 

responsabilidade pelas consequências do vínculo afetivo.  

A liberdade de planejamento familiar expressamente assegurada pelo artigo 226, 

parágrafo 7° da Constituição Federal exemplifica bem o contorno da autonomia privada no 

âmbito do Direito das Famílias. 

Autonomia privada no contexto da família também remete a conduta ética, 

responsável e equilibrada, seja em relação aos integrantes do núcleo familiar, seja em relação 

à sociedade. Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Moureira pontuam que: 

 

O que a democracia está a exigir do Direito Civil, na atualidade, é que as reflexões 

sobre a autonomia privada perpassem tanto a ação do indivíduo na determinação 

daquilo que é individual (construção da pessoalidade), quanto a legitimidade do 

ordenamento normativo, decorrente do reconhecimento e da efetivação da liberdade 

na convivência com os outros. Essa exigência nos faz compreender o Direito Civil 

como um conjunto de regras e princípios ordenadores de liberdades e de não-

liberdades individuais (...). (SÁ; MOUREIRA, 2017) 

 

O princípio da autonomia privada no contexto familiar alinha-se à própria essência da 

família, como espaço de afetividade, desenvolvimento pessoal e liberdade de escolha. A 
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escolha do regime de bens para o casamento ou união estável (inclusive com a concepção de 

um regime personalizado, segundo a vontade dos consortes), assim como a possibilidade de 

sua alteração no curso da união
38

 são clássicas expressões do princípio da autonomia privada 

e da liberdade das partes quanto às regras que regerão o patrimônio familiar. 

Logo, a questão que se coloca de plano é a seguinte: se as partes escolheram 

livremente o regime de bens na formação da união e não optaram por qualquer alteração 

durante a vigência do relacionamento, é possível que o Estado interfira nessa escolha privada 

e autônoma para relativizar os efeitos de tal regime, mediante imposição do pagamento de 

compensação pecuniária pelo desequilíbrio econômico-financeiro entre os companheiros 

advindo do rompimento? 

Ou seja, há o problema do “respeito à autodeterminação, que está presente quando os 

nubentes decidem celebrar um pacto antenupcial, e da previsibilidade de tais arranjos” 

(RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz, 2014). O casal que escolheu determinado regime de 

bens teria suas expectativas iniciais frustradas em razão de uma decisão judicial que 

condenasse um deles ao pagamento de prestação compensatória. 

A autonomia privada é conformada tanto pela liberdade das partes como pela própria 

lei. Logo, se não há previsão expressa para a imposição da prestação compensatória no 

momento da dissolução do relacionamento, a rigor devem ser mantidos os efeitos jurídicos 

desejados pelas partes quando da eleição do regime de bens. 

 

 

4.2. Interferência estatal no âmbito das relações familiares 

 

Conforme pontuado no item anterior, a autonomia privada, à luz do Estado 

Democrático de Direito, permite que as partes escolham o regime de bens a que se 

submeterão a partir do casamento ou união estável. Essa mesma autonomia privada garante 

que as pessoas optem por se reunir em família (e tenham liberdade para se organizar e 

desenvolver suas potencialidades dentro dela), ou optem por dissolver o relacionamento. 

                                                           
38

 Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes 

aprouver. 

§ 1
o
 O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. 

§ 2
o
 É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os 

cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. (BRASIL, 2002) 
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O Estado, regra geral, não possui razões legítimas para influir nessa dinâmica familiar; 

não cabe a ele impor entraves caso as partes optem pela dissolução do vínculo, ou exceções ao 

regime de bens voluntariamente escolhido.  

A leitura constitucionalizada do Direito Civil, que muitas vezes é invocada por 

decisões judiciais e doutrina para justificar a aplicação direta de princípios constitucionais 

para a resolução de demandas familiares, desperta a preocupação de que o Estado volte a 

intervir em demasia nas relações privadas, de modo a tolher a liberdade inerente à vida íntima 

das pessoas reunidas em famílias. 

Marco Túlio Rocha observa que “a crítica à intervenção estatal na família tem como 

fundamentos: a pequena eficácia prática da regulamentação jurídica das obrigações familiares, 

o fracasso do processo judicial na composição das desavenças conjugais e a ausência de 

interesse público na maioria das questões de família.” (ROCHA, 2001, p. 294). 

O fluxo da história aponta para uma crescente desregulamentação das relações 

conjugais e convivenciais pelo Estado, para garantir aos envolvidos efetiva liberdade de 

expressão e escolha quanto ao projeto familiar, conforme elucidam Renata Multedo e Maria 

Celina Bodin de Moraes (2016): 

 

A família recupera assim sua verdadeiramente única função, por meio, seja do 

sentimento, seja do sentido solidário que naturalmente emerge entre os familiares. É 

grupo unido por desejos e laços afetivos, em comunhão de vida, e passa a demandar 

tutela jurídica mínima, que respeite a liberdade de constituição, convivência e 

dissolução, bem como a igualdade entre cônjuges e conviventes (...) (MULTEDO; 

MORAES, 2016, p. 6) 

 

As autoras mencionadas, em interessante artigo sobre a “privatização” do casamento, 

oriundo da tese de doutorado de Renata Vilela Multedo, orientada pela professora Maria 

Celina Bodin de Moraes, expõem a possibilidade de diminuição da intervenção do Estado nas 

relações familiares, por meio do estabelecimento de uma regulamentação básica e supletiva, 

compatível com a liberdade de escolha pessoal. 

Segundo elas, a intervenção é legítima quando oferece regras-padrão, que direcionam 

o comportamento das pessoas para assegurar-lhes bem-estar, a exemplo do regime legal da 

comunhão parcial de bens (desde que possam optar por não aderir a tal modelo básico). 

A ingerência do Estado também será legítima quando a pretensa liberdade das partes 

no seio familiar violar a tábua de valores prevista no texto constitucional. O Estado intervém 

em prol do direito de vulneráveis e em situações de agressão, para manter a “compatibilidade 

do direito de família com a realidade social” (MULTEDO; MORAES, 2016, p.16, 19). 
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Ou seja, excepcionalmente poderá ser necessária a atuação estatal por meio do Poder 

Judiciário, para “garantir a liberdade dos indivíduos no seio de suas relações, assegurando-

lhes proteção, v.g., na hipótese de violência familiar, opressão de gênero ou idade, etc., mas, 

ao revés, com menor influência e restrição quanto às relações em si.” (ANDRIGHI, 2014, p. 

68). 

Leonardo Alves defende a ideia de um “Direito de Família Mínimo”, segundo o qual, 

em regra, o Estado não está autorizado a intervir no seio familiar, a teor do disposto no artigo 

1.513
39

 do Código Civil. Para o autor, exceções apenas são admitidas para tutela de direitos 

fundamentais dos membros integrantes da família, desde que a intervenção esteja 

expressamente prevista em lei. Cita, como exemplo, o dever de prestar alimentos imposto aos 

parentes. (ALVES, 2009, p. 144; 213). 

O Ministro Roberto Barroso, do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão que julgou a 

inconstitucionalidade de distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros, opina 

sobre o papel do Estado nas famílias: 

 

Ao Estado importa garantir a possibilidade de autorrealização dos indivíduos, 

assegurando o ambiente e os meios propícios para que possam perseguir as suas 

próprias concepções de vida boa. Essa missão é a justificativa e também o limite do 

Estado para intervir nas relações familiares e na liberdade dos indivíduos. É, 

portanto, sua justa medida. Qualquer intervenção a mais ou a menos será tida como 

ilegítima. (BRASIL, 2018, p.15) 

 

Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues (2010) afirmam que é 

possível a intervenção do Estado nas relações privadas para assegurar efetiva igualdade entre 

as partes: 

 

O direito de família contemporâneo revela-se mais privado do que nunca. Todavia, 

excepcionalmente, o espaço de realização familiar sofrerá ingerências estatais 

quando for necessário proteger sujeitos familiares vulneráveis, denotando como 

marca do Estado Democrático de Direito a busca por igualdade material, obtida pela 

conformação da autonomia da vontade por preceitos de solidariedade. (TEIXEIRA; 

RODRIGUES, 2010, p. 91, grifo nosso)  

 

Ana Carla Matos e Ana Carolina Brochado Teixeira destacam que é necessário avaliar 

se existe igualdade substancial entre os membros da família, pois a presença de 

vulnerabilidades e assimetrias (notadamente quanto à subsistência material) podem motivar 

intervenções do ordenamento (MATOS; TEIXEIRA, 2017).  
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 Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída 

pela família. 
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Lênio Streck pontua que existem casos nos quais o Judiciário deve intervir para 

assegurar direitos fundamentais. Porém alerta para a necessidade de fundamentação adequada 

das decisões, pois argumentos morais não podem ser utilizados para “corrigir” a legislação, 

sob pena de suplantação dos Poderes e quebra da segurança jurídica. A decisão jurídica só 

será legítima quando alinhada às exigências democráticas e constitucionais (STRECK, 2016, 

p. 721-732). 

O desequilíbrio financeiro suportado por apenas uma das partes em virtude do divórcio 

ou dissolução da união estável, muitas vezes ocasionado em razão de acertos e renúncias 

efetuados ao longo da união, justificaria uma nova ingerência do Estado para fins de assegurar 

igualdade material entre os envolvidos, mediante criação de um novo instituto? 

A análise do ordenamento demonstrou que o Código Civil já prevê uma regra padrão 

para mitigar a disparidade causada pelo término do relacionamento: alimentos civis prescritos 

pelo artigo 1.694 do Código Civil. Tais alimentos, acaso fixados na exata medida que a lei 

determina, ou seja, de modo a preservar a condição social do alimentante, já se prestariam a 

reparar o desequilíbrio econômico mencionado. 

Apesar disso, doutrina e jurisprudência continuam inspirando-se no instituto 

estrangeiro da prestação compensatória, para fixá-la de modo adicional à pensão alimentícia 

prescrita no artigo 1.694 do Código Civil. O argumento mais significativo parece ser a 

questão do afastamento de um dos cônjuges ou companheiro do mercado de trabalho, após o 

nascimento dos filhos ou por ajuste do casal. Ademais, os elementos considerados para a 

aplicação dos alimentos e da prestação compensatória são distintos, conforme será examinado 

no item 6. 

Para os defensores da tese, especificamente para os casos nos quais não existem bens a 

partilhar no momento da dissolução do casamento ou união estável (seja em razão do regime 

de bens eleito ou da ausência de aquisição de bens comuns) seria possível vislumbrar o 

desequilíbrio econômico entre os consortes que daria ensejo à aplicação do instituto da 

prestação compensatória. 

Entretanto, o ordenamento brasileiro também impõe obstáculos consistentes à simples 

„importação‟ do instituto pela jurisprudência, como o princípio da autonomia privada (tanto 

em razão da liberdade de escolha do regime de bens pelo casal, como pela possibilidade de 

alteração do regime durante a união) e a presumida igualdade entre os consortes. 
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Alguns autores
40

 brasileiros advogam a tese da impossibilidade de aplicação da 

prestação compensatória sem que haja uma prévia regulamentação legal, em prestígio ao 

princípio da autonomia privada.  

Luiz Edson Fachin filosofa sobre o equilíbrio entre os dogmas do Direito Privado e a 

justiça efetiva, procurando soluções que não impliquem “fraturar a necessária e 

imprescindível segurança jurídica” (FACHI, 2015, p. 180). Propõe que a interpretação 

contemporânea do Direito Civil seja sustentada por uma tríade: 

 

(...) um pilar formal articulado pelo direito positivo constitucional e 

infraconstitucional, constituído pela normatividade expressa; ao lado, 

simultaneamente, um pilar substancial composto pela força normativa dos princípios 

constitucionais (sejam eles expressos ou sejam implícitos, decorrentes, sob a 

unidade do sistema, de princípios explícitos), vinculantes para o intérprete na 

solução dos casos concretos; e por último, coroando esse tripé indissociável, um 

pilar prospectivo, fundado na atuação de reconstrução do significado de 

significantes que integram a teoria e a prática jurídica por meio de uma percepção 

tópica e sistemática (FACHIN, 2015, p. 181). 

 

O olhar prospectivo para a questão da disparidade econômica dos consortes em razão 

do fim da união, ainda que sob a ótica dos princípios constitucionais passa, necessariamente, 

pelo crivo do direito positivado, cuja coerência há que ser preservada. A intervenção do 

Estado, acaso necessária, deve se dar através da formal regulamentação da prestação 

compensatória, em prestígio à previsibilidade, como desdobramento direto da segurança 

jurídica. 
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 FIGUEIREDO, 2015, p. 61; CAMPOS; RODRIGUES JUNIOR, 2017, p. 196; SIMÃO, 2016. 
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5 A PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA NO DIREITO FRANCÊS 

 

A prestação compensatória foi criada na França como instituto sucessor da pensão 

alimentícia entre ex-cônjuges, com o objetivo de amenizar o desequilíbrio financeiro entre 

eles provocado pelo divórcio, quando verificada diferença significativa de condições de vida. 

Pode ser livremente acordada pelas partes ou fixada pelo juiz, que avaliará diversos 

elementos, como o tempo de duração da união, idade e estado de saúde dos cônjuges, 

qualificação e situação profissional, renúncias efetuadas em prol da família, o patrimônio 

estimado de cada parte a partir do divórcio, entre outros. 

O pagamento da verba deve ser efetuado por meio de um capital ou de prestações 

periódicas, com o objetivo de reduzir o tempo de dependência econômica entre as partes 

sempre que possível. 

O instituto foi inserido no ordenamento francês para abreviar os efeitos do divórcio e 

reduzir o volume de ações judiciais de revisão e cobrança, mas vem enfrentando diversos 

desafios, conforme será exposto adiante. 

 

 

5.1. Panorama histórico  

 

O Código Civil Francês, conhecido como „Código Napoleônico”, levou três anos e 

meio para ser elaborado por uma comissão de juristas moderados escolhidos por Napoleão 

Bonaparte. Editado em 1804, foi inspirado pelo Direito Romano, pelos costumes em voga na 

França e pelas leis formuladas durante a Revolução francesa, ou seja, congrega os ideais 

revolucionários (individualismo e racionalismo) e o direito francês clássico, resultando em 

uma síntese de sucesso entre revolução e tradição (SAFATIAN, 2013). 

Previa, inicialmente, que o dever de socorro entre os cônjuges era externalizado, a 

partir do divórcio, mediante fixação de uma pensão alimentícia de natureza híbrida. A pensão 

possuía um fundamento indenizatório, na medida em que se prestava a reparar o prejuízo 

causado pelo rompimento precoce do casamento por um dos cônjuges. 

Possuía também uma característica alimentar, no sentido de assegurar a subsistência 

do ex-cônjuge credor desamparado em razão do divórcio. A pensão alimentícia era reservada 

ao cônjuge inocente, e afastada em caso de divórcio por culpa recíproca. 
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Segundo Jean Carbonnier, a pensão alimentícia promovia a dramatização do divórcio, 

pois era tida por muitos como um “prêmio de consolação” à ex-esposa inocente, ou uma 

espécie de redenção ao marido culpado pela separação, por comprar sua liberdade 

(CARBONNIER, 1993, p. 265). 

A prestação compensatória foi introduzida no ordenamento francês em julho de 1975, 

através da reforma legislativa realizada para ampliar as hipóteses de divórcio (até então só era 

admitido o divórcio por culpa). A Lei n. 75-617 substituiu a pensão alimentar entre 

cônjuges pela prestação compensatória, de caráter orçamentário e dificilmente modificável. 

Inspirada na expressão alemã „ausgleichsleitung‟, a prestação compensatória foi criada para: 

  

reparar, na medida do possível, a disparidade que a ruptura do casamento cria nas 

respectivas condições de vida dos cônjuges. Significa dizer que esta relação de 

causalidade é da essência da prestação compensatória, criada para repelir, mediante 

adoção de abordagem unitária, as referências anteriores às funções alimentícia e 

indenizatória. O aspecto alimentar é afastado porque a disparidade pode ultrapassar 

questões atribuídas unicamente ao dever de socorro. A questão indenizatória porque, 

como veremos, uma prestação compensatória pode ser atribuída sem considerar a 

culpa de quaisquer dos cônjuges. Pretendemos assim assegurar, conforme o caso, 

um reequilíbrio entre duas situações cuja disparidade foi ocultada pela comunhão de 

vida.  (TERRÉ; GOLDIE-GENICON; FENOUILLET, 2018, p. 226, tradução livre). 

 

À época de sua concepção, foi idealizada como uma prestação única, para atender ao 

ideal de um rompimento definitivo (ideia do “clean-break”, nas palavras de Sayn, 2017, p. 5). 

Posteriormente, diante das dificuldades práticas de aplicação do instituto, muitas 

modificações foram sendo instituídas, a exemplo daquelas que passaram a permitir o 

pagamento em parcelas da verba e a redução do montante inicialmente fixado. 

Segundo relatório obtido no site do Senado Francês
41

, o legislador teve por objetivo 

separar o regime pecuniário da imputação de responsabilidades pelo fim do casamento e, 

principalmente, reduzir as fontes de conflitos futuros mediante fixação de compensação de 

valor fixo, em regra, e praticamente definitivo.  

Curioso registrar que as sucessivas alterações foram, pouco a pouco, reaproximando a 

prestação compensatória da pensão alimentícia por ela sucedida, conforme se extrai do texto 

n. 151 elaborado pelo Senado Francês em 1996 sobre o projeto de lei que deu origem ao texto 

final da Lei n. 2000-596. 

Afirma o Senador Nicolas About que a prestação compensatória criada a partir da 

reforma do divórcio de 1975, como instituto revolucionário que colocaria fim ao abundante 

número de ações judiciais relacionadas à pensão alimentícia entre cônjuges, parece não mais 
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 Informação disponível em: ˂https://www.senat.fr/rap/r03-117/r03-11715.html˃. Acesso em: 27 ago. 2018. 

https://www.senat.fr/rap/r03-117/r03-11715.html


53 

 

preencher sua função original e suscitar dificuldades de aplicação após vinte anos de 

existência. 

Atualmente pode ser prestada de várias formas, como mediante atribuição de um bem, 

pagamento em parcelas ou até estabelecimento de uma renda vitalícia em casos específicos. O 

Código Civil francês trata o tema de forma detalhada, em seus artigos 270 a 281. Na hipótese 

de morte do devedor, o montante fixado para a prestação compensatória será cobrado 

integralmente do espólio, de forma preferencial, limitado às forças da herança (salvo se as 

partes convencionaram no acordo do divórcio que o benefício cessaria com a morte do 

devedor - artigo 278 do CCF). 

O saldo da prestação compensatória fixada em capital, de forma parcelada, vencerá 

antecipadamente com a morte do devedor. Caso a prestação tenha sido fixada sob a forma de 

renda, é possível que os herdeiros optem por sua conversão em capital, conforme faculta o 

disposto no artigo 280 do CCF (o Poder Executivo regulamenta tal conversão por meio de 

decreto). 

Curioso destacar que, apesar de a prestação compensatória ter sido concebida como 

instituto sucessor da pensão alimentícia entre cônjuges, a pensão alimentícia entre esposos 

ainda pode ser deferida em hipóteses específicas, antes da decretação do divórcio. 

Em razão do dever de socorro, a pensão alimentícia pode ser pactuada pelas partes ou 

fixada pelo juiz na hipótese de separação de fato ou de corpos ou durante o procedimento de 

divórcio, com fulcro no binômio da necessidade/possibilidade. Poderá ser prestada em 

pecúnia ou in natura (direito de habitação, por exemplo).
42

 

 

 

5.2. Conceito, natureza jurídica e características 

 

O Código Civil Francês prevê que o divórcio põe fim ao dever de assistência entre os 

cônjuges e disciplina a prestação compensatória no artigo 270 e seguintes, como forma de 

compensar, na medida do possível, a disparidade gerada pela ruptura da vida em comum: 

 

Art. 270. O divórcio põe fim ao dever de assistência entre os cônjuges. Um dos 

cônjuges pode ser responsabilizado por pagar ao outro uma prestação destinada a 

compensar, na medida do possível, a disparidade que a ruptura do casamento criou 

nas condições de vida respectivas. Esta prestação possui um caráter 

orçamentário/fixo. Ela assume a forma de um capital cujo montante é estabelecido 

pelo juiz. 
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 Informações extraídas do site oficial do Governo Francês: ˂https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1196˃ Acesso em: 07 set. 2018. 
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Não obstante, o juiz pode recusar a conceder tal prestação se a equidade o 

determinar, seja em consideração aos critérios previstos no artigo 271, seja quando o 

divórcio é decretado por culpa exclusiva do cônjuge que pleiteia o benefício desta 

prestação, face às circunstâncias específicas do rompimento.
43

 (FRANÇA, 1804). 

 

A prestação compensatória na França engloba a obrigação alimentar: sua natureza é 

dúplice, assistencialista e reparatória. Adotada como a principal consequência pecuniária do 

divórcio, teve por um de seus objetivos reduzir litígios após seu pronunciamento, dado seu 

caráter orçamentário, ou não passível de revisão (CADART, 2013). 

O artigo 271 do Código prevê que os elementos da necessidade e possibilidade serão 

utilizados para fins de determinação do „quantum‟ da prestação compensatória, considerada a 

situação financeira dos cônjuges no momento do divórcio e sua evolução dentro de um futuro 

previsível.  

O dispositivo enumera critérios que poderão ajudar o juiz a estabelecer a verba: a 

duração do casamento; a idade e estado de saúde dos cônjuges; qualificação e situação 

profissional; patrimônio de cada um deles; perspectivas de aposentadoria; as consequências 

das escolhas profissionais tomadas durante a união em prol da educação dos filhos ou para 

favorecer a carreira do outro cônjuge, em detrimento de sua própria. 

Alain Bénabent esclarece que a prestação se funda principalmente na ideia de 

equilíbrio entre as partes e equidade (BÉNABENT, 1982, p. 252), o que demonstra a 

tendência de abandono da perquirição de culpa pelo fim do relacionamento. 

Isabelle Sayn (2017), pesquisadora da Universidade de Lyon ratifica que a natureza 

jurídica da prestação compensatória é híbrida: alimentar e indenizatória. Esclarece que os 

critérios listados no artigo 271 não são exaustivos, o que deixa a forma de fixação da verba 

bastante indeterminada (identifica onze diferentes métodos de cálculo utilizados pelos 

profissionais, que chegam a resultados bem diferentes para casos semelhantes). 

Elenca alguns argumentos em prol da natureza indenizatória da prestação 

compensatória (caráter orçamentário; passível de transmissão aos herdeiros do devedor), 

assim como a favor da natureza alimentar (passível de revisão; intangível; possibilidade de 

cobrança por procedimento equivalente ao das pensões alimentares). 
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 Tradução livre de: “Art. 270. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. 

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, 

la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un 

caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des 

critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le 

bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.” 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423950&dateTexte=&categorieLien=cid
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A Câmara de Notários de Paris
44

, em cartilha sobre o divórcio consensual realizado em 

cartório, esclarece que o valor da prestação compensatória deverá ser aferido pelas partes de 

acordo com as necessidades do cônjuge beneficiado e os recursos daquele que a prestará. 

Além da situação patrimonial dos cônjuges no momento da separação, deverá ser considerada 

a evolução do patrimônio em um futuro próximo; o patrimônio estimado de cada uma das 

partes após a liquidação; as rendas das partes e seus direitos de aposentadora; estado de saúde; 

entre outros. 

A culpa pelo fim da união deixou de ser elemento impeditivo à fixação da prestação 

compensatória. Entretanto, a lei ainda prevê a intervenção subjetiva do juiz (parte final do 

artigo 270), que avaliará as circunstâncias específicas do caso e poderá rejeitar ou fixar o 

benefício, com fundamento na equidade. 

 

5.2.1. Caráter orçamentário 

 

O artigo 270 do Código Civil francês estabelece que a prestação compensatória possui 

um „caractère forfaitaire‟, na forma de um capital a ser fixado pelo juiz. Tal atributo do 

instituto em exame significa que o valor de tal benefício será estabelecido na decisão do 

divórcio (ou por convenção entre as partes) em um valor fechado, fixo, definitivo (REY, 

2008), previamente determinado em relação ao pagamento. 

A tradução empregada pela doutrina brasileira – caráter orçamentário – não reproduz 

com precisão o sentido do termo. Forfaitaire é uma palavra empregada em francês para 

referir-se a um pacote fixo, que não varia, ou seja, não é uma estimativa ou cálculo 

aproximado. 

O dicionário Larousse traduz a palavra forfait como taxa fixa. O dicionário Le Robert 

(REY, 2008) esclarece que o adjetivo forfaitaire refere-se a uma “convenção que estabelece 

previamente o preço fechado e definitivo de um serviço, trabalho ou taxa
45

.” Logo, o sentido 

mais preciso seria o de um valor fixo. 

Regina Beatriz Tavares da Silva Santos, ao examinar o instituto francês, destaca que 

“a principal distinção entre a pensão alimentícia e a prestação compensatória reside no caráter 

definitivo desta última, que, via de regra, impede sua revisão (...)” (SANTOS, 1999, p. 176). 
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 CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS. Le divorce et la prestation compensatoire‟, publié le 06/04/2017. 

Disponível em: ˂http://www.paris.notaires.fr/publications/depliants˃ Acesso em: 09 jul. 2018.  
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 Tradução livre de: “convention fixant par avance le prix ferme et définitif d´un service, d´un travail, d´une 

taxe.” 
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 À época da criação do instituto, o objetivo do legislador era o de concentrar as 

consequências ou efeitos do divórcio no momento de seu pronunciamento, para diminuir 

futuros litígios de cobrança ou revisão (MALAURIE; FULCHIRON, 2006, apud CAMPOS, 

RODRIGUES JÚNIOR, 2017, p. 179 ). Ou seja, regular de forma definitiva o ponto crucial – 

pensão/indenização – que tantas vezes era objeto de prolongamento no tempo dos efeitos 

nefastos do divórcio. 

O artigo 274 do Código Civil francês, na forma original instituída por meio da Lei n. 

75-617, de 11 de julho de 1975, previa que “quando a consistência dos bens do esposo 

devedor da prestação compensatória permitir, a verba assumirá a forma de um capital.” Esse 

„capital‟ mencionado pela lei deve ser lido como uma reserva em dinheiro ou um bem. 

A Lei n. n. 75-617, de 1.975, ao instituir a prestação compensatória, dispunha que 

apenas em caráter excepcional o benefício poderia ser fixado sob a forma de renda periódica. 

Entretanto, a impossibilidade de muitos devedores da prestação compensatória em reunir ou 

dispor imediatamente do valor estimado, somado a questões fiscais, fez com que a exceção 

passasse a ser a regra. 

O Senado francês apurou que em 1982 oitenta e cinco por cento das prestações 

compensatórias já eram fixadas sob a forma de renda periódica
46

. Diante do desvio da ideia 

inicial, foi editada a Lei n. 2000-596, em 30 de junho de 2000, a qual reafirmou o princípio da 

verba fixa em dinheiro e flexibilizou as condições para revisão das rendas periódicas. 

O relatório de acompanhamento
47

 do Senado francês informa que as formas de 

prestação da verba fixa inicialmente concebida foram diversificadas a partir da lei 

mencionada, para abranger as possibilidades de pagamento parcelado ou cessão da 

propriedade de bens.  

O artigo 274 do Código Civil Francês, em sua redação atual, estabelece que a 

prestação compensatória, de caráter orçamentário, pode ser prestada sob a forma de 

pagamento em dinheiro ou atribuição da propriedade de bens, direito de habitação ou 

usufruto. 

Caso o devedor não tenha condições de pagar a quantia estipulada em dinheiro ou por 

meio da atribuição de um bem pessoal, o juiz pode estabelecer pagamentos periódicos, 

limitados a oito anos (artigo 275). O juiz também pode exigir a prestação de garantias para 
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 Texto n. 151 elaborado pelo Senado Francês em 1996 sobre o projeto de lei que deu origem ao texto final da 

Lei n. 2000-596. 
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 Disponível em: ˂https://www.senat.fr/rap/r03-117/r03-11715.html˃ Acesso em: 27 ago. 2018. 
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assegurar o pagamento do débito (penhor, caução, contrato de garantia, entre outras, nos 

termos do artigo 277). 

A possibilidade de revisão das rendas estabelecidas, sejam elas temporárias ou 

vitalícias, sujeita-se à demonstração de uma mudança significativa nos recursos ou 

necessidade das partes. A Corte de Cassação decidiu que em razão do caráter orçamentário, a 

prestação compensatória não está sujeita a cláusula resolutiva ou condição suspensiva 

(TERRÉ, 2018, p. 259). 

Em caso de divórcio consensual, as partes têm liberdade para escolher o formato da 

prestação, ou pactuar a renúncia ao benefício (sujeita à aprovação judicial). Foram também 

adotadas medidas fiscais que concedem redução de imposto caso a prestação compensatória 

seja paga em dinheiro, em período inferior a doze meses. Para os demais casos, os montantes 

pagos são passíveis de dedução da base de cálculo do imposto exigido sobre a renda da pessoa 

física. 

 

 

5.2.2. Vitaliciedade 

 

Conforme já dito, a prestação compensatória deve ser fixada, preferencialmente, sob a 

forma de um capital, passível de pagamento mediante parcela única ou poucas prestações. O 

pagamento pode ser feito em espécie, em bens, ou de forma mista. Entretanto, o artigo 276 do 

Código Civil francês estabelece uma exceção, nos seguintes termos: 

 

 

A título excepcional, o juiz pode, por meio de decisão devidamente motivada, 

quando a idade ou estado de saúde do credor não permitir-lhe prover suas 

necessidades, fixar a prestação compensatória sob a forma de renda vitalícia. Serão 

levados em conta os elementos de avaliação previstos no artigo 271. 

O montante da renda poderá ser reduzido, quando as circunstâncias o exigirem, 

mediante atribuição de uma parte em capital dentre as formas previstas no artigo 

274. (FRANÇA, 1804)
48

 

 

A prestação sob a forma de renda vitalícia foi reservada para casos excepcionais, 

quando a idade ou estado de saúde do credor não lhe permita prover suas necessidades. O 

artigo 276 do Código Civil prevê que tal forma de renda será estabelecida levando em conta 

                                                           
48

 Tradução livre de: A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état 

de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de 

rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. 

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en 

capital parmi les formes prévues à l'article 274. (FRANÇA, 1804) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423950&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423980&dateTexte=&categorieLien=cid
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os elementos do artigo 271, e pode ser combinada com parte em dinheiro e parte em cessão de 

bens, nos termos do artigo 274. 

Releva notar que o dispositivo exige que o juiz justifique de forma especial os motivos 

pelos quais concede o benefício, dado seu caráter de exceção. A lei ainda prevê que o 

montante da renda será atualizado, seguindo o mesmo índice atribuído às pensões 

alimentícias. 

A fixação da prestação compensatória de forma vitalícia parece contrariar a função do 

próprio instituto, criado para reparar a disparidade econômica decorrente do divórcio. 

Entretanto, ela subsiste, em casos pontuais, pelo viés de sua natureza alimentar e assistencial.  

A prestação compensatória estabelecida sob a forma de renda vitalícia somente é 

passível de revisão mediante comprovação de mudança importante que interfira nas receitas 

do devedor ou necessidade do credor. A critério do juiz, o montante da prestação poderá ser 

reduzido, suprimido ou suspenso (o pagamento) por um prazo, mas nunca majorado (Art. 

276-3 do CCF). 

Emmanuelle Chaillie, em entrevista para o jornal “Le Particuler” (seção jurídica do 

jornal “Le Figaro”) observa que a prática jurídica demonstra que o êxito dos pedidos de 

revisão da prestação compensatória depende da demonstração conjunta de novo casamento 

(ou „concubinage
49

‟) do credor da prestação e, paralelamente, redução das receitas do devedor 

ou aumento de suas despesas (exs: doença, perda do emprego). (CHAILLIE, apud 

SCHMIDIGER, 2016). 

Cumpre registrar que a prestação compensatória, mesmo sob o formato de renda 

vitalícia, pode ter sido amigavelmente acordada entre as partes no momento do divórcio. 

Nesta hipótese, é possível a previsão no acordo da cessação do benefício em caso de novo 

enlace do credor da prestação, aposentadoria ou morte do devedor. 

A prestação estabelecida sob a forma de renda vitalícia pode, ainda, revelar-se 

demasiadamente excessiva para o devedor ao longo dos anos, seja porque acaba por 

representar uma significativa fatia de seus rendimentos de aposentadoria, seja porque o valor 

total pago durante muitos anos pode superar a média do benefício fixado sob a forma de 

capital (SCHMIDIGER, 2016). 

 

 

                                                           
49

 Termo utilizado para representar a união de fato entre duas pessoas sem formalização oficial, ou seja, aplicável 

aos casais que não optaram por aderir a um PACS – pacto civil de solidariedade, algo similar ao contrato de 

união estável existente no Brasil. 
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5.3. Perspectivas 

 

 

A aplicação do instituto da prestação compensatória na França ainda é bastante 

conflituosa, na medida em que os elementos estabelecidos pela lei a serem considerados na 

fixação do benefício são amplos e demandam uma análise atenta do caso concreto pelos 

magistrados. 

Noticia François Terré que a prática judiciária revela dificuldades quanto ao cálculo da 

disparidade econômica entre os cônjuges no momento do divórcio e mensuração da prestação 

compensatória. Ainda que a lei faculte a apresentação pelas partes de uma declaração
50

 que 

exponha com precisão o rol de bens, rendas, salários e condições de vida, o juiz não fica 

adstrito a tais declarações, pois possui ampla margem de decisão (TERRÉ; GOLDIE-

GENICON; FENOUILLET, 2018, p. 249). 

Isabelle Sayn informa que a jurisprudência da „Cour de Cassation‟ determina que a 

prestação compensatória não deve ser usada para compensar os efeitos do regime 

matrimonial, sobretudo quando o regime da separação de bens for o eleito. Cita, ainda, 

acórdão daquela mesma Corte, de 18 maio de 2011, que definiu que as causas da disparidade 

econômica, notadamente relacionadas às escolhas de vida efetuadas pelos cônjuges ao longo 

da união, não são critérios legais de decisão, ou seja, é necessário uma apuração objetiva da 

disparidade dos níveis de vida no momento da ruptura (SAYN, 2017, p. 6). 

Para a autora, existe uma grande divergência entre a interpretação dada aos artigos 270 

e 271 do CCF pelos Tribunais de 2ª instância – „Cour d´appel‟ (apoiados por parcela 

significativa dos doutrinadores) e pela Cour de Cassation (funciona como a 3ª instância 

excepcional, algo similar ao Superior Tribunal de Justiça brasileiro).  

Enquanto a Corte Superior defende o exame objetivo da disparidade econômica no 

momento do divórcio, dissociado de suas causas, os demais Tribunais interpretam o direito 

positivo de forma mais literal, de modo a valorar os elementos que levaram à disparidade 

econômica entre o casal (a exemplo da mulher que renuncia à vida profissional para cuidar da 

família). 

O pano de fundo da questão, segundo Sayn (2017), é determinar se o investimento 

doméstico efetuado pelo cônjuge que renuncia a oportunidades profissionais é passível de ser 

compensado no momento do divórcio ou não (o argumento contrário à compensação é pela 

escolha livre e autônoma de cada cônjuge, que deverá assumir as consequências da opção). 
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 Artigo 272 do Código Civil Francês e artigo 1075-1 do Código de Processo Civil. 
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Apesar disso, a corrente que defende que a prestação compensatória deve reparar a 

mulher que se dedica à vida doméstica em prol da carreira do marido ainda é consistente na 

França: 

 

O exame da prestação compensatória é tanto o momento de resolver as 

desigualdades instaladas durante o casamento como de calcular a compensação que 

deverá permitir liquidar as contas entre os consortes. 

(...) 

Sem dúvidas é necessário dar visibilidade aos serviços domésticos de „care‟ 

atualmente desenvolvidos pelas mulheres e quantificar o ganho auferido pelo marido 

durante a união em relação ao déficit suportado pela esposa em caso de divórcio. (...) 

O casamento „profissional‟ é sem dúvida um mau negócio para as mulheres ao longo 

do tempo, mas marca uma nova etapa no empoderamento delas no seio da célula 

familiar. A mudança deve ser acompanhada de regulações e da implementação de 

uma verdadeira democratização nas famílias (NOZAY, 2009, p. 726; 744; 745, 

tradução livre) 

 

 

A Corte de Cassação possui decisões no sentido de que a fixação do valor da prestação 

compensatória deve ser precedida de uma análise minuciosa das receitas e despesas de ambos 

os cônjuges em processo de divórcio. Os valores pagos por um deles a título de pensão para a 

mantença e educação dos filhos comuns, por exemplo, devem ser considerados como despesa 

dedutível da receita a ser considerada para arbitrar a verba indenizatória. 

Nesse mesmo sentido, caso um dos cônjuges passe a viver com outra pessoa (união 

estável ou concubinato), a contribuição financeira deste último para a vida em comum pode 

ser considerada, na medida em que ameniza a “disparidade de nível de vida” que dá ensejo à 

indenização: 

 

Prestação compensatória deve levar em consideração as despesas e receitas de cada 

cônjuge – O juiz que fixa o montante da prestação compensatória deve considerar os 

valores pagos por um dos cônjuges a título de subsistência e educação dos filhos e a 

situação de concubinato de qualquer dos cônjuges. A decisão proferida pela Corte de 

Apelação que condenou um dos cônjuges a pagar uma prestação compensatória de 

60.000 euros sob a forma de atribuição da plena propriedade de um bem imóvel 

deveria ter levado em consideração as despesas do marido a título de manutenção e 

educação da filha (despesa dedutível de suas receitas), assim como a divisão de 

despesas entre a esposa e seu novo companheiro. O concubinato de qualquer dos 

cônjuges exerce influência sobre a existência de disparidade de nível de vida. Em 

outras palavras, as receitas do concubino não se somam à do cônjuge que com ele se 

relaciona, pois não há obrigação de solidariedade entre concubinos. Porém são 

consideradas na medida em que o companheiro assume certas despesas como o 

aluguel ou despesas quotidianas, aliviando o outro consorte. Tal situação deverá ser 

levada em conta tanto em relação ao cônjuge que deverá pagar a prestação 

compensatória, como em relação ao que a receberá. (CASS. 1E CIV. 4-7-2018 n° 

17-20.281 FS-PBI, tradução livre 
51

)  
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 Disponível em: ˂https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples˃ Acesso em: 17 ago. 2018. 
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O pedido de revisão da prestação compensatória fixada sob a forma de renda vitalícia 

sob o argumento de que o devedor do benefício casou-se novamente e teve mais dois filhos – 

fatos que impactaram suas receitas – foi rejeitado pela Corte de Cassação, que considerou que 

as escolhas de vida do devedor não podem prejudicar a credora, que depende do benefício 

para sua subsistência, e já é uma senhora idosa. Igualmente, a revisão só é admitida quando o 

empobrecimento do devedor decorra de circunstâncias externas e alheias à sua vontade
52

.  

A falta de comprovação da necessidade do credor à prestação compensatória foi o 

argumento usado pela Corte de Cassação para reformar o acórdão do Tribunal de Apelação 

que deferiu o benefício. Segundo a Corte, quem pleiteia o benefício deve informar suas fontes 

de receitas e despesas de forma clara
53

. 

O artigo 274 do Código Civil Francês estabelece que a prestação compensatória fixada 

em valor determinado („capital‟) pode ser executada, a critério do juiz, (§1°) sob a forma de 

pagamento em dinheiro; (§2°) atribuição da propriedade de um bem ou de um direito 

temporário de uso, habitação ou usufruto. A Corte de Cassação, em julgamento realizado em 

04 de julho de 2018, decidiu que a hipótese do parágrafo segundo é de aplicação apenas 

subsidiária, quando efetivamente constatado que o devedor não possui recursos suficientes 

para pagar a verba em dinheiro
54

. 

Quando a prestação compensatória for estabelecida para pagamento em dinheiro, a lei 

faculta ao juiz condicionar o pronunciamento do divórcio à prestação de garantias pelo 

devedor (artigos 274, parágrafo 1° e 277 do CCF). O exame da constitucionalidade de tal 

exigência foi submetido ao Conselho Constitucional, que a declarou constitucional, haja vista 

que o pagamento da prestação compensatória é também de interesse público
55

.  

Em outro acórdão, a Corte de Cassação decidiu que apesar de o artigo 270 do Código 

Civil facultar ao juiz deixar de fixar a prestação compensatória com base na equidade em 

razão das circunstâncias específicas do caso, ou de culpa exclusiva de um dos cônjuges, a 

deslealdade de um dos consortes que falsifica a assinatura do outro para contrair empréstimos 

não é causa suficiente para justificar a recusa do benefício
56

. 
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 CASS. CHAMBRE CIVILE 1. 04-7-2018 n° 17-23655 Disponível em: ˂https://www.legifrance.gouv.fr˃ 

Acesso em:12 ago. 2018. 
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 CASS. CHAMBRE CIVILE 1. 04-7-2018 n° 17-20281 Disponível em: ˂https://www.legifrance.gouv.fr˃ 

Acesso em: 12 maio 2018. 
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 CASS, 1ÈRE CIV, 4 juillet 2018, n°17-22.645. 
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 Décision n° 2016-557, 29-7-2016.  
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 CASS. 1E CIV. 28-2-2018 n° 17-11.979 F-D Disponível em: ˂https://www.legifrance.gouv.fr˃ Acesso em: 12 

maio 2018. 
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Ainda que ambos os cônjuges trabalhem e não fique comprovada uma queda 

significativa no padrão de vida de um deles, se comparado ao outro, o fato de a ex-esposa 

estar em tratamento de câncer justifica a fixação de prestação compensatória em seu favor.
57

 

A prestação compensatória francesa, concebida para revolucionar a antiga pensão 

alimentícia entre cônjuges (de modo a colocar um fim definitivo aos efeitos do divórcio e 

reduzir o volume de ações judiciais de revisão e cobrança), mostrou-se pouco eficaz com o 

tempo, principalmente diante da frequente impossibilidade do devedor em pagar uma quantia 

única. O Senado Francês registra que: 

 

 à medida que os efeitos do divórcio se prolongam no tempo, a prestação 

compensatória tende cada vez mais a perder sua natureza indenizatória para se 

moldar mais estreitamente às necessidades do credor e do devedor. Essa assimilação 

da prestação compensatória à pensão alimentícia era um dos obstáculos da lei de 

1975. Entretanto, infelizmente não pôde ser evitado, pois os juízes, acostumados ao 

regime da pensão alimentícia, faziam referência ao binômio no modo de cálculo da 

prestação.
58

 (FRANÇA, Senado Federal, 1996, tradução livre) 

 

Renata Barbosa Almeida e Walsir Rodrigues Junior opinam que a grande vantagem da 

prestação compensatória em assumir a forma de capital ou dívida de valor era desvinculá-la 

da situação que a gerou. A incapacidade do devedor de quitar a prestação sob a forma de 

capital, substituída por pagamentos periódicos, nos termos do artigo 275-1 do Código Civil 

francês, compromete a intenção inicial do legislador de criar um instituto cuja técnica fosse 

diversa da pensão alimentícia. (ALMEIDA; RODRIGUES JUNIOR, 2012, p. 414). 

Percebe-se, portanto, que a natureza indenizatória da prestação está bastante ligada a 

seu caráter orçamentário. O prolongamento dos pagamentos no tempo, aliado à possibilidade 

de revisão, reinserem o instituto no rol das obrigações tipicamente alimentares. 
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 CASS. CHAMBRE CIVILE 1. 04-7-2018 n° 17-22599 Disponível em: ˂https://www.legifrance.gouv.fr˃ 

Acesso em: 12 maio 2018. 
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6 A PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA NO BRASIL: DOUTRINA E JULGADOS 

 

 

A prestação compensatória, também chamada de „pensão compensatória‟; alimentos 

compensatórios; alimentos sociais; „pensão de equidade‟ (LIRA, 2016, p. 235); ou 

compensação econômica é instituto inexistente na lei brasileira, apesar de seu crescente 

reconhecimento pela doutrina e jurisprudência pátrias. Segundo Rolf Madaleno, provável 

precursor do tema no Brasil, a prestação em tela foi criada pelo direito alemão e incorporada 

pela França e Espanha, e posteriormente difundida por alguns países europeus (MADALENO, 

2017, p. 1022).  

Instituto encontrado também na Argentina
59

, onde tem por finalidade “restaurar o 

equilíbrio patrimonial entre os cônjuges, cuja desigualdade era ocultada pela comunidade de 

vida.” (CAMPOS, 2009, p. 89). Pertinente transcrever a definição para o instituto segundo o 

jurista argentino Jorge O. Azpiri, que inspira parte da doutrina brasileira: 

 

(...) prestação periódica em dinheiro, efetuada por um cônjuge em favor do outro na 

ocasião da separação ou do divórcio vincular, onde se produziu um desequilíbrio 

econômico em comparação com o estilo de vida experimentado durante a 

convivência matrimonial, compensando deste modo a disparidade social e 

econômica com a qual se depara o alimentando em função da separação, 

comprometendo suas obrigações materiais, seu estilo de vida e sua subsistência 

pessoal. (AZPIRI, 2002) 

 

A ideia originária, portanto, é a de fixação de uma verba pelo juiz desprovida de 

caráter assistencial, e sim com o objetivo de reparar provisoriamente a brusca redução do 

padrão socioeconômico decorrente do divórcio, quando um dos consortes ficar em situação 

significativamente distinta (mas sem pretender igualar o patrimônio, em respeito ao regime de 

bens). 

Rolf Madaleno, em meados de 2004, propôs a recepção da pensão compensatória pelo 

direito brasileiro como solução para a retomada do equilíbrio material pelo ex-cônjuge que 

não tenha condição financeira de manter a antiga condição social, fundamentado no princípio 

da solidariedade familiar.  

Desde então, uma enorme confusão se instalou na doutrina e jurisprudência, seja pela 

mistura de conceitos pertencentes a outros institutos já existentes no ordenamento brasileiro 
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 Leonardo de Faria Beraldo noticia que o Código Civil argentino, em vigor a partir de 1° de agosto de 2015, 

positivou o cabimento dos alimentos compensatórios para os cônjuges e companheiros, os quais podem ser 

pagos em uma única parcela; em valores mensais; em dinheiro; bens; ou, até mesmo, mediante usufruto. (2017, 

p. 200). 
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(que passaram a ser mal-empregados), seja quanto às hipóteses de cabimento (ou não) da 

compensação, fundamentos jurídicos para sua aplicação, compatibilidade com o sistema 

jurídico vigente, entre outros. 

Rolf Madaleno define o instituto nos seguintes moldes: 

 

O propósito da pensão compensatória ou da compensação econômica é indenizar por 

algum tempo ou não o desequilíbrio econômico causado pela repentina redução do 

padrão socioeconômico do cônjuge desprovido de bens e meação, sem pretender a 

igualdade econômica do casal que desfez sua relação, mas que procura reduzir os 

efeitos deletérios surgidos da súbita indigência social, causada pela ausência de 

recursos pessoais, quando todos os ingressos eram mantidos pelo parceiro, mas que 

deixaram de aportar com o divórcio (MADALENO, 2017, p. 1.022). 

 

Admite Madaleno a viabilidade de aplicação do instituto no Brasil, em que pese a 

ausência de previsão normativa expressa, por meio de construção jurisprudencial similar à que 

vem sendo feita em relação aos alimentos transitórios. 

Outros doutrinadores também opinam favoravelmente à prestação compensatória. 

Segundo Maria Berenice Dias (2010, p.540), “o cônjuge mais afortunado deve garantir ao ex-

consorte alimentos compensatórios, visando a ajustar o desequilíbrio econômico e a 

reequilibrar suas condições sociais.” 

Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Júnior afirmam que “é a 

diferença de recursos dos divorciados que autoriza a determinação da prestação”, que tem a 

função somente de equiparar as “disformes condições, criadas pelo divórcio.” Entretanto, 

concluem que a regulamentação da prestação compensatória no Brasil dependeria de lei 

específica, eis que sua natureza jurídica é diversa da dos alimentos em vigor (ALMEIDA; 

RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 413 e 415). 

Rodrigo da Cunha Pereira (2017) defende a „pensão alimentícia compensatória‟ como 

resposta às desigualdades entre homens e mulheres, notadamente quando a ex-consorte se 

dedicou aos afazeres domésticos e aos filhos durante a união. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012, p. 791) fundamentam a 

validade do instituto na boa-fé objetiva, considerada uma justa expectativa criada entre os 

cônjuges de manutenção do padrão de vida alcançado. 

Gustavo Boyadjian (2013) defende que os „alimentos‟ compensatórios possuem 

sustentação nos princípios aplicáveis aos contratos, notadamente o de manutenção do 

equilíbrio econômico entre as partes e equidade. Devem ser utilizados no Brasil para 

assegurar os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, como “forma de 
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ressarcimento de dano efetivo àquele consorte que mais tenha auferido perdas econômicas 

com o fim da entidade familiar.” (BOYADJIAN, 2013, p. 237 e 246). 

Flávio Tartuce (2013) destaca que o fundamento para a fixação da prestação 

compensatória pela jurisprudência nacional é o princípio constitucional da solidariedade. 

Afirma que “a tese é interessante, pois traz para o Direito de Família a experiência do direito 

obrigacional a respeito da vedação da onerosidade excessiva ou desequilíbrio negocial”. 

Ressalva, entretanto, que o instituto deverá ter caráter transitório, alinhado ao contexto social 

de emancipação da mulher. 

Luis Felipe Salomão (2014, p.664) pondera que “tais alimentos visam possibilitar a 

indenização do cônjuge que renuncia as suas expectativas profissionais em prol da família e, 

com a ruptura da união, vê decair sensivelmente a sua condição econômica e social”.  

Renata Barbosa de Almeida (2003, p. 25) aponta o princípio da solidariedade como 

“fundamento teórico-normativo da proposta de aplicação nacional do instituto francês da 

prestação compensatória”, pois foi erigido a verdadeiro dever jurídico a partir da nova ordem 

constitucional. 

Caetano Lagrasta Neto et al destacam que uma ordem jurídica justa deve ser alcançada 

por meio de procedimentos conciliatórios voltados à promoção da igualdade real das partes. O 

cônjuge que abandona seus estudos e/ou interrompe suas atividades profissionais para cuidar 

da família e dos filhos deve receber „alimentos compensatórios‟ (LAGRASTA NETO; 

TARTUCE; SIMÃO, 2012, p. 106). 

Ionete Souza e Heidy Siqueira (2013, p. 143) fazem importante ressalva, no sentido da 

necessidade de aferir-se a situação econômica de cada um dos cônjuges no início da união, e 

acrescentar o que se ganhou, perdeu ou deixou de receber em virtude do vínculo afetivo para 

mensurar eventual prestação compensatória, “sob pena de ferir o princípio da razoabilidade e 

transformar os alimentos compensatórios em apólice de seguro contra o divórcio ou 

dissolução de união estável.” Ressalte-se que o desequilíbrio econômico-financeiro pode 

decorrer não apenas da ausência de bens a partilhar mas também da rentabilidade do 

patrimônio de cada um dos ex-consortes, ou seja, a rigor a prestação compensatória poderia 

ser aplicada mesmo a casos em que existem bens a partilhar, desde que apurado o súbito 

decréscimo no padrão de vida de um deles, que não possa ser suprido pelo patrimônio pessoal. 

Nesse sentido, afirmam Marcellus Polastri Lima e Renata Trancoso que “a existência 

de meação não é capaz de impedir o deferimento de alimentos compensatórios, posto que, 

mesmo após a partilha, pode ser que haja estado de desequilíbrio socioeconômico entre os ex-

cônjuges ou conviventes, devendo ser justamente indenizado.” Defendem, ainda, que mesmo 
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o cônjuge que exerça atividade profissional pode ser compensado caso não possa suprir, por 

seu trabalho, a perda do padrão social. (LIMA; TRANCOSO, 2014, p. 117). 

Em sentido contrário, opina Leonardo Beraldo que “não há como defender os 

alimentos compensatórios, pois, além de não possuírem previsão legal, são uma mistura de 

danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), danos morais e perda de uma chance, 

ou seja, algo de certa forma indevido nas relações familiares.”  

Aponta quatro motivos que afastam a aplicação do instituto no Brasil: em primeiro 

lugar, a queda do padrão de vida é inerente ao fim da relação a dois; o „caput‟ do artigo 1.694 

do Código Civil já prevê que os alimentos sejam fixados de forma compatível com a condição 

social do alimentante, que é exatamente o argumento usado para fundamentar os alimentos 

compensatórios; a falta de repasse de renda de bens comuns pode ser remediada por outros 

procedimentos já previstos em lei, como a prestação de contas ou ação de locupletamento; e, 

por último, não se deve estimular o ócio do cônjuge alimentado quando detiver condições 

para o trabalho (BERALDO, 2017, p. 216). 

Os apontamentos da doutrina vêm sendo paulatinamente incorporados nas decisões 

judiciais, mas ainda de forma bastante heterogênea. O Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Sidnei Beneti (BRASIL, 2012), em voto-vista proferido no julgamento do Recurso em 

Habeas Corpus 28.853-RS, afirma que a verba prevista no artigo 4°, parágrafo único da Lei de 

Alimentos (5478/68) caracteriza os „alimentos compensatórios‟.  

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, apontou a distinção entre alimentos 

compensatórios e a renda líquida de bens comuns prevista na lei de alimentos. Entende a 

julgadora que essa parte da renda líquida dos bens possui natureza alimentar, na medida em 

que “serve para prover o sustento do cônjuge ou companheiro que se vê privado do 

patrimônio comum.” Cabe pontuar que a Ministra foi vencida em sua posição, pois os demais 

Ministros defenderam a natureza de tal renda como antecipação de partilha, impossível de ser 

cobrada pela via da execução forçada reservada aos alimentos (BRASIL, 2012). 

Dierle Nunes e Walsir Rodrigues, em artigo publicado em 2014, afirmaram que 

quando o patrimônio comum fosse administrado ou usufruído por apenas um dos cônjuges ou 

companheiros, os „alimentos compensatórios‟ teriam seus fundamentos não no binômio 

necessidade/possibilidade, mas sim no desequilíbrio financeiro, conjugado com a boa-fé 

objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa. O instituto se prestaria a “mitigar os danos 

que a dissolução de um vínculo afetivo pode gerar ao cônjuge ou companheiro que não 

administra o patrimônio comum.” (NUNES; RODRIGUES JUNIOR, 2014). 
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Maria Berenice Dias afirma que a verba prevista no artigo 4°, parágrafo único da Lei 

de Alimentos é uma das duas espécies do “gênero” alimentos compensatórios. A segunda 

espécie, frequente em casos de regime de separação de bens, é a “verba indenizatória paga por 

ocasião da separação, em que há brusca restrição dos meios de sobrevivência e um dos 

cônjuges, que não dispõe de meios para manter a mesma condição de vida que lhe propiciava 

o detentor de todo o patrimônio.” (DIAS, 2016). 

Gelson Amaro de Souza e Gelson Filho entendem que os „alimentos‟ compensatórios 

possuem duas funções: “1) propiciar o reequilíbrio econômico-financeiro das partes, buscando 

a igualdade com o amparo daquele mais desprovido de recursos, ou 2) indenizar o outro pela 

fruição exclusiva de bem comum” (SOUZA; SOUZA FILHO, 2012, p. 23). 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no célebre julgamento do divórcio 

do ex-Presidente da República Fernando Affonso Collor de Mello e Rosane Brandão Malta, 

(que foi a primeira decisão da Corte sobre a possiblidade de fixação de prestação 

compensatória), admitiu a fixação de „alimentos compensatórios‟ em decorrência do regime 

da separação de bens que regia o casamento, mediante determinação de entrega de bens a 

título de indenização pela queda brusca no padrão social da ex-esposa.  

Paralelamente, também foi fixado o pagamento de valor em espécie a título de pensão 

alimentícia, pelo período de três anos, a contar da publicação do acórdão pelo STJ. O exame 

das peculiaridades do caso concreto é pertinente, conforme informações extraídas do relatório 

elaborado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira no julgamento do Recurso Especial n. 

1.290.313/AL pelo Superior Tribunal de Justiça, em novembro de 2014 (BRASIL, 2014c). 

Rosane Malta possuía dezenove anos quando se casou, sob o regime da separação 

convencional de bens. Formada em Administração de empresas, nunca chegou a exercer a 

profissão. Permaneceu casada durante vinte e dois anos, período em que se dedicou a 

acompanhar os compromissos políticos do marido e viveu sob sua dependência econômica. 

Não possuía bens particulares ou qualquer fonte de renda. Fernando Collor, por sua vez, já 

havia sido casado antes, de cujo relacionamento resultaram dois filhos. Durante o casamento 

com Rosane foi governador do estado de Alagoas e presidente da República. O casal não teve 

filhos. 

O ex-presidente ajuizou ação de separação litigiosa em 2005, na qual foi condenado 

em primeira instância a entregar à ex-esposa dois imóveis e dois veículos, além de pagamento 

de pensão alimentícia de trinta salários mínimos mensais, pelo prazo de dois anos. A entrega 

dos bens foi determinada considerando-se proposta de acordo formulada pelo varão nos autos. 
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O Tribunal de Justiça de Alagoas reformou a decisão, por entender que a sentença foi 

„extra petita‟ em relação aos bens particulares do varão atribuídos à mulher, pedido não 

articulado nos autos pelas partes. Decidiu, ainda, pela redução da pensão alimentícia para o 

valor de vinte salários mínimos mensais, tendo em vista que a mulher não comprovou o valor 

de suas despesas. Ampliou o prazo de pagamento da pensão para três anos (contados a partir 

da publicação do acórdão), por entender que Rosane era saudável e jovem (45 anos) e deveria 

se inserir no mercado de trabalho. 

Releva notar que o Tribunal, na ementa do acórdão, registra que a ex-mulher não 

tem direito a ser mantida por prazo indefinido no estilo e padrão de vida desfrutado 

enquanto casada, devendo ambos se adaptar à nova realidade. Em sede de embargos 

infringentes opostos pela mulher, o Tribunal estadual readmitiu os “alimentos 

compensatórios” e suspendeu a limitação de prazo para pagamento da pensão alimentícia. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a aplicabilidade do instituto dos 

alimentos compensatórios, decidiu que:  

 

Os alimentos compensatórios encontram especial aplicação nas hipóteses do 

rompimento de matrimônio celebrado pelo regime de separação de bens, cuja 

ausência de divisão patrimonial ou comunicação de aquestos importe numa abrupta 

alteração do padrão de vida de um dos cônjuges, sem, no entanto, representar 

intervenção no regime convencional do casamento. 

(...) 

As conclusões do Tribunal local, respaldadas nos pressupostos fáticos coligidos aos 

autos, recomendam não só a manutenção da prestação compensatória, visando a 

restaurar o equilíbrio econômico e financeiro rompido com a dissolução do 

casamento (sem, no entanto, a pretensão de igualar economicamente os ex-

cônjuges), mas também a manutenção da pensão alimentícia nos moldes fixados 

pelo acórdão impugnado, exceto, nesse caso, quanto ao seu termo final, tendo em 

vista o lapso temporal decorrido desde a separação do casal. – trecho do voto do 

Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira (BRASIL, 2014b). 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em outro julgado, traçou a devida diferença entre a 

prestação compensatória (nominada no acórdão de „alimentos compensatórios‟) e a 

constituição de renda prevista no artigo 803 do Código Civil, eleita pelas partes como solução 

à partilha de bens (casal casado sob o regime da comunhão universal de bens, a partir do 

divórcio o marido ficou com as empresas e obrigou-se ao pagamento de renda vitalícia em 

favor da ex-mulher). Pertinente a transcrição de trecho do voto do Ministro Luis Felipe 

Salomão: 

 

A pensão alimentícia tem o escopo de arcar com as despesas decorrentes do sustento 

do alimentando, de maneira que haja uma compatibilização com suas condições 

sociais; em contrapartida, os alimentos compensatórios – ou alimentos 
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indenizatórios – em nada se vinculam com a necessidade daquele que os recebe, mas 

com a pretensão de reequilibrar economicamente uma das partes após o divórcio. 

Em outras palavras, os indenizatórios prescindem de prova das necessidades do 

alimentando, assim como independem de demonstração da situação financeira de 

quem os recebe, pois não se está a resguardar o consorte em sua miserabilidade, mas 

sim busca-se compensá-lo de suas perdas econômicas e materiais advindas de uma 

dissolução vincular. (BRASIL, 2016, grifo nosso) 

 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo de Instrumento 

n. 70071323190
60

, nomeou como alimentos compensatórios o adiantamento de partilha 

decorrente da permanência na posse de um dos cônjuges da empresa comum do casal.  

Os „alimentos compensatórios‟ foram fixados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
61

 

“como forma de compensar desequilíbrio decorrente da dissolução da união, em favor da 

parte que se vê desprovida do patrimônio que em tese lhe cabe, até a efetivação da partilha”. 

Decisão similar foi proferida pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, no sentido de que “os denominados alimentos compensatórios são fixados quando 

ocorre a dissolução da sociedade conjugal/união estável e um dos ex-cônjuges/conviventes 

fica na administração exclusiva de bens que produzem rendimentos, a fim de se evitar o 

desequilíbrio econômico-financeiro entre eles.”
62

 

Igual posicionamento foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no 

acórdão
63

 que deferiu os alimentos compensatórios em decorrência da comprovação de 

desequilíbrio financeiro resultante de dissolução de união estável, tendo em vista que os bens 

comuns do casal permaneciam sob a administração de apenas um dos companheiros, o que 

justificaria o pagamento da compensação econômica até a partilha.  
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. 

MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 

Quando o ex-casal é sócio em razão de 50% para cada um em uma empresa ou sociedade, não há temática estrita 

de partilha em decorrência da dissolução da união conjugal a ser decidida pelo juiz de família. Nesses casos, é o 

próprio contrato social quem determina o direito de cada um: 50% para cada. 

Quando o contrato social ainda determina quem administra a sociedade, e como se dá a distribuição de eventuais 

lucros, qualquer eventual debate entre os sócios sobre isso desborda por completo da competência do juízo de 

família. 

Os alimentos compensatórios não são nem "alimentos", e nem "compensatórios". São, em sentido estrito, 

adiantamento de partilha. 

Em princípio, não há urgência em fixar alimentos compensatórios, a não ser que se prove dissipação de 

patrimônio ou obstaculização ao andamento do processo, nada disso existente no presente caso. Precedentes. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (RIO GRANDE DO SUL. Agravo de Instrumento n. 70071323190 Oitava 

Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, DJe 16/03/2017). 
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 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 20160110859875, Relator Desembargador 

Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, DJe 26/01/2017. 
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 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 0005070-03.2017.8.19.0000, Relator 

Desembargador Mauro Dickstein, julgado em 06/06/2017. 
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Releva notar que a verba mencionada nesses últimos julgados, originada na 

permanência de bens comuns com apenas um dos consortes, tem sua raiz jurídica no 

parágrafo único do artigo 4° da Lei n° 5.478/68, e causa distinta da prestação compensatória – 

o repasse de parte da renda líquida dos bens comuns ao cônjuge prejudicado decorre 

diretamente da copropriedade e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo o 

desequilíbrio econômico-financeiro apenas a consequência da demora na partilha. 

Luiz Fernando e Lucila Valladão Nogueira também distinguem a verba em comento 

da prestação compensatória, pois “é outro o enfoque desses alimentos decorrentes da posse 

exclusiva dos bens comuns”. Nomeiam o instituto previsto na Lei n° 5.478/68 como 

alimentos sui generis em razão da ausência de natureza propriamente alimentar, mas sim 

patrimonial, eis que representam a antecipação dos efeitos da partilha dos bens comuns. 

Defendem que tal verba não é passível de execução pelo rito da prisão civil, e que seu 

objetivo é o de coibir o enriquecimento ilícito, com fundamento no direito à meação 

decorrente do regime de bens. (NOGUEIRA, 2015, pp. 97 a 99). 

Logo, apesar de existirem decisões judiciais que nominam a hipótese descrita no artigo 

4°, parágrafo único da Lei de Alimentos de „alimentos compensatórios‟, e até invocam a 

doutrina sobre prestação compensatória para embasar o julgado, necessário diferenciar tal 

hipótese da prestação compensatória, objeto desta dissertação, que possui sua gênese e causa 

direta no desequilíbrio financeiro verificado após a partilha, e em decorrência direta do 

término afetivo. 

Interessante decisão também foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais
64

, 

que negou pedido da companheira formulado na dissolução de união estável para fixação de 

alimentos compensatórios – entendidos como a verba fixada com o “propósito de restaurar o 

equilíbrio socioeconômico entre as partes, rompido com a dissolução do casamento ou da 

união estável, de molde a evitar que uma delas sofra significativa redução dos padrões que 

vinha desfrutando durante a união.” 

A negativa de compensação econômica pelo rompimento da relação foi fundada no 

fato de a companheira dispor de recursos próprios e de ser titular de meação do patrimônio 

adquirido durante a união estável, elementos aptos a assegurarem-lhe um bom padrão de vida, 

motivo pelo qual inviável a fixação de prestação compensatória.  
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 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1.0024.12.256511-2/004, Relator Desembargador 

Edgar Penna Amorim, DJe 13/07/2015. 
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O Tribunal de Justiça do Paraná reconhece em um de seus julgados
65

 que a mudança 

abrupta de condições econômicas a partir do rompimento do relacionamento, somada ao uso 

exclusivo de bem de propriedade comum do casal por apenas um dos consortes autoriza o 

deferimento de „alimentos compensatórios‟, devidos até a definição da partilha. 

O Ministro Paulo de Tarso de Sanseverino, em recente decisão de sua relatoria pela 3ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, afirma em seu voto que a pensão compensatória 

“busca restabelecer o desequilíbrio econômico gerado pelo divórcio, recompensando um dos 

cônjuges desprovido de bens e de meação pelos eventuais prejuízos provenientes da ruptura 

da sociedade conjugal.” (BRASIL, 2018, p. 27 do voto). 

Percebe-se que não há um consenso sobre a hipótese de aplicação da prestação 

compensatória, na medida em que se verifica sua utilização tanto para compensação pelo uso 

exclusivo por um dos cônjuges do patrimônio comum; pelo desequilíbrio econômico-social na 

partilha; e pelo desequilíbrio econômico-financeiro por ausência de partilha entre os 

cônjuges/companheiros. 

Rolf Madaleno, a partir de 2016, tenta esclarecer a confusão entre o instituto de 

inspiração alienígena da prestação compensatória e os alimentos „ressarcitórios‟ (ou 

compensatórios), definidos como os frutos do patrimônio comum que permaneçam na posse 

exclusiva do marido. Para tanto, passa a adotar a nomenclatura de „compensação econômica‟ 

para nominar a prestação compensatória – objeto deste trabalho. 

Conclui o autor que a „compensação econômica‟ (prestação compensatória) se 

distancia da renda de bens comuns por ser devida, na maioria das vezes, em virtude da adoção 

de um regime de separação de bens, com esteio no princípio da solidariedade familiar e de 

forma ocasional, quando for apurada assimetria econômico-financeira entre os consortes 

decorrente da ruptura do relacionamento (que provavelmente já existia durante a união, mas 

era ocultada pelo dever de mútua assistência) (MADALENO, 2017, p. 1031-1032). 

Dimas Messias de Carvalho defende que os alimentos compensatórios podem ser 

aplicados sempre que verificada a disparidade econômica a partir do divórcio/dissolução, o 

que pode ocorrer tanto no regime da comunhão parcial de bens (quando não existem bens 

comunicáveis) quanto no regime da separação de bens. 

Segundo o autor, a disparidade pode ter origem em várias hipóteses, a exemplo da 

ausência de bens a partilhar; renúncia profissional por uma das partes em prol dos filhos e da 

vida doméstica, enquanto a outra atinge elevada projeção profissional; opção do casal em 
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investir no estudo e qualificação profissional de apenas um deles, com o objetivo de melhorar 

a condição socioeconômica da família (e o beneficiado rompe a união). Conclui que a função 

do instituto é nitidamente indenizatória, no sentido de atenuar o desequilíbrio econômico com 

fundamento no princípio da solidariedade. (CARVALHO, 2017). 

A preservação da dignidade dos ex-consortes é também invocada para justificar a 

relevância do amadurecimento do instituto da prestação compensatória pela doutrina 

brasileira, no sentido de “demarcar seus contornos e possibilitar uma previsão legal 

amadurecida e capaz de embasar devidamente cada caso concreto” (COSTA; LOBO, 2017, 

p.13). 

O instituto ainda é pouco estudado e debatido no Brasil, mas terreno fértil para 

pesquisa e investigação sobre sua adequação ao sistema jurídico pátrio. A senadora Lídice da 

Mata elaborou o Projeto de Lei n. 470/2013, ainda em tramitação, nomeado „Estatuto das 

Famílias‟, cujo artigo 120 prevê os „alimentos compensatórios‟, nos seguintes termos: 

 

Art. 120. Cônjuges ou companheiros têm direito a adicionalmente pedir, a título 

indenizatório, alimentos compensatórios. 

§ 1º Na fixação do valor será levado em conta, dentre outros aspectos relevantes que 

emergirem dos fatos: 

I – o desequilíbrio significativo no padrão econômico;  

II – a frustração das legítimas expectativas;  

III – as condições e a duração da comunhão de vida;  

IV – a garantia de um mínimo existencial compatível com a dignidade da pessoa.  

§ 2º O pagamento pode consistir em única prestação ou prestações temporárias ou 

permanentes. 

 

A proposta em tela, apesar de nobre tentativa de delinear o instituto e aclarar o uso da 

prestação compensatória pelos aplicadores do direito, é por demasiado subjetiva. A escolha da 

nomenclatura “alimentos” é inadequada, à medida que a verba se presta a indenizar o consorte 

desfavorecido, e não a suprir suas necessidades essenciais. 

Nota-se, também, uma confusão da verba compensatória proposta com os alimentos 

naturais e civis. O inciso IV faz menção a um “mínimo existencial” (entendido como a 

parcela mínima que cada pessoa necessita para sobreviver), o qual já é suprido pela verba 

alimentar. 

Patrícia Kaddissi propõe interessante redação ao artigo 120 do projeto de lei acima 

mencionado, para afastar divergências sobre a natureza do instituto e propiciar maior eficácia 

à sua aplicação: 

 

Art. 120. Na hipótese de a separação, o divórcio ou a dissolução da união estável 

causar a um dos cônjuges ou companheiros um desequilíbrio econômico em relação 
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ao outro cônjuge ou companheiro, que implique uma piora de sua situação 

financeira, ele terá, excepcionalmente, direito a uma compensação, que poderá 

consistir em uma prestação temporária ou pagamento único, segundo determinado 

no acordo ou na sentença. 

§1° Se não houver acordo entre os cônjuges ou companheiros, o juiz, na sentença, 

determinará o valor da compensação, levando em consideração as seguintes 

circunstâncias: 

I - a duração do casamento ou união; 

II - a idade e o estado de saúde dos cônjuges ou companheiros; 

III - a qualificação e situação profissional, bem como as possibilidades de acesso a 

um emprego; 

IV - a dedicação passada e futura à família; 

V - as consequências das escolhas profissionais tomadas por um dos cônjuges ou 

companheiros durante a vida em comum para a educação dos filhos e/ou para 

favorecer a carreira do outro cônjuge em detrimento da sua própria; 

VI - a colaboração com seu trabalho nas atividades mercantis, industriais ou 

profissionais do outro cônjuge; e 

VII – o regime de bens eleito pelo casal. 

§2° Ao definir o valor da compensação, deverá também ser fixado o critério de 

atualização monetária, bem como as garantias de pagamento. (KADDISSI, 2015, p. 

32) 

 

Note-se que a proposta formulada por Kaddissi é mais objetiva, e assemelha-se à 

prestação compensatória francesa quanto às circunstâncias a serem consideradas para fixação 

da verba. Ao que parece, seria um benefício de caráter excepcional, avaliado caso a caso, e 

que não exclui os alimentos civis. 

 

 

6.1. Natureza jurídica do instituto e características 

 

 

Paulo Lôbo atribui natureza indenizatória à prestação compensatória, por ele 

nominada de compensação econômica. O fundamento jurídico seria a vedação ao 

enriquecimento sem causa somada ao „desequilíbrio manifesto‟, representado pela piora 

significativa da situação econômica de um dos cônjuges e vantagem para o outro, 

relacionados à dissolução do relacionamento. 

Destaca que a finalidade de tal compensação econômica “não é satisfazer as 

necessidades de vida e educação do cônjuge ou companheiro que a pretende, mas a 

compensação equitativa dos ganhos e perdas vivenciados durante a união familiar.” (LÔBO, 

2015). 

Rolf Madaleno (2016, p. 1093) fala claramente sobre o fim reparatório do instituto em 

razão do desequilíbrio econômico verificado a partir do fim da união em relação ao cônjuge 

desprovido de bens e meação. Destaca, inclusive, que o valor da prestação compensatória não 
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é base de incidência do imposto de renda, tendo em vista que não representa acréscimo 

patrimonial, e sim autêntica indenização. 

Também opinam pela natureza indenizatória do instituto Dimas Messias de Carvalho 

(2017); Marcellus Polastri Lima e Renata Trancoso (2014, p. 117); Isabel Campos e Walsir 

Rodrigues Júnior (2017, p.197); Waldyr Grisard Filho (2012, p.10); e Maria Berenice Dias 

(2015). 

O Superior Tribunal de Justiça, em trechos de votos da lavra do Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino
66

, sinaliza para o cabimento excepcional dos „alimentos‟ compensatórios, e 

aponta sua natureza indenizatória. Várias outras decisões judiciais fazem menção ao caráter 

indenizatório da verba
67

. 

Outros Ministros do STJ chamam o instituto de “compensação econômica”, e frisam 

que não possui caráter alimentício, conforme votos proferidos no julgamento do divórcio do 

ex-presidente Fernando Collor e Rosane Collor (BRASIL, 2014c). 

Afirmam Flávio Tartuce e José Fernando Simão que a prestação compensatória se 

presta a afastar a onerosidade excessiva apurada no momento da dissolução do vínculo, com 

prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos (TARTUCE, SIMÃO, 

2013, p. 425). 

Cumpre registrar que em artigo mais recente José Fernando Simão conclui pela 

ausência de base legal no ordenamento brasileiro para fixação da prestação compensatória, 

motivo pelo qual não pode ser aplicada pela jurisprudência. Lembra, ainda, que os alimentos 

côngruos já exercem a função de manter o padrão de vida perdido em função do divórcio 

(SIMÃO, 2016, p. 8-9). 

Luiz Fernando Valladão Nogueira e Lucila Nogueira defendem que os „alimentos‟ 

compensatórios possuem natureza alimentar, pois seu fundamento jurídico é extraído do dever 

de mútua assistência e do princípio da solidariedade. Diante de tal característica, são passíveis 

de execução pelo rito da prisão civil (NOGUEIRA, 2015, p. 97). 

Wlademir Paes de Lira parece atribuir uma natureza mista ao instituto, por ele 

nominado de “pensão de equidade”. Por um lado, afirma que a prestação não possui natureza 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.655.689/RJ, 3ª Turma, DJe 19/12/2017; Recurso Especial n. 

1.726.229-RJ, 3ª Turma, DJe 29/05/2018. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, RHC 28.853/RS; AgRg no RHC 49.753/SC; SANTA CATARINA. 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, AI 0153878-77.2015.8.24.0000, Rel. Des. Domingos Paludo, DJe 

09/02/2017; RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 70070205505, Rel. Rui 

Portanova, DJe 15/12/2016;  
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jurídica de alimentos, mas não deixa claro qual seria a regulamentação jurídica da solução que 

propõe, inspirado pelos direitos português, alemão e italiano. Nas palavras de Lira: 

 

Parece-nos tratar-se mais precisamente de contribuição para manutenção de 

equidade ou de equiparação, nada tendo „haver‟ com alimentos, compensação ou 

indenização, até porque, tem por objetivo equilibrar condições econômicas e 

financeiras após a ruptura da sociedade conjugal, e não de pensionar quem não pode 

se manter ou sancionar um dos cônjuges por um dano causado ao outro por ato 

ilícito, até porque, ele pode não ter cometido ilícito algum. (LIRA, 2016, p, 262) 

 

 

Rodrigo da Cunha Pereira afirma que “a natureza jurídica da pensão compensatória é 

dupla: alimentícia e compensatória”, o que autoriza sua execução pelo rito da prisão civil 

(PEREIRA, 2011, p. 144).  

Em que pesem opiniões divergentes, o caráter indenizatório do instituto que vem 

sendo aplicado e estudado no Brasil parece evidente, na medida em que se propõe a reparar 

economicamente um dos parceiros prejudicado pelo desequilíbrio de vida causado pelo 

divórcio/dissolução.  

Cumpre registrar que se o fato gerador da prestação compensatória é o significativo 

desequilíbrio econômico, decorrente da dissolução da união quando verificado que um dos ex-

consortes preserva o status econômico anterior, não há que se falar em compensação quando 

ambos suportam a redução do padrão social (hipótese que costuma ser a regra). As próprias 

características do instituto o colocam em um patamar de excepcionalidade, a ser aplicado 

casuisticamente. 

A disparidade de situações é mais frequente quando não existem bens a partilhar, e um 

dos cônjuges ou companheiros renuncia ao exercício de uma atividade profissional para 

dedicar-se à família, enquanto é suprido do ponto de vista financeiro pelo outro consorte, em 

um projeto de vida legitimamente acordado por ambos.  

Note-se que esse arranjo familiar representa um risco financeiro para ambos os 

consortes: ao mesmo tempo em que o consorte que opta pela vida doméstica perde, conforme 

relatado ao longo de toda a dissertação, a outra parte também assume o ônus de pagar uma 

pensão alimentícia, possivelmente de forma vitalícia em alguns casos. A prestação 

compensatória, nesse contexto, poderia minimizar o valor e/ou o prazo de duração de uma 

eventual pensão alimentícia devida. 

Destaque-se que a natureza indenizatória do instituto não permite que sua cobrança, 

em caso de inadimplemento, seja promovida pelo procedimento especial assegurado aos 

alimentos. Inviável, portanto, o pedido de prisão civil em caso de não pagamento, conforme 
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decisões do Superior Tribunal de Justiça em situação análoga (possibilidade de execução da 

verba prevista no artigo 4° da Lei de Alimentos, tratada pelo julgado como verba 

indenizatória)
68

. 

Igualmente, por não deter natureza alimentícia, é um direito disponível, passível de 

renúncia por meio do pacto antenupcial, ou por acordo efetuado no momento do 

divórcio/dissolução da convivência, conforme sugere Waldyr Grisard Filho (2012).  

Apesar da ausência de consenso entre os doutrinadores e decisões judiciais sobre as 

hipóteses de aplicação (ou não) da prestação compensatória e sobre suas características, resta 

bastante claro que a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ou com a 

antecipação de renda de bens comuns. Ou seja, a regra continua sendo a fixação da pensão 

alimentícia a partir do divórcio ou dissolução da união estável e, eventualmente, do 

pagamento de verba relativa à antecipação da renda de bens comuns, enquanto não efetivada a 

partilha de bens. 

Feita a devida diferenciação da prestação compensatória dos institutos já previstos 

pelo ordenamento brasileiro, e demonstrado seu cunho indenizatório, resta avaliar se há 

sustentação jurídica para sua inserção dentro da categoria reservada à reparação civil. 
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 “(...) Levando-se em conta o caráter compensatório e/ou ressarcitório da verba correspondente à parte dos 

frutos dos bens comuns, não se afigura possível que a respectiva execução se processe pelo meio coercitivo da 

prisão, restrita, é certo, à hipótese de inadimplemento de verba alimentar, destinada, efetivamente, à subsistência 

do alimentando.” (BRASIL, 2012, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 49.753/SC, DJe 

25/09/2014, trecho da ementa) 
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7 VERBA COMPENSATÓRIA  

 

 

O verbo compensar remete à ideia de estabelecer equilíbrio, contrabalançar, indenizar 

ou recompensar, conforme definição do dicionário formulado por Ruth Rocha (2012, 182). 

Segundo informações do dicionário „Le Robert‟, os significados são ainda mais amplos: 

equilibrar (um efeito por outro); corrigir; neutralizar; indenizar; remunerar; reparar; 

recompensar (REY, 2008, p. 252). 

A compensação econômica ora estudada, de contornos indenizatórios, possui raízes na 

responsabilização de um dos ex-consortes pela queda brusca no padrão de vida do outro em 

virtude da dissolução da união, derivada de casamento ou união estável. Importante destacar 

que não se trata de responsabilidade pelo fim do relacionamento, mas, sim, pela disparidade 

econômico-financeira detectada a partir do rompimento.  

A desigualdade patrimonial mencionada, detectada a partir do fim da união, pode ter 

origem (a) na ausência de partilha de bens, em razão do regime de bens da separação; (b) 

ainda que o regime de bens seja de comunhão, é possível que o casal não tenha adquirido 

patrimônio durante a união; (c) ou, ainda, na opção de um dos consortes em abdicar de uma 

vida profissional em prol dos anseios da família e/ou do desenvolvimento profissional do 

outro companheiro. Inevitável avaliar, portanto, se a compensação econômica almejada possui 

sustentação normativa em alguma das hipóteses de responsabilidade civil. 

O Código Civil adota como regra o princípio da responsabilidade civil fundada na 

culpa (responsabilidade extracontratual ou subjetiva - artigos 186 e 927
69

). O artigo 186 

dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Os 

pressupostos da responsabilidade subjetiva são a conduta dolosa ou culposa; o dano material 

ou moral; e o nexo de causalidade. 

Dentro do tema ora em debate, o exame do artigo 186, juntamente com o artigo 927, 

traz um primeiro questionamento: qual seria o ato ilícito a ensejar a prestação compensatória? 

ou qual o direito violado com o fim do casamento ou união estável, passível de gerar uma 

indenização material?  
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 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art186
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A conduta do cônjuge mais abastado de optar pelo divórcio não encerra qualquer 

ilicitude, eis que a lei lhe reserva tal faculdade. O cônjuge prejudicado não possui “direito 

adquirido” ao padrão de vida desfrutado durante a união. 

A responsabilização civil por dano moral na seara do Direito de Família é tema atual e 

controverso, notadamente no que concerne ao abandono afetivo entre pais e filhos, defendido 

por alguns
70

 como princípio jurídico implícito, passível de tutela, e por outros
71

 como valor 

moral, cuja ofensa não caracteriza ilicitude que enseje condenação por danos morais. 

A doutrina divide-se entre três correntes no que concerne à responsabilidade civil em 

razão de casamento ou união estável, conforme relata Rolf Madaleno: a primeira delas, 

nomeada „doutrina permissiva‟ ou liberal, admite amplamente a reparação por dano moral no 

Direito de Família, ao qual se aplicam as regras gerais do Código Civil. 

A corrente restritiva do dano moral admite sua incidência somente em casos 

excepcionais de elevada gravidade, ou seja, nem toda violação a deveres conjugais resultará 

em uma obrigação indenizatória, pois muitas delas apenas são sintomas da perda do vínculo 

afetivo entre o casal. Somente em caso de grave violação a direitos da personalidade terá 

cabimento a reparação civil. 

Por fim, a terceira corrente, contrária ao dano moral em razão da violação de deveres 

relacionados à convivência afetiva, defende que a disfunção do relacionamento decorre de 

múltiplas condutas de ambas as partes, não sendo possível atribuir culpa a apenas uma delas, 

notadamente após o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010 (MADALENO, 2016, p. 

347 a 357). 

Releva notar, entretanto, que além da discussão sobre a violação de deveres 

decorrentes do casamento ou união estável, e independentemente do divórcio ou dissolução, 

cresce a aplicação da responsabilidade civil em situações pontuais relacionadas às famílias, 

notadamente quando configurada agressão física ou moral, a exemplo da tentativa de 

homicídio, lesão corporal, injúria, entre outros. O artigo 5° da Lei n. 11.340/06 („Lei Maria da 

Penha‟) é um bom exemplo da possibilidade de caracterização de dano moral ou material no 

âmbito doméstico. 
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 Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 1.159.242; Maria Berenice Dias (2010); PEREIRA, Rodrigo da Cunha. O 

alimento imprescindível para a alma é o amor, o afeto. Revista do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 

IBDFAM, Belo Horizonte, edição 26, abr./mai. 2016; Nehemias Domingos de Melo (2011); Rolf Madaleno 

(2017). 
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 César Fiuza e Thiago Martins (2016); Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Junior (2012); 

Ana Carolina Brochado Teixeira (2010). 
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Os dispositivos previstos na parte geral do Código Civil referentes aos atos ilícitos 

aplicam-se aos vínculos familiares, pois não são imunes à reparação civil os atos praticados 

durante o casamento ou união estável que atingem a dignidade do outro cônjuge/companheiro.   

Rui Stoco pondera que o direito à indenização não decorre da separação ou divórcio, 

pois os dissabores referentes a estes são previsíveis. O direito à reparação surge a partir da 

constatação do dano causado pelo comportamento culposo de alguém em relação a outrem 

(STOCO, 2007, p. 653). A cautela exigida do aplicador da norma deve se voltar para a 

ilicitude do ato ofensor. 

Há quem defenda o cabimento de indenização em caso de violação ao dever de 

fidelidade no casamento. Segundo Regina Beatriz Tavares da Silva, o adultério representa 

ofensa a dever jurídico expresso em lei, motivo pelo qual pode ser pleiteada a 

responsabilização civil, desde que presentes os requisitos do artigo 186 do Código Civil. 

(SILVA, 2017). 

Por outro lado, a mesma autora afirma que a prestação compensatória apenas poderá 

ser aplicada no Brasil mediante edição de lei, pois os danos reparáveis em tal hipótese não 

possuem ligação direta com o suposto ato ilícito (violação de dever conjugal) que teria dado 

causa ao fim da união (SANTOS, 1999, p. 178). 

Pertinente registrar que o Código Civil também prevê a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 927: 

“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” (BRASIL, 2002). 

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva ou teoria do risco, que faz nascer a 

obrigação de indenizar independentemente da prática de qualquer ato ilícito, mas fundada no 

dano (elemento objetivo). A priori a alocação da prestação compensatória como hipótese de 

responsabilidade objetiva é problemática, eis que não se insere nas situações descritas em lei 

(a exemplo do artigo 933 do CC, acidentes de trabalho, entre outros). 

Cavalieri Filho (2003, p. 32) leciona que a responsabilidade objetiva no Código Civil 

de 2002 é fundamentada no artigo 187
72

, que define o ato ilícito em sentido amplo, “no qual a 

culpa não figura como elemento integrante, mas sim os limites impostos pela boa-fé, bons 

costumes e o fim econômico ou social do Direito.” 
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 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.(BRASIL, 2002). 
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Ressalta Fiuza que há uma tendência de desvincular a ideia da responsabilidade da 

ideia de culpa, com fundamento no princípio da dignidade humana: ninguém poderia, em tese, 

sofrer danos injustamente e não ter direito à reparação (FIUZA, 2014, p. 382). 

O dano, essencial ao surgimento da responsabilidade civil, é conceituado por 

Nehemias Domingos de Melo (2011) como: 

 

a agressão ou a violação de qualquer direito, material ou imaterial que, provocado 

com dolo ou culpa pelo agente (responsabilidade subjetiva) ou em razão de atividade 

desenvolvida (responsabilidade objetiva), cause a outrem, independentemente de sua 

vontade, uma diminuição de valor de um bem juridicamente protegido, seja de valor 

pecuniário, seja de valor moral ou até mesmo de valor afetivo. (MELO, 2011, p. 55, 

grifos nossos). 

 

É factível que um dos cônjuges ou companheiros sofra uma queda brusca do padrão de 

vida a partir do divórcio quando comparado ao padrão do outro companheiro (e ao que 

desfrutavam durante a vida comum), e que tal situação ofenda o senso comum de justiça, em 

razão da diferença de condições verificada entre as partes. Porém, para caracterização da 

responsabilidade civil é essencial definir qual o bem juridicamente passível de proteção 

nesses casos, a justificar a fixação de indenização. 

Paula Távora Vítor (2017), doutora pela Universidade de Coimbra, noticia em um 

artigo publicado junto ao Centro de Pesquisa da Universidade de Lyon, na França, que o 

direito português promoveu uma reforma em seu direito de família em 2008
73

, notadamente 

para facilitar o divórcio, independentemente da valoração de culpa. Para regular as 

consequências econômicas derivadas das escolhas feitas pelos cônjuges durante a união, foi 

criado o mecanismo do crédito compensatório, que coexiste ao lado da obrigação alimentar, 

como “dois pilares de um sistema único que devem se articular”, que possuem por 

fundamento comum o princípio da responsabilidade. 

A jurista esclarece que a fonte da compensação é o comportamento dos cônjuges 

durante a união, e não uma necessidade vital (esta fonte da obrigação alimentar, nitidamente 

assistencialista). “A obrigação alimentar corresponde à avaliação da necessidade projetada no 

futuro. O crédito compensatório demanda a verificação dos danos causados, no passado, mas 

que são diversos daqueles resultantes da necessidade
74

” (VÍTOR, 2017, p. 36). 

O crédito compensatório possui sua gênese na responsabilidade civil, e tem por 

objetivo proteger a confiança, em contrapartida ao risco tomado. Ou seja, não se presta a 
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 Lei n. 61/2008, de 31 de outubro de 2008. 
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 Tradução livre de: “l´obligation alimentaire correspond à l´évaluation d´um besoin projete dans le futur. Le 

crédit compensatoire demande une évaluation des dommages causes, dans le passé, mais qui sont autres que 

ceux issus du besoin.” 
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compensar infrações às obrigações conjugais, mas sim impor ao cônjuge beneficiado pelos 

arranjos particulares da vida em comum a obrigação de ressarcir as perdas sofridas pelo outro, 

ainda que o ganho daquele não seja precisamente determinável.  

Segundo a autora, o crédito compensatório assemelha-se à responsabilidade objetiva 

por risco: o casamento pode ser considerado como um grande risco econômico, 

principalmente para as mulheres. A responsabilização (reservada a situações excepcionais) 

deriva da história em comum do casal, quando forem verificadas desigualdades geradas pela 

prestação de cuidados e investimento na vida doméstica, em contrapeso à liberdade de 

divorciar (VÍTOR, 2017). 

Flávio Tartuce (2017), ao abordar a responsabilidade civil por quebra de promessa de 

casamento, defende que o fundamento jurídico a sustentar uma eventual responsabilização, 

após detida análise do caso concreto, seria o abuso de direito em decorrência de desrespeito à 

boa-fé objetiva (artigo 187 do CC), e não a regra geral da violação de direito fundada na culpa 

descrita no artigo 186 do Código Civil: 

 

Isso porque não há de se falar em lesão ou violação de direitos quando alguém 

não celebra o casamento prometido, pois a promessa de casamento não vincula a 

sua ocorrência futura. Desse modo, não há ato ilícito propriamente dito. O dever 

de indenizar, em situações tais, decorre do abuso de direito, pelo desrespeito à 

boa-fé objetiva, diante da norma geral contida no art. 187 da codificação 

material, in verbis: "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Desse modo, o dever de indenizar, 

nos moldes do art. 927, caput, do Código Civil, tem por fundamento o segundo 

conceito de ilicitude indenizante. 

Assim, a conduta de abuso gera uma responsabilidade pré-negocial 

casamentária em decorrência do desrespeito aos deveres anexos na fase anterior 

ao casamento. Trata-se de clara aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos 

institutos familiares, notadamente pela incidência dos deveres anexos de 

lealdade, de transparência e de confiança. (TARTUCE, 2017, grifo nosso) 

 

Lembra Tartuce que “o abuso de direito é lícito pelo conteúdo e ilícito pelas 

consequências”, citando Rubens Limogi França, e que em caso de abuso de direito a 

responsabilidade independe de culpa, a teor do Enunciado 37
75

 do Conselho da Justiça 

Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil. 

Nesse mesmo sentido, Cavalieri Filho destaca que o artigo 187 do Código Civil 

trata de um ato ilícito mais abrangente, no qual a culpa não é elemento integrante, e sim os 

valores éticos-sociais da boa-fé, bons costumes, e fins sociais, dentro de uma visão objetiva 

(CAVALIERI FILHO, 2003). 
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 A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no 

critério objetivo-finalístico. 
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Em trabalho anterior sobre a aplicação do princípio da boa-fé objetiva ao Direito de 

Família, Tartuce afirma que o Código Civil de 2002 adotou a concepção pós-moderna de 

boa-fé, que vincula este princípio aos deveres anexos de qualquer negócio jurídico, como o 

dever de respeito e cuidado em relação à outra parte, dever de agir conforme a confiança 

depositada e o dever de agir conforme a equidade e razoabilidade (TARTUCE, 2008, p.3). 

César Fiuza ensina que o abuso de direito, nomeado por ele de „ilícito funcional‟, é 

fundado na boa-fé, independentemente de culpa do agente. O desvio da conduta honrada, 

dos deveres de lealdade e de confiabilidade caracterizam o instituto. As sanções 

decorrentes do ato abusivo dividem-se em direta (desfazimento do que tenha sido feito no 

exercício abusivo do direito) e indireta (indenização). Conclui o autor que “a sanção 

indireta, por seus efeitos, por vezes, equipara o ato abusivo ao ato ilícito, como forma de 

tornar viável a reparação do dano, de acordo com os princípios da responsabilidade 

delitual.” (FIUZA, 2014, p. 914). 

O Código Civil adota o sistema aberto, de modo que as possibilidades de 

configuração do ato ilícito são ilimitadas. Felipe Peixoto Braga Neto destaca que o ilícito 

civil que dá ensejo à responsabilização deve ser considerado como “categoria que 

possibilita uma atuação reativa do sistema para evitar a agressão aos valores, princípios e 

normas protegidos pelo direito.” (BRAGA NETO, 2009, p. 58). 

Ou seja, para os fins de caracterização do abuso de direito, a conduta é legal, mas 

exercida de tal maneira que ofende, por exemplo, a boa-fé e a finalidade social do direito. 

Não se trata de violação objetiva a dever jurídico estampado na norma, mas de ofensa 

transversa a princípios que gravitam em torno das relações jurídicas.  

Ainda que a tese seja atraente para validar a aplicação excepcional do instituto da 

prestação compensatória, a linha divisória entre exercício regular e abuso de direito não é 

nítida nesse caso. Os “limites da boa-fé” (artigo 187 do CC) para a situação do fim do 

relacionamento carecem de parâmetros objetivos. 

A aferição da abusividade dependeria do exame dos acordos tácitos efetuados pelo 

casal ao longo da união; igualmente, é de difícil definição qual seria o bem jurídico 

violado. 

Leonardo Poli, ao lecionar sobre o artigo 187 do Código Civil destaca que tal 

dispositivo considera o conceito de ato ilícito em sentido amplo; para a constituição do 

abuso de direito, é necessário 

 

 “a verificação de um dado objetivo: a conduta de um indivíduo que ultrapassa os 

limites de exercício de determinado direito, do qual é titular. Isto é, o 
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ordenamento jurídico vigente reconhece ao titular de um direito a faculdade de 

agir dentro de determinados limites e só o ampara se não os exceder.”  (POLI, 

p.6
76

)  

 

O exercício do direito ao término da união, por si, não representa qualquer abuso de 

direito que caracterize ato ilícito para fins de responsabilização civil. A hipótese de 

reparação relacionada à prestação compensatória em outros países é precedida de lei que 

define claramente as hipóteses e parâmetros para a dosagem da indenização, o que não se 

verifica no ordenamento brasileiro. 

Ademais, se o dano é de ordem patrimonial, é essencial a “comprovação do efetivo 

prejuízo sofrido pela vítima”, conforme lembra Adriana Stanley (SOUZA; BORGES; 

CALDAS. 2013, p.38), além de vincular esse dano à conduta do outro consorte (nexo 

causal).  

É bastante questionável atribuir a queda econômica de uma das partes a partir da 

liquidação do relacionamento apenas à conduta do outro consorte durante a união, eis que 

ambos acordaram e consentiram livremente sobre as inúmeras escolhas que a vida a dois 

exige. 

Ou seja, sem uma efetiva regulamentação da prestação compensatória e de seus 

requisitos de forma objetiva é temerária sua aplicação, por ausência de fundamentação 

jurídica que a ampare e, ao mesmo tempo, alinhe-se ao princípio da autonomia privada e à 

segurança jurídica. 
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 Extraído de notas de aula ministrada pelo Professor na disciplina „Responsabilidade Civil por violação aos 
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virtual. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A obrigação alimentar devida a partir do divórcio ou dissolução da união estável, 

expressão concreta dos princípios da dignidade da pessoa humana e solidariedade, foi 

regulamentada pelo Código Civil Brasileiro de forma ampla para preservar, à medida do 

possível, a condição social do alimentado. 

O desafio dos aplicadores do Direito está tanto em dosar a pensão alimentícia de forma 

adequada para ambas as partes, como em conjugá-la aos ideais de igualdade entre os gêneros, 

independência e autonomia, de modo a permitir que os ex-consortes reorganizem suas vidas 

após o término da união.  

Nesse contexto, é recorrente a aplicação dos alimentos de forma transitória, para que o 

alimentado efetivamente busque sua autossuficiência dentro de um prazo razoável (quando 

suas condições pessoais de idade e saúde o permitam), de modo a liberar o alimentante do 

encargo e romper definitivamente o vínculo outrora existente. 

A partir da análise realizada, foi possível notar que o instituto alienígena da prestação 

compensatória vem sendo utilizado no Brasil de forma bastante equivocada, seja porque é 

confundido com a renda líquida dos bens comuns prevista no artigo 4º, parágrafo único da Lei 

nº 5.478/68, ou com os próprios alimentos civis. 

O repasse de parte da renda líquida de bem comum ao consorte prejudicado é 

fundamentado na copropriedade do bem e na vedação ao enriquecimento sem causa. É fixado 

antes do encerramento da partilha de bens do casal quando um deles permaneça na posse ou 

controle do imóvel ou empresa. 

Verificou-se uma confusão desse instituto já regulamentado no Brasil com a prestação 

compensatória, a qual não se presta a regular os frutos de bens comuns ou a antecipação de 

partilha, haja vista que sua natureza é nitidamente indenizatória. Logo, especificamente para 

esses fins, o instituto estrangeiro não possui utilidade. 

Os alimentos civis ou familiares previstos no „caput‟ do artigo 1.694 do Código Civil, 

por sua vez, também vêm sendo aplicados de forma deficitária por parcela da jurisprudência, 

e o seu correto alcance ainda é pouco desenhado pela doutrina. 

Veja-se que a lei dispõe expressamente que os alimentos devem guardar 

correspondência com a condição social do credor, ou seja, o padrão de vida desfrutado na 

união deve ser usado como referência para arbitrar a pensão sempre que possível (e os 

recursos do devedor permitam). 
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Importante frisar que as peculiaridades do caso concreto precisam ser amplamente 

consideradas para a correta dosagem da pensão alimentícia, seja quanto à possibilidade do 

alimentado se autossustentar e suas concretas necessidades, compatíveis à sua realidade; seja 

pelo atento exame do patrimônio, recursos e despesas do alimentante. 

A propósito, todo o patrimônio e sinais exteriores de riqueza do alimentante devem ser 

computados para fins de fixação dos alimentos civis, e não apenas seus rendimentos formais 

de trabalho, que podem não refletir o padrão de vida vivenciado na constância do 

relacionamento. 

As decisões judiciais examinadas demonstram que a prestação compensatória 

invocada ocupa, em grande parte, espaço dos alimentos civis mal aplicados. Portanto, a rigor, 

a disparidade econômica entre os ex-cônjuges ou companheiros decorrente da separação pode 

ser corrigida por meio da correta aplicação da norma relativa aos alimentos familiares pelos 

magistrados, na análise do caso concreto. A deficiente aplicação da lei, por si só, não justifica 

a „importação‟ de um novo instituto.  

O elastecimento da natureza assistencial do instituto dos alimentos (para congregar 

função reparatória) também não deve ser admitido para viabilizar a aplicação da compensação 

estudada como uma “subcategoria” alimentar, pois implicaria repudiável retorno à sistemática 

de busca por um culpado, já extirpada do ordenamento brasileiro.  

A inserção da prestação compensatória no cenário nacional pela doutrina e algumas 

decisões judiciais denuncia, além da deficitária dosagem dos alimentos civis, a existência de 

circunstâncias nas quais as decisões de vida tomadas pelo casal na constância do 

relacionamento acabam por deixar um deles em situação econômica precária a partir do fim 

da união, notadamente quando renuncia ao exercício de profissão por longos anos em prol da 

família e não existem bens a partilhar (ou são insuficientes). 

Embora possa ser viável suprir essa disparidade por meio dos alimentos civis, o 

emprego da prestação compensatória revela-se interessante, seja porque possui o escopo de 

reparar a situação; abrevia o tempo de dependência econômica entre as partes; reduz a 

probabilidade de inadimplência (de uma pensão fixada para ser paga por muitos anos); pode 

reduzir o volume de litígios e, ao final, assegurar a dignidade de ambas as partes na 

reconstrução de suas vidas privadas de forma independente. 

No entanto, o principal obstáculo para a instituição da prestação no Brasil é o 

necessário respeito à autodeterminação das partes na escolha do regime de bens para o 

casamento. Recorrer à prestação compensatória como mecanismo para alterar posteriormente 
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os efeitos do regime de bens livremente eleito (e não alterado ao longo da união) atenta contra 

a segurança jurídica e previsibilidade que sustentam o sistema jurídico. 

Do ponto de vista formal e objetivo, o casal, em seus arranjos de vida, possuía a 

faculdade de alterar o regime de bens ou, até efetuar doações em prol um do outro ou adquirir 

bens em copropriedade. 

A prática revela, entretanto, que os acordos tácitos celebrados durante a união, típicos 

da relação de confiança estabelecida ao longo dos anos e do modelo patriarcal de família 

acabam por gerar prejuízos significativos a uma das partes (desprovida de bens e receitas a 

partir do fim da união), porém de difícil mensuração objetiva. O senso comum aponta para a 

necessidade de uma reparação de tal situação, surgida a partir da frustração de expectativas e 

abuso de confiança, mas desprovida de ilicitude que justifique a clássica indenização civil. 

A análise do instituto francês da prestação compensatória revelou que ele congrega 

dúplice natureza, alimentar e reparatória, e é fixado a partir do exame de peculiaridades do 

caso concreto, como o tempo de duração da união, idade das partes, situação profissional, 

estado de saúde, patrimônio, renúncias efetuadas em prol da família, entre outras. 

Sua característica orçamentária, ou seja, sua fixação em valor fixo, a ser pago 

preferencialmente em capital, no menor espaço de tempo, é o atributo que mais implementa 

seu objetivo compensatório. Entretanto, como também congrega traços alimentícios e é de 

ampla aplicação a todos os casos de separação, inúmeros problemas vêm sendo enfrentados 

pela jurisprudência quanto à aplicação prática do instituto, conforme demonstrado. 

Após esse estudo, percebeu-se que a „importação‟ do instituto estrangeiro, nos moldes 

em que é aplicado na França, não se alinha à realidade nacional, seja porque os alimentos 

civis aqui disciplinados possuem amplo alcance, seja porque as hipóteses de cabimento de 

uma compensação econômica são bastante pontuais, considerado o contexto social e 

econômico das famílias brasileiras. 

Subsiste, porém, uma lacuna fática passível de preenchimento pelo instituto, que é a 

excepcional situação do cônjuge ou companheiro que renuncia ao exercício de uma atividade 

profissional para dedicar-se à família, enquanto é suprido do ponto de vista financeiro pelo 

outro consorte, em um projeto de vida legitimamente acordado por ambos.  

Note-se que esse arranjo familiar representa um risco financeiro para ambos os 

consortes: ao mesmo tempo em que um deles perde ao optar por renunciar a uma carreira 

profissional no todo ou em parte, o outro também assume o ônus de pagar uma pensão 

alimentícia, possivelmente de forma vitalícia em alguns casos. 
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As relações regidas pelo Direito de Família, por sua própria natureza, têm recebido um 

olhar mais humano das Cortes, que lançam mão de princípios constitucionais para responder a 

fatos sociais desacobertados pela legislação ordinária. Nesse sentido, um dos artifícios 

invocados para aplicar a prestação compensatória é a boa-fé objetiva. 

O enquadramento da prestação compensatória nas categorias jurídicas existentes é 

problemático, pois a reparação civil pressupõe a caracterização dos elementos da 

responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal. Em que pesem as 

expectativas frustradas, o rompimento da união é faculdade assegurada por lei a ambas as 

partes, não se vislumbrando a clássica ilicitude. 

Diante de todo o exposto, o caminho que se propõe é o da reafirmação dos alimentos 

civis já previstos em lei (artigo 1.694 do Código Civil), de natureza eminentemente 

assistencial, aplicados de modo que a condição de vida desfrutada pelo casal seja 

efetivamente considerada em sua fixação, proporcionalmente às possiblidades do alimentante, 

examinadas de forma ampla. 

Importante registrar que o crédito alimentar, além de preferencial ao indenizatório, 

possui prerrogativas relacionadas à sua própria natureza, como a execução forçada, prisão 

civil do devedor inadimplente, reforço de garantias entre outros, portanto mais benéfico para o 

credor. 

O repasse de parcela da renda líquida de bens comuns previsto no artigo 4°, parágrafo 

único da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68) também subsiste no processo de divórcio ou 

dissolução de união estável, não como verba alimentar, mas, sim, como antecipação da 

partilha de bens. A propósito, tal receita deverá ser considerada para aferir uma eventual 

pensão alimentícia em favor de qualquer das partes. 

Em um segundo momento, delinear o instituto da prestação compensatória para o 

ordenamento brasileiro é medida salutar para dissipar a jurisprudência vacilante, e como 

alternativa para equalizar a desigualdade real de gêneros ainda presente em algumas famílias 

brasileiras, mas somente visível a partir do divórcio ou dissolução da união estável. 

Acredita-se que a inserção da prestação compensatória no ordenamento brasileiro, 

como medida excepcional para casos em que não existam bens a partilhar (ou sejam muito 

aquém ao padrão de vida desfrutado pelo casal) pode ser um caminho para abreviar o tempo 

de dependência econômica entre os ex-consortes, enquanto implementa os princípios da 

solidariedade e dignidade, liberando ambos para prosseguir suas vidas de forma autônoma. 

A ideia é a de que o instituto seja objeto de projeto de lei, e coexista como instituto 

autônomo ao lado dos alimentos civis (poderão ser cumulados ou não, a depender do caso 
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concreto). A função precípua da prestação compensatória deve ser minimizar a disparidade 

econômica entre os consortes, dentro de um equilíbrio possível, e sem pretender a igualdade 

econômica dos mesmos, em respeito ao regime de bens livremente eleito. 

A exemplo do instituto francês, devem ser definidos parâmetros a serem considerados 

pelo juiz na fixação da verba, como o tempo de duração do relacionamento, idade e saúde das 

partes, situação profissional, renúncias feitas em prol da família, recurso e patrimônio de 

ambos e padrão de vida desfrutado durante a união. 

Ademais, deverá ser preferencialmente uma prestação em valor fixo, passível de 

pagamento em dinheiro ou bens. A aplicação do novo instituto deverá destinar-se às uniões 

posteriores à sua instituição, em prestígio à segurança jurídica e autonomia privada. 

Sem pretender esgotar o tema, e sim fomentar o debate e amadurecimento do instituto, 

conclui-se que a autodeterminação, no sentido de livre arbítrio para efetuar escolhas, precisa 

harmonizar-se com a preservação da dignidade da outra parte envolvida, em um equilíbrio 

entre liberdade e responsabilidade.   

A devida atenção do Poder Legislativo em relação ao regramento das consequências 

do rompimento da união, notadamente em caso de concreta desigualdade econômica entre os 

cônjuges ou conviventes é medida que aproxima o senso moral do Direito. 
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