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RESUMO 

Esta dissertação possui como objetivo geral tratar da 

renunciabilidade da Pensão Alimentícia por um dos cônjuges no Divórcio e na 

Dissolução da União Estável. Os objetivos específicos, por sua vez, buscam 

examinar a natureza jurídica dos Alimentos decorrentes do Divórcio e da 

Dissolução da União Estável, o Casamento, a União Estável e as conseqüências 

da intervenção do Estado no Direito de Família, bem como os aspectos 

principiológicos e político-jurídicos que se relacionam à renúncia aos Alimentos no 

Divórcio e na Dissolução da União Estável. A linha da pesquisa é a da Produção e 

Aplicação do Direito e o projeto se insere nos Fundamentos Axiológicos da 

Produção do Direito. Para tanto, faz-se uma análise dos Alimentos e sua natureza 

jurídica, abordando-se as diversas características desse instituto. São 

destacadas, também, as causas para o pagamento da Pensão Alimentícia, 

fazendo-se uma distinção entre aqueles Alimentos decorrentes de uma relação 

familiar (parentesco e poder familiar) e aqueles que surgem após a dissolução do 

Casamento e da União Estável. Após, realiza-se uma abordagem do suposto 

conflito que há entre o Princípio da Autonomia Privada e a dignidade da pessoa 

humana, enfatizando-se, também, as conseqüências da intervenção do Estado no 

Direito de Família. Finalmente, passa-se a um exame dos termos técnicos 

relacionados à Renúncia, distinguindo-a da dispensa e da desistência, bem como 

um exame principiológico e político-jurídico relacionado ao tema, concluindo-se 

com uma digressão acerca da renunciabilidade dos Alimentos decorrentes da 

Dissolução da União Estável e do Casamento. Trata-se de trabalho dividido em 

três capítulos, realizado com método indutivo, mediante pesquisa doutrinária, 

jurisprudencial e também do direito positivo, sem esgotar-se, contudo, a matéria.  

Palavras-chave: Alimentos. Pensão Alimentícia. Renúncia. Família. Casamento. 

União Estável. Divórcio. Dissolução da União Estável. Autonomia Privada. Política 

Jurídica. Princípios.  



INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, intitulada A renúncia aos alimentos no 

Divórcio e na dissolução da União Estável: uma reflexão sob a ótica 

principiológica e político-jurídica, busca examinar aspectos doutrinários 

relacionados à obrigação de prestar os alimentos, que sucede o Casamento e a 

União Estável, bem como a (im)possibilidade de renunciá-los. 

São vários os autores que, no entorno dessa temática 

relacionada ao Direito de Família, analisam o modelo estatal realizando um cotejo 

desse estudo com as suas conseqüências no contexto social e político. 

Da mesma forma, e com razão, muitos têm considerado o 

direito sob a ótica da Política Jurídica, compreendendo a Ciência Jurídica não 

como ciência isolada, mas coexistente a outros ramos do conhecimento como a 

Sociologia, a Filosofia (ética e estética), a Antropologia, a Psicologia, etc. Poucos, 

no entanto, relacionam tais estudos ao Direito de Família.  

Justifica-se o presente trabalho, portanto, em razão da 

inexistência de pesquisa que examine a Renúncia aos Alimentos com fundamento 

na Política Jurídica, no campo principiológico do direito e nas demais teorias que 

primam pela desconstrução dos dogmas que, em tese, pretendem regular o 

comportamento humano. 

Trata-se de examinar a norma, o fato e o valor – sob a ótica 

do contexto, da realidade, da compreensão, do sentimento e, principalmente, na 

perspectiva dos princípios que direcionam a atividade do operador do direito. 

Dessa forma, como objetivo geral da pesquisa, pretende-se 

examinar as questões que envolvem as razões da renunciabilidade dos alimentos 

na dissolução do Casamento e da União Estável, enfatizando-se, também, os 

limites da intervenção do Estado nas relações individuais e as conseqüências em 

ramos específicos, como no Direito de Família. 
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Tal intervenção, muitas vezes, faz-se mediante a aprovação 

de regras que vedam o direito de transação ou disponibilidade de certos direitos, 

de modo a proteger as partes, muitas vezes, hipossuficientes de eventual prejuízo 

decorrente da perda ou abdicação desse direito.  

São algumas das situações tratadas pela lei como 

indisponíveis que, em regra, têm como pano de fundo um direito fundamental, que 

merece ser protegido mediante a observância dessas regras onde há intervenção 

do Estado no direito coletivo, difuso e até mesmo individual.  

Um dos exemplos de intervenção do Estado, de forma bem 

específica, ocorre com a aplicação do artigo 1.707 do Código Civil (CC)11, que, 

para alguns, vedaria aos ex-cônjuges e ex-companheiros a renúncia à Pensão 

Alimentícia decorrente da dissolução da relação familiar. 

Consta no artigo 1.707 do Código Civil22: “Pode o credor não 

exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo 

crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. 

Essa regra, sob a ótica mencionada, que apresenta como 

um dos principais fundamentos a solidariedade, protegeria, em tese, o direito aos 

alimentos e, portanto, o direito à dignidade e sobrevivência daqueles que, por 

certa razão, dissolveram uma sociedade conjugal ou uma União Estável e, 

supostamente, dependem da Pensão Alimentícia para o seu sustento. 

Mas quais seriam as razões para se proibir a renúncia aos 

alimentos no Divórcio e na dissolução da União Estável, quando os ex-cônjuges 

ou companheiros assim convencionam? Seria o artigo 1.707 do CC aplicável aos 

referidos casos? Ou seria ele aplicável tão-somente aos casos cujo fundamento 

dos alimentos é o parentesco e o poder familiar?    

                                            
1 BRASIL. Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil brasileiro. 
2 BRASIL. Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil brasileiro.  art. 1.707. 



 

 

   3 

 

O presente trabalho, dessa forma, visa analisar a 

renunciabilidade do direito de Pensão Alimentícia, originado do Divórcio dos 

cônjuges e da dissolução da União Estável, sem negar a aplicação do artigo 

1.707 do Código Civil para os casos adequados (parentesco e poder familiar). 

Tem-se como hipóteses, deste modo, a natureza também 

obrigacional do casamento e da união estável e sobretudo da relação que sucede 

o fim destas espécies de união.  

Da mesma forma, busca-se destacar a natureza patrimonial 

e disponível dos alimentos decorrentes do divórcio e da dissolução da união 

estável, a inexistência de incompatibilidade entre os princípios da dignidade da 

pessoa humana (que fundamentaria, em tese, a irrenunciabilidade) e o princípio 

da autonomia privada e, por fim, a inaplicabilidade do artigo 1707 do Código Civil 

aos alimentos que decorrem da dissolução dessas relações. 

Trata-se de examinar um daqueles exemplos de direito em 

tese indisponível, que tem como fundamento norma de intervenção do Estado no 

Direito de Família e, supostamente, vedaria o direito de renúncia aos alimentos no 

Divórcio e na dissolução da União Estável. 

Como forma de sistematizar e ordenar esta pesquisa, será 

utilizado o método dissertativo com abordagem indutiva, a ser operacionalizada 

com as técnicas do referente3 e da categoria4. As técnicas de pesquisa aplicadas 

serão a bibliográfica, a documental e a virtual, e os seus resultados estarão 

estruturados em três capítulos. 

O objetivo institucional é elaborar uma dissertação no curso 

de mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, mais 

                                            
3 “Referente é a explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance 

temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa” 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica. idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 6. ed. Florianópolis: OAB/SC, 2002. p. 104. 

4 Categoria “é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica. p. 37. 
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especificamente na linha de Produção e Aplicação do Direito e no projeto de 

pesquisa Fundamentos da Produção do Direito. 

O primeiro capítulo apresenta uma noção geral dos 

alimentos, de seu conceito e sua natureza jurídica no direito pátrio. No mesmo 

capítulo, será examinada a diferença entre os alimentos decorrentes do poder 

familiar e aqueles devidos por um cônjuge ou companheiro ao outro após a 

dissolução da União Estável ou do Divórcio do casal. 

Visa-se, dessa forma, tratar o direito de Pensão Alimentícia 

sob um enfoque distinto do que são abordados os alimentos devidos pelos pais 

aos filhos. Afinal, distinto é o fundamento que disciplina tal direito, o que faz crer 

que é também distinta a natureza jurídica desses alimentos e, portanto, diverso 

deve ser o tratamento desse direito. 

Há, nesse sentido, um desapego às teorias da 

indisponibilidade do direito de Pensão Alimentícia decorrente do Divórcio e da 

separação de fato, sem que o estudo se “deite” nos braços teóricos harmônicos 

da publicização do Direito de Família. 

Acredita-se que a existência de uma norma de conduta ou 

comportamento humano não decorre tão-somente da redação de um dispositivo 

legal, nesse caso, o artigo 1.707 do CC, mas também da aplicação dos princípios 

e fundamentos que se relacionam com a matéria que se objetiva regulamentar. 

O segundo capítulo, por sua vez, versará sobre o estudo do 

casamento, da intervenção do estado no direito de família, enfatizando-se, ainda, 

breves considerações acerca da separação consensual, a dissolução da 

sociedade de fato, a separação litigiosa e o divórcio. Nesse ponto, haverá 

destaque para o aspecto obrigacional decorrente das referidas relações e a forma 

como devem ser abordadas as questões que sucedem a dissolução delas. 
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No terceiro capítulo, por fim, será abordada a questão 

principiológica relacionada à matéria, a correta definição do termo renúncia5 e 

realizar-se-á um cotejo entre os conceitos e as teorias mencionadas, como meio 

de se defender a disponibilidade e, portanto, a renunciabilidade do direito de 

Pensão Alimentícia decorrente da dissolução do matrimônio e da União Estável. 

Cuidar-se-á de uma análise político-jurídica da matéria, de modo a extrapolar a 

compreensão exclusivamente legal, abordando aspectos principiológicos e até 

mesmo sociológicos – a realidade e atual conotação da sociedade conjugal – 

relacionados ao tema. 

O referido estudo é de suma importância porque aborda não 

somente os aspectos do Direito de Família relativos à matéria, mas também 

àqueles que circundam a disciplina, no que está incluído o conflito principiológico 

existente entre a dignidade da pessoa humana e a autonomia privada e a 

necessidade de análise da situação concreta sob a ótica da Política Jurídica. 

Cuida-se de uma teoria que não procura comprovar a 

ausência de um direito (no caso os alimentos), como muitos podem pensar, ou 

somente a renúncia por si só, mas sobretudo defender o direito de se renunciar; o 

direito e a liberdade de se renunciar uma prestação alimentar que não convém a 

parte, e que muitas vezes precisa ser renunciado para que a dignidade seja 

preservada. 

Desse modo, fundado na pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial, buscar-se-á examinar e fundamentar a hipótese levantada, no 

sentido de se justificar a viabilidade de renúncia aos alimentos no Divórcio e na 

dissolução da União Estável. 

                                            
5 Em resumo, pode-se antecipar que a renúncia tem como fim a abdicação definitiva de um direito, 

sem possibilidade reavê-lo posteriormente. 



CAPÍTULO 1 

CASAMENTO, UNIÃO ESTÁVEL E A INTERVENÇÃO DO ESTADO 
NAS RELAÇÕES DE FAMÍLIA 

1.1 CASAMENTO: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

A noção de Casamento é extremamente relevante quando 

se examina a temática em estudo, qual seja, a renúncia aos alimentos no Divórcio 

e na dissolução da União Estável. 

Na realidade, as discussões que existem acerca da 

possibilidade ou não de renúncia dos alimentos na dissolução do matrimônio 

decorrem da espécie de vínculo ocasionado pelo Casamento. 

É do confronto existente entre a ótica contratual do 

Casamento e da visão publicista desta instituição que surgem as maiores 

discórdias sobre a possibilidade de renúncia dos alimentos na dissolução da 

sociedade conjugal. 

Mas o que seria, então, o Casamento para a doutrina atual? 

De Plácido e Silva, leciona que Casamento, 

Na terminologia jurídica, designa o contrato solene que, gerando a 
sociedade conjugal ou formando a união legítima entre o homem e 
a mulher, vem estabelecer os deveres e obrigações recíprocas, 
que se atribuem a cada um dos cônjuges, seja em relação a eles, 
considerados entre si seja em relação aos filhos que se possam 
gerar desta união. 

[...] 
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Sem que, a rigor, possa ser aplicado Casamento para designar 
toda união voluntária de um homem e uma mulher, que se 
acordem em viver juntos e constituir família, não deixa essa união, 
em verdade, de revelar o Casamento de fato, onde o estado de 
casado pode trazer benefícios à prole dele surgida. 

Por esse motivo, com justo acerto, sempre se acresce ao 
vocábulo, para formar a idéia de sua aprovação legal, a 
adjetivação civil, que indica a sanção da lei ao ato que se praticou, 
em conseqüência do que se formou contrato conjugal.6 

Depreende-se, desse conceito, a possibilidade de se impor 

ao Casamento um teor nitidamente contratual, uma vez que é celebrado entre 

pessoas capazes, no intuito de definir direitos e obrigações reciprocamente 

estabelecidas. 

Aliás, o contrato nada mais é do que um ajuste ou uma 

convenção por meio da qual se criam, modificam, adquirem ou extinguem direitos, 

mediante a definição de obrigações mútuas. 

Tais obrigações, ademais, não decorrem somente do pacto 

celebrado entre os nubentes, mas também da própria lei, neste caso o CC, que 

dispõe: 

o Casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges [...] que  homem e 
mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 
companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 7 

Dias, nesse contexto, esclarece que 

muito se discute ainda sobre a natureza jurídica do Casamento. O 
primeiro questionamento que surge é se o Casamento, o ato mais 
solene do direito brasileiro, é um instituto de direito público ou de 
direito privado. Mas as dúvidas não terminam aí. As divergências 

                                            
6 DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar J. Vocabulário jurídico. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 

157. 
7 BRASIL. Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002. arts. 1.511 e 1.565. 
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doutrinárias são tão acentuadas que ensejaram o surgimento de 
três correntes: a) a doutrina individualista, influenciada pelo direito 
canônico, que vê o Casamento como um contrato de vontades 
convergentes para a obtenção de fins jurídicos; b) a corrente 
institucional, que destaca o conjunto de normas imperativas a que 
aderem os nubentes; e a terceira corrente doutrinária chamada (c) 
eclética, que vê o Casamento como um ato complexo, um contrato 
quando de sua formação e uma instituição no que diz respeito ao 
seu conteúdo.8 

Cifuente9, utilizando a ótica contratual, apresenta estudo 

aprofundado da matéria: 

A concepção do matrimônio como contrato não é como alguns 
pensam uma elaboração do direito romano clássico segundo 
mostrou CARLO MANETTI (Vide Der Ehekonsens im romischen 
recht. Roma, 1977 e La definizione essenziale giuridica del 
Matrimonio. Atti del coloquio romanistico-canonístico (13- 16 
marzo 1979), Roma, 1980 cit. por J. M. GONZALEZ DEL 
VALLE. Derecho Matrimonial según el Código de 1983. 
Universidade de Navarra, 1983, p. 14). O princípio romano 
‘consensus facit nupcias’ não teve na mente jurídica romana uma 
coincidência com a mente canonista. Para esta significa um 
consentimento inicial; para aquela, um consentimento cria uma 
situação ou estado com relevância jurídica e  deixa de existir 
quando o consentimento desaparece (Cf. J. M. GONZALEZ DEL 
VALLE. Op. Cit., p. 15). 

Desde PEDRO LOMBARDO e GRAZIANO a doutrina canonista 
vem elaborando e aperfeiçoando o conceito do matrimônio-
contrato (A dominação de contrato apareceu, provavelmente, 
no século VII e fez-se comum no século XII; encontra-se nas 
fontes do Direito Eclesiástico [Decretales, lig. 4, tit. 1 cap. 26; 
tit. 4] e está recolhida na doutrina de inúmeros canonistas. 
Faz-se referência ao caráter contratual do matrimônio, por 
exemplo, na Encíclica Casti Connubi de PIO XI e é usada 
amplamente esta denominação na Rota e nas Sagradas 
Congregações Romanas. Vide sobre o aspecto histórico 

                                            
8 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 

144. 
9 CIFUENTE, Dom Rafael L. O casamento. Disponível em: <www.presbiteros.com.br>. Acesso 

em: maio 2007. 
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deste tema ADAMI, Precisazioni in tema di consenso 
matrimoniale nel pensiero patristico in il Diritto ecclesiastico. 
Roma, 1965, fasc. III, pp. 20s). Esta concepção predominou entre 
os juristas dos séculos XVII a XIX e foi recolhida pelo código 
napoleônico através do qual chegou a diversas codificações 
modernas. 

 

Ademais, conclui Cifuente que 

entendem estes autores que sendo contrato o consentimento de 
duas ou mais pessoas num mesmo objeto, que produz uma 
obrigação de justiça comutativa para dar, fazer ou omitir alguma 
coisa um em favor do outro, e tendo o matrimônio os elementos 
indicados, este deve ser denominado contrato. Com efeito, no 
matrimônio encontram-se: 1º como pessoas, o marido e a mulher; 
2º como consentimento, o conjugal; 3º como objeto, a comunidade 
de vida; 4º como obrigações, nascidas do contrato, e de dar a 
aceitar o direito perpétuo e exclusivo sobre o corpo (jus in corpus), 
em ordem aos atos de per si aptos para gerar a prole (Vide E. 
REGATILLIO et F CAPELLO. Loc. Cit.).10  

De onde decorreria, então, o caráter publicista do Casamento? 

Na realidade, todo instituto ou norma de ordem pública 

deriva de uma proteção especial que o Estado lhe confere, ou de um interesse 

“público” ou coletivo que a sociedade lhe impõe. 

Tecnicamente, os institutos ou as normas de ordem pública 

estão sempre vinculados a um direito fundamental constitucionalmente 

estabelecido que, no caso do Casamento, seria o direito constitucional de 

proteção da entidade familiar e, portanto, de proteção do Casamento. 

O artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil estabelece que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

                                            
10 CIFUENTE, Dom Rafael L. O casamento. Disponível em: <www.presbiteros.com.br>. Acesso 

em: maio 2007 
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Estado”. No parágrafo 8º, do mesmo dispositivo, renova que “o Estado assegurará 

a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram [...]” 

Logo, inequívoco que, por estabelecer a família como 

entidade  protegida pelo Estado, a Constituição confere a ela e, portanto, repita-se 

ao Casamento, uma proteção constitucional e, por conseqüência, caráter 

publicista. 

Mas até que ponto o Estado estaria legitimado a intervir nas 

relações familiares como forma de protegê-las? Até que ponto haveria interesse 

público nas relações e obrigações que decorrem do Casamento e, principalmente, 

naquelas que sucedem a sua dissolução? 

Por certo que tal intervenção decorre da importância que se 

dá à família como núcleo fundamental para a manutenção da sociedade. Vê-se a 

entidade familiar, dessa forma, como instituição cuja relação de vínculo é 

principalmente mantida pelo afeto e essencial para a preservação de grupos que 

o Estado essencialmente deve conservar. 

Não foi por outra razão que Dias afirma: 

Muitos consideram o Casamento um contrato sui generis, isto é, 
um contrato diferente, com características especiais, ao qual não 
se aplicam as disposições legais dos negócios patrimoniais. Daí 
afirmar-se que o Casamento-ato é um negócio jurídico e o 
Casamento-estado é uma instituição. De qualquer modo, é 
descabido tentar identificar o Casamento com instituto que tenha 
por finalidade exclusivamente questões de ordem obrigacional. Os 
pressupostos dos contratos de direito privado não são suficientes 
para explicar a sua natureza. O Casamento é um negócio jurídico 
bilateral que não está afeito à teoria dos atos jurídicos. É regido 
pelo Direito de Família. Assim, talvez, a idéia de negócio de 
Direito de Família seja a expressão que melhor sirva para 
diferenciar o Casamento dos demais negócios de direito privado. 
Ainda que o Casamento não faça surgir apenas direitos e 
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obrigações de caráter patrimonial ou econômico, não se pode 
negar que decorre de um acordo de vontade.11 

Apesar de reconhecer que o Casamento decorre de um 

acordo de vontades, o que poderia tornar disponíveis algumas relações dele 

decorrentes, Dias ressalta o caráter de instituição decorrente de consenso 

espontâneo, assim como a importância do afeto na formação de um núcleo que 

tem por fim especial a formação de uma família, onde seja possível integrar 

sentimentos, esperanças e valores em busca da felicidade.  

Ainda enfatiza que 

a discussão, ainda que tradicional, se revela estéril e inútil. As 
pessoas são livres para casar, mas, no que diz com os deveres e 
direitos, sujeitam-se aos efeitos do Casamento, que ocorrem 
independente da vontade dos cônjuges. Com o Casamento, os 
nubentes aderem a uma estrutura jurídica cogente. Em face do 
elevado número de regras e imposições que surgem a partir da 
manifestação do par, o Casamento é considerado por muitos uma 
instituição. Essa visão da família tem como pressuposto a própria 
formação do Estado, em face do dever de promover o bem de 
todos (CF 3º IV). No entanto, o aspecto institucional do 
Casamento é muito mais sociológico do que jurídico. Assim, 
quase que se poderia dizer que o Casamento é um contrato de 
adesão, pois efeitos e formas estão previamente estabelecidos na 
lei, não havendo espaço para a vontade dos noivos, que se 
limitam a dizer ‘sim’ diante da autoridade civil, o que tem o alcance 
da concordância com os deveres do Casamento.12 

Dias, apesar de tratar como inútil a discussão acerca da 

natureza do Casamento, revela nitidamente seu posicionamento institucional e 

invoca, por outro lado, argumentos que fomentam a defesa da teoria 

individualista. 

Vê-se isso quando afirma que as pessoas são livres para 

casar, mas deixa de reconhecer o entendimento segundo o qual elas são livres 
                                            
11 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 145. 
12 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias.  p. 144-145. 
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para se divorciar e, mais ainda, deveriam ser livres para definir as condições que 

sucedem o Divórcio. 

O fato é que a definição acerca da natureza jurídica do 

Casamento vai continuar sendo um tema polêmico. No entanto, mesmo que 

defendida a teoria institucional, tal natureza jurídica não pode se prolongar para 

depois da dissolução do Casamento, quando inexistem leis cogentes para os ex-

cônjuges.  

 

1.2 UNIÃO ESTÁVEL: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

A União Estável é fato jurídico decorrente da união pública 

contínua e duradoura, entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família.  

Não chega a ser um negócio jurídico porque, em regra, não 

é formalizado entre os pares, mas torna-se um fato jurídico na medida em que o 

seu acontecimento gera conseqüências jurídicas para as partes nele envolvidas. 

O § 3º do artigo 226 da Constituição Federal conferiu 

proteção especial à União Estável, na medida em que reconheceu tal união como 

entidade familiar. 

Alguns requisitos, no entanto, são inerentes a essa união. 

Inicialmente, tem-se a estabilidade, que impede que qualquer relacionamento 

transitório seja protegido como a União Estável. A mens legis, sem dúvida, é 

proteger uma instituição que também possui os elementos fundamentais do 

Casamento, razão pela qual se exigiu a característica duradoura para fins de 

constituição da União Estável. 

Não há definição acerca do lapso temporal, mas exige-se a 

demonstração de que havia a intenção de constituir família. 
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Outro requisito é a continuidade, outro elemento que 

complementa a estabilidade, evitando que a união seja caracterizada por 

desencontros e interrupções constantes. 

Além da diversidade de sexos, há outro elemento que a 

doutrina e a jurisprudência têm firmado como essencial; é o caso da publicidade, 

que decorre diretamente da lei, na medida em que se exige uma união pública, no 

sentido de que ela é reconhecida por todos como uma união que, mesmo não 

formalizada, configura-se semelhante ao estado de casado. 

Por fim, tem-se o objetivo de constituir família, o que não 

significa exigir que haja prole em comum. Assim, a vida em família na União 

Estável se caracteriza pela comunhão de vida e interesses, na qual há afeto e 

finalidade pública de manter a união de forma duradoura. 

A quebra da fidelidade, desse modo, pode constituir prova 

do fim do vínculo familiar, pois não houve respeito ou comunhão permanente de 

vida e de interesses. 

Referida conclusão decorre do artigo 1.724 do CC13 que 

pauta a relação entre os companheiros pela lealdade, respeito, assistência, 

guarda, sustento e educação dos filhos. 

Não é essencial, todavia, que o casal possua habitação 

comum, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 382, 

segundo o qual “a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é 

indispensável à caracterização do concubinato”.14 

Nota-se, dessa forma, que, apesar de desnecessário um 

registro formal para a constituição da União Estável, esta se constitui quando 

                                            
13 BRASIL. Lei n. 10406. art.1.724. 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 382. A vida em comum sob o mesmo teto "more 

uxorio", não é indispensável à caracterização do concubinato. 
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preenchidos os requisitos supramencionados, sendo protegida como entidade 

familiar. 

Da mesma forma, então, aplicam-se as considerações acima 

realizadas acerca da natureza jurídica do Casamento. Ou seja, apesar de 

legalmente protegida pelo Estado em alguns aspectos, a União Estável também 

depende da vontade das partes – companheiros – para a sua constituição. Sua 

extinção, todavia, depende da vontade de somente um deles. 

O aspecto contratual, nesse caso, mostra-se ainda mais 

realçado, na medida em que doutrina e jurisprudência têm pacificado o 

entendimento de que as situações decorrentes da União Estável podem ser 

disciplinadas mediante contrato entre as partes, inclusive aquelas que 

eventualmente venham a suceder o fim da União Estável. 

 

1.3  O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E A INTERVENÇÃO DO 

ESTADO NO DIREITO DE FAMÍLIA  

Questão igualmente relevante para análise da temática 

examinada neste trabalho, e pouco tratada pelos autores, é a limitação ao poder 

de intervenção do Estado no Direito de Família. 

É certo que o artigo 1.513 do Código Civil já estabelece: “É 

defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de 

vida instituída pela família”.15 

Da mesma forma, o § 2º do artigo 1.565 do mesmo Codex 

dispõe  

que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

                                            
15 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.513. 
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financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo 
de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.16 

No entanto, numerosos são os meios pelos quais o Estado 

limita direitos relacionados à família, principalmente através de imposições legais 

e por meio de interpretações dedicadas pelos Tribunais a essas imposições. 

Nesse sentido, pode-se exemplificar as decisões de alguns 

Tribunais pátrios que insistem em vedar aos nubentes a colocação do sobrenome 

da mãe no final do sobrenome de sua prole. 

Outro exemplo, e de interesse primordial para este estudo, é 

a limitação decorrente do artigo 1.707 do Código Civil, que estabelece que “pode 

o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o 

respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.17 Ou seja, 

mesmo que se argumente ser vedado ao Estado “interferir na comunhão da vida 

instituída pela família e mesmo que seja vedado qualquer tipo de coerção por 

parte de instituições privadas ou públicas” no planejamento familiar, o Código Civil 

insiste em afirmar que é vedado ao cônjuge renunciar ao direito a alimentos. 

Alguns autores, como Dias, apresentam a seguinte 

justificativa: 

Peculiaridades envolvem o Casamento. De um lado, há o 
interesse do Estado na constituição da chamada célula mater da 
sociedade, como elemento estruturante da própria sociedade 
organizada. A sociedade humana não é uma sociedade de 
indivíduos, nem a sociedade política é uma sociedade de 
cidadãos, mas sim de famílias. Aliás, em nome desse interesse 
prevalente é que se justifica a postura intervencionista do Estado 
nas relações afetivas. Mas, sob a ótica dos noivos, mais do que 

                                            
16 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.565. 
17 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.707. 
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no campo da vontade, está-se no campo do domínio dos 
sentimentos.18 

Em linha fundamental, pode-se dizer que, no tocante aos 

alimentos, não seria adequado admitir que o Estado deixasse ao infortúnio aquele 

que não possui condições de prover a sua própria subsistência. É por isso que, 

antes de relegar tal obrigação ao Estado, confere-se a um determinado grupo 

particular a obrigação de prestar esses alimentos.  

Nesse sentido, surgem os genitores como primeiros 

obrigados na relação, passando, posteriormente, a obrigação aos parentes e, no 

caso dos cônjuges ou companheiros, a obrigação passaria a ser recíproca. 

Tem-se daí o suposto interesse público e matéria de 

alimentos, já que tal obrigação interessa à família e, por conseqüência, à 

sociedade e ao Estado. 

Mas até onde, então, iria o dever do Estado de interferir no 

Direito de Família? E até que ponto o princípio da autonomia da vontade19 estaria 

legitimado a impedir tal intervenção nas relações de família? 

Tratando da autonomia da vontade, Madaleno20 pondera que 

os acordos firmados no âmbito da família deveriam ser isentos de intervenção 

estatal, indicando como contraditória a busca do judiciário pelos cônjuges e 

companheiros, que em verdade possuem autonomia para deliberação acerca das 

conseqüências decorrentes da sua união: 

A cultura conjugal preparada para o novo milênio deve priorizar a 
autonomia das pessoas e vedar cada vez mais a intervenção 
estatal. Muito próximo da quase absoluta neutralidade, o Estado 
deve interferir tão-somente, como guardião da ordem pública 

                                            
18 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias.. p. 146. 
19 Apesar de poucas distinções doutrinárias, o princípio da autonomia da vontade será 

mencionado como sinônimo do princípio da autonomia privada. 
20 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no direito de família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 49. 
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matrimonial, em três esferas de valores, a saber: a) à proteção 
dos direitos e interesses de terceiros, como o são os direitos dos 
filhos enquanto incapazes; b) a preservação da dignidade 
humana, que se constitui noutro limite ao princípio da autonomia 
pessoal; por fim, o que Mizrahi denomina como sendo c) a cultura 
e as margens de aceitação da coletividade, externando 
verdadeiras regras consagradas pela cultura social, que já 
marcham compactas no compasso dos tempos, repugnando à 
sociedade, qualquer tentativa de violação, como, por exemplo, a 
proibição do incesto. 

Fazendo menção a uma nova perspectiva constitucional da 

entidade familiar, Tepedino21 assim se manifesta: 

O sacrifício individual, em todas essas hipóteses, era largamente 
compensado, na ótica do sistema, pela preservação da célula 
mater da sociedade, instituição essencial à ordem pública e 
modelada sob o paradigma patriarcal. 

O constituinte de 1988, todavia, além dos dispositivos acima 
enunciados, consagrou, no art. 1º, III, entre os princípios 
fundamentais da República, que antecedem todo o texto maior, a 
dignidade da pessoa humana, impedindo assim que se pudesse 
admitir a superposição de qualquer estrutura institucional à tutela 
de seus integrantes, mesmo em se tratando de instituições com 
status constitucional, como é o caso da empresa, da propriedade 
e da família.  

Nota-se, dessas transcrições, não obstante o caráter 

publicístico ou indisponível dado, por alguns autores, à instituição familiar, mais 

especificamente ao Casamento e à União Estável, que há uma tendência em se 

fazer preponderar sob essas instituições o caráter individual e disponível daqueles 

que a constituem.  

Não negam, os referidos autores, que existem matérias e 

aspectos em que a intervenção do Estado é justificável, mas desde que utilizada 

                                            
21 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. ver. e atual. São Paulo: ed. Renovar, 2004. 

p. 397-398. 
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para preservar os interesses e a dignidade de seus integrantes e uma vez 

empregada para resguardar valores sociais consagrados pela sociedade. 

Nesse sentido, Madaleno acrescenta que 

trata-se, portanto, de uma revisão daqueles conceitos 
estacionados no tempo, de um Direito de Família avesso a 
renúncias e com escassa margem de negociação.  

[...] 

A intromissão estatal faz nexo quando respeita aos limites 
geográficos de proteção dos interesses de menores e incapazes, 
ou quando preserva a dignidade humana e os princípios de cultura 
sociofamiliares já consagrados pela moral coletiva. E a razão 
lógica pode ser detectada na tendência de quebra das rígidas 
estruturas familiares, que tinham como motivação vinculação 
eterna dos Casamentos que se suportavam no desequilíbrio da 
desigualdade e na silenciosa escravidão da dependência 
econômica da mulher. 

E tanto as relações de família vêm ascendendo para a autonomia 
da vontade, que, dentre vários lentes, Carlos Orcesi pontua já não 
mais haver como enquadrar a separação e o Divórcio como 
modelos jurídicos de direitos indisponíveis, bastando perceber que 
é a lei a primeira a oferecer a possibilidade da dissolução do 
Casamento por mútuo consentimento. 

[...] 

O ato de estender maior autonomia privada para relações jurídico-
familiares não se resume em encontrar apenas relevantes 
soluções de conteúdo econômico para conflitos conjugais em 
juízo, mas significa, acima de tudo, transitar com mais segurança 
no porvir das personagens que se separam.22 

Prova dessa expansão da autonomia da vontade é a 

possibilidade dos cônjuges e concubinos celebrarem acordos de vontade acerca 

                                            
22 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no direito de família. p. 50-51. 
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da guarda de seus filhos, do regime de visitas, da manutenção ou não do nome e, 

como aqui se defende, da possibilidade de renúncia aos alimentos.  

É sob essa ótica que Rolf Madaleno destaca os limites da 

intervenção do Estado sob esses direitos e ressalva os demais, que ficam 

unicamente sujeitos à liberdade de disposição da pessoa. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, então, passa a 

ser fundamento balizador na matéria, como será melhor esclarecido no decorrer 

deste estudo. 

Nesse sentido é o escólio de Perlingieri23: 

O controle, por iniciativa dos próprios familiares e, por vezes, de 
terceiros, sobre as vicissitudes pessoais e familiares justifica-se se 
e na medida em que for feito em função da garantia dos direitos 
fundamentais, a ser realizado por iniciativa ora dos próprios 
interessados ou supostos tais, ora pelo Ministério Público, ainda 
que solicitado em via oficiosa ou institucional. Na solidariedade e 
no sacrifício pessoal como atos de amor, quando carentes do 
significado da reciprocidade, podem se esconder os perigos da 
sujeição e da submissão integral até a total anulação da vontade e 
da personalidade dos sujeitos (plágio). A dignidade humana 
nestas hipóteses representa um limite inviolável no plano do 
comportamento e, ao mesmo tempo, um valor indisponível em 
formas juridicamente importantes. 

Oportuno salientar, todavia, que a possibilidade de 

interpretações subjetivas no direito não pode tolerar entendimento ultrapassado 

ou extremamente ampliativo acerca das matérias que envolvem o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Fosse assim, seria possível argumentar como 

inconstitucional qualquer forma de prisão, qualquer obrigação fisicamente onerosa 

                                            
23 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 2.ed. 

Tradução Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 249. 
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ou qualquer contrato entre capazes que não visasse a primar de forma absoluta 

pela dignidade da pessoa humana contratante. 

Na realidade, o princípio da dignidade da pessoa humana 

existe para ser aplicado, principalmente, como dever do Estado com relação às 

pessoas, individualmente consideradas, e não relativo às obrigações impostas por 

uns (particulares) em relação aos outros. 

Logo, se há uma justificativa para intervenção do Estado nas 

relações familiares, tal intervenção se justifica para que ele, o Estado, por seus 

meios, preserve a dignidade da pessoa humana e também para que fomente a 

preservação desta dignidade na sociedade.   

Especialmente no Casamento e na União Estável, a 

intervenção do estado pode, muitas vezes, ir de encontro ao destino visado pelo 

afeto e ao destino da relação que os nubentes ou companheiros pretendam dar. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o núcleo decorrente 

da união de duas pessoas de sexo distinto deve respeitar as regras internas 

dessa relação, de modo a reduzir o máximo possível qualquer espécie de 

intervenção externa, sobretudo a do Estado, quando o fim visado for preservar o 

afeto, a felicidade, a compreensão e o carinho mútuo existente entre o casal.  

Afinal, nestes casos, respeitar a dignidade significa, acima 

de tudo, respeitar a manifestação voluntária de cada pessoa na decisão acerca do 

que lhe convém. 

 

1.4 SEPARAÇÃO LITIGIOSA 

Dispõe o artigo 1.572 do Código Civil que qualquer dos 

cônjuges “poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro 
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qualquer ato que importe em grave violação dos deveres do Casamento e torne 

insuportável a vida em comum”.24  

O § 1º, por sua vez, preceitua: 

[…] pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver 
acometido de doença mental grave, manifestada após o 
Casamento, que torne impossível a continuação da vida em 
comum, desde que, após uma duração de dois anos, a 
enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. 

No que tange à primeira causa de separação mencionada, 

tem a doutrina se manifestado no sentido de que as causas que tornam 

insuportável a vida em comum não são somente aquelas positivadas, mas 

também quaisquer outras que demonstrem a impossibilidade de convivência 

harmônica do casal. 

Da mesma forma, tem-se afirmado que as causas que 

determinam a separação são denominadas peremptórias, de modo que, uma vez 

existentes, dão ensejo à dissolução da sociedade conjugal, independente de 

apreciação subjetiva feita pelo magistrado. 

Por fim, pode-se mencionar como causa para Separação 

Litigiosa a ruptura da vida em comum por mais de um ano.  

No entanto, mesmo que se proponha a separação, não se 

furta ao autor o direito de pleitear os alimentos necessários à manutenção de sua 

qualidade de vida e padrão social. 

Nesse aspecto, impende registrar que, para o presente 

trabalho, não há relevância em se aprofundar um estudo sobre a Separação 

Litigiosa, visto que a renúncia aos alimentos depende de manifestação do 

renunciante, sem que haja qualquer tipo de litígio acerca desse ponto. 

                                            
24 BRASIL. Lei n. 10406,art. 1.572. 
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Dissolvendo-se a sociedade conjugal, conforme também 

ressaltam Cahali e Rizzardo25 terminam algumas das obrigações decorrentes do 

Casamento como, por exemplo, o dever de coabitação, o regime de bens e a 

necessidade de fidelidade recíproca. 

A Separação Litigiosa, dessa forma, é meio de dissolução da 

sociedade conjugal sem que haja consentimento de ambos os nubentes quanto a 

essa separação e quanto às conseqüências dela decorrentes. 

 

1.5  SEPARAÇÃO CONSENSUAL 

Diferentemente da Separação Litigiosa, a Separação 

Consensual prescinde da alegação de qualquer causa para que justifique a 

dissolução da sociedade conjugal. Nesse aspecto, parece mais pertinente a 

análise da situação em que há a renúncia aos alimentos. 

Como requisito, o artigo 1.574 do Código Civil estabelece 

que: 

dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos 
cônjuges se forem casados por mais de um ano e o manifestarem 
perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a 
convenção.26  

Certo é que tal exigência demonstra o caráter protecionista 

da legislação pátria com relação à manutenção do Casamento, visando, nessas 

hipóteses, condicionar a certeza da separação a um período pré-estabelecido, no 

qual se presume tenham os nubentes refletido acerca da necessidade e das 

eventuais conseqüências de uma separação, mesmo que consensual. 

                                            
25 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,  2005. p. 326-

327. 
26 BRASIL. Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil Brasileiro. art. 1.574. 
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Tal exigência, ademais, visa preservar, por conseqüência, a 

entidade familiar, considerada base da sociedade e a manutenção de núcleos 

afetivos nos quais as pessoas possam alcançar suas realizações pessoais. 

Comprovado, então, o Casamento por período superior a um 

ano, tornar-se-á possível o pedido de Separação Consensual formulado por 

ambos os cônjuges. 

Acerca desse aspecto, Abreu27 leciona que 

esta forma consensual de separação apresenta vantagens 
evidentes, sobretudo se atentarmos para a circunstância de não 
deixar as marcas que sempre derivam de uma separação judicial, 
sempre detrimentosas  pela sua projeção no seio da própria 
família e mais particularmente no que tange aos filhos do casal, se 
existentes. É que, na Separação Consensual, a causa afigura-se 
irrelevante, uma vez que dela não se indaga, o que gera a 
conseqüência da desnecessidade de produção de provas, muitas 
vezes inconvenientes, envolvendo, com freqüência, pessoas que 
depõem com constrangimento, mas que são obrigadas a fazê-lo 
porque privam da intimidade do casal e conhecem fatos úteis ao 
desfecho da causa. 

Tal grau de consenso já indica o caráter obrigacional desta 

dissolução, uma vez que sua consumação depende tão-somente da vontade dos 

cônjuges ou companheiros. Há, neste ponto, exclusiva voluntariedade acerca do 

aspecto principal, qual seja, a manutenção da união. Disso se extrai que, havendo 

liberdade para consentimento acerca da dissolução, seria lógico aceitar a 

existência de liberdade no tocante a todos os demais aspetos que se 

relacionassem com aquela união ou com as conseqüências dela decorrentes. 

Acrescendo à lição, e demonstrado o caráter obrigacional da 

separação, Rizzardo assevera, ainda, que 

                                            
27 ABREU, José. O divórcio no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1981. p. 64. 
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constitui esta forma de separação, sem dúvida, um negócio 
jurídico bilateral, com a declaração livre e consciente das 
vontades, em que as partes estabelecem cláusulas e assumem 
obrigações, considerando-se válidas desde que sigam os 
requisitos fundamentais que regem os atos ou negócios jurídicos, 
ou não ofendam as normas de ordem pública, a moral e os bons 
costumes.28  

Lopez conclui que 

a Separação Consensual é essencialmente um acordo de 
vontades entre duas partes (cônjuges) que têm por objetivo dar 
fim à sua sociedade conjugal. É, portanto, negócio jurídico 
bilateral, por, para que esse acordo exista e seja válido, é 
necessária a declaração livre e consciente da  vontade dessas 
partes. Todavia, para que o mutus dissensus tenha 
executoriedade ou gere os efeitos queridos pelas partes, 
necessita de um ato de autoridade, qual seja a sua homologação 
através de uma sentença judicial.29 

Havendo o consenso, portanto, e a prova do lapso temporal, 

será possível a Separação Consensual. Tal providência, no entanto, visando a 

uma sentença judicial, iniciava-se exclusivamente mediante a obediência ao artigo 

1120 do Código de Processo Civil e parágrafos, in verbis: 

Art. 1.120. A Separação Consensual será requerida em petição 
assinada por ambos os cônjuges. 

§ 1º Se os cônjuges não puderem ou não souberem escrever, é 
lícito que outrem assine a petição a rogo deles. 

§ 2º As assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz, 
serão reconhecidas por tabelião. 

Já o artigo 34, §s 1º e 2º da Lei 6515/77 dispõe: 

                                            
28 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família.p. 245. 
29 apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 245-246. 
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§1º A petição será também assinada pelos advogados das partes 
ou pelo advogado escolhido de acordo comum. 

§ 2º O juiz pode recusar a homologação e não decretar a 
separação judicial, se comprovar que a convenção não preserva 
suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.30 

O pedido de separação deveria conter, em regra, a 

descrição dos bens do casal e a respectiva partilha (que podem ser postergadas), 

o acordo relativo à guarda dos filhos menores e o respectivo direito de visitas, o 

valor da pensão a ser paga para criar e educar os filhos, a Pensão Alimentícia a 

ser paga por um dos cônjuges ao outro (se não for renunciada) e, ainda, 

informações acerca do nome a ser usado por cada um dos nubentes após a 

separação. 

Preenchidos os requisitos legais, era proferida uma sentença 

de cunho homologatório, nos autos de um procedimento de jurisdição voluntária, 

sem fazer, portanto, coisa julgada material (com exceção da partilha). 

O juiz, nesse caso, proferia somente um ato estatal 

imperativo e constitutivo das situações jurídicas estabelecidas, sem analisar o 

mérito, o que apenas permitia que a decisão fosse reconsiderada por meio de 

ação anulatória e, no que tange aos aspectos que não fazem coisa julgada, 

mediante a comprovação de que os fatos se alteraram. 

No entanto, com a edição da Lei Federal 11.441, de 4 de 

janeiro de 200731, criou-se um novo instrumento para realização de Divórcio e 

Separação Consensual, sem a necessidade de judicialização do pedido, que 

pode, agora, ser também efetivado diretamente no cartório, mediante escritura 

pública e desde que as partes estejam devidamente assistidas por advogado. As 

partes inicialmente comparecem perante o Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais para averbação da separação e, posteriormente, ao Ofício de Registro 

                                            
30 Artigo 34, §s 1º e 2º da Lei 6515/77. 
31 BRASIL. Lei n. 11.441, de 4 de janeiro de 2007. 
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de Imobiliário, caso haja necessidade de alterações no registro dos imóveis que 

anteriormente pertenciam aos cônjuges. É livre, como sabido, o registro para 

confecção da escritura, mas há necessidade de respeito à competência territorial 

para os atos averbatórios no registro civil. 

Tal meio, no entanto, valerá apenas para as situações que 

não envolvam interesses de menores de idade, incapazes, como nos casos de 

disputa de guarda pelos filhos; ou seja, havendo menores de idade, vigora ainda 

exclusivamente o procedimento judicial anteriormente mencionado, exceto se os 

filhos já forem emancipados. 

Poderão constar na escritura de Separação Consensual, 

desse modo, disposições relativas à partilha de bens, Pensão Alimentícia e até 

mesmo acerca da retomada do nome de solteiro por qualquer dos cônjuges. Nada 

impede, porém, que seja utilizada a via judicial, se assim preferirem as partes. 

Outrossim, consoante estabelece a Súmula 305 do Supremo 

Tribunal Federal, o “acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é 

retratável unilateralmente, impedindo-se, portanto, qualquer forma de 

arrependimento posterior a homologação”.32  

 

1.6 DIVÓRCIO 

É a partir da década de cinqüenta que começaram a surgir 

as primeiras inserções legais acerca da (in)dissolubilidade da sociedade conjugal. 

Inicialmente, vedava-se a dissolução, sob uma visão catolicista e eclesiástica 

influenciada pelo vínculo existente entre o Estado e a Igreja antes da 

Proclamação da República no Brasil. 

Em 1977, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 9, 

passou a ser prevista, de forma expressa, a possibilidade de Divórcio no Brasil.  
                                            
32 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os 

cônjuges não é retratável unilateralmente, [s.d.]. 
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Referida emenda também disciplinou parâmetros para a 

dissolução do vínculo conjugal, possibilitando-a nos casos em que restasse 

comprovada a separação judicial por mais de três anos e nas hipóteses de 

separação de fato por período superior a cinco anos. 

Ademais, no início, a dissolução estava condicionada à 

comprovação de que foram violados e desrespeitados os direitos e as obrigações 

existentes entre os cônjuges.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, então, 

o Divórcio passou a dispor, como requisito para o seu deferimento, somente da 

comprovação do lapso temporal ultrapassado, desde a separação de fato ou a 

partir da decisão de separação judicial ou de corpos. 

Assim, a Constituição passou a disciplinar que o Divórcio 

poderia ser requerido por um dos cônjuges quando comprovada a separação de 

fato, contínua e ininterrupta, por mais de dois anos ou um ano após o trânsito em 

julgado da decisão que determinou a separação judicial ou a separação de corpos 

(nesse caso, desde que haja separação judicial anterior ao Divórcio). 

Não se discute, dessa forma, para que o Divórcio seja 

deferido, qualquer outra cláusula ou condição relacionada à separação. O prazo, 

ademais, não é exigência estritamente legal, mas sim exigência constitucional que 

torna prescindível a comprovação de qualquer outro requisito. 

Por essa razão, doutrina e jurisprudência têm se posicionado 

de forma incisiva acerca da impossibilidade de discussão de controvérsias 

relacionadas à Pensão Alimentícia na ação que visa somente ao Divórcio. 

Rizzardo, tratando do Divórcio direto, leciona: 

O contraditório se resume à duração do tempo de separação. Há 
praticamente o que poderia chamar-se de uma simples conversão 
da separação de fato em Divórcio. 
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Não se ingressa em questões relativas ao pensionamento 
alimentar, à guarda dos filhos, à partilha dos bens, e em outras 
matérias, cuja solução se equacionará na ação própria ou 
pertinente.33 

Não se nega, todavia, o direito do autor de pedir alimentos 

cumulativamente com o Divórcio, seja na ação de conversão ou na ação de 

Divórcio direto, na qual o pedido de alimentos se justifica de forma plena. 

Assim como ocorre com a separação judicial consensual, 

atualmente, no Divórcio, face a aprovação da Lei Federal 11.441/07, também é 

possível que os nubentes ingressem com o pedido na via cartorária, desde que 

inexistam incapazes, devendo as partes estarem representadas por advogado. 

Poderá ser acrescido ao pedido de Divórcio, na via 

cartorária, o pedido de alimentos, alteração de nome e partilha, que deverá, 

depois do registro no ofício de pessoa física, ser averbado no ofício do registro de 

imóveis. 

Para o presente trabalho, no entanto, mais do que o 

procedimento, importa saber quais as conseqüências do Divórcio e o que isso 

significa, juridicamente na vida dos nubentes. 

Mas o que seria, então, o Divórcio? 

Atualmente, o Divórcio é instituto que define a situação na 

qual se põe fim à sociedade conjugal e ao Casamento, desvencilhando os 

cônjuges de obrigações patrimoniais e pessoais decorrentes dessa união. 

Cahali34 argumenta que,  

                                            
33 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 377. 
34 CAHALI, Yussef S. Divórcio e Separação. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 

1984, 1992.  v. 1 e 2p. 548. 
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com o Divórcio, dissolve-se o Casamento válido; deixa de existir o 
estado conjugal; deixa de existir a condição recíproca de marido e 
mulher, liberados ambos para novas núpcias; inadmissível a 
reconciliação como é deferida aos desquitandos ou separados 
judicialmente – se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer 
a união conjugal, só poderão fazê-lo mediante novo Casamento 
(Lei do Divórcio, art. 33). 

Assim, como efeitos do Divórcio, “cessam todas as relações 

que eram mantidas durante a sua vigência. Faz cessar, também, o impedimento 

dos cônjuges para contraírem novas núpcias”.35 

Tratando do aspecto patrimonial, Rizzardo acrescenta que, 

de modo geral, porém, os efeitos dirigem-se para o futuro, 
cessando todas as obrigações inerentes ao Casamento, o que, 
aliás, já se produz com a separação. Realmente, com a 
separação, mesmo que restritamente aos ex-cônjuges, já se 
operam os efeitos.36 

Registrada a sentença, abre-se a possibilidade de novo 

Casamento para os ex-cônjuges, não havendo qualquer alteração com relação ao 

poder familiar dos filhos comuns e sendo possível a alteração ou manutenção do 

nome, consoante  as circunstâncias peculiares do caso (art. 1578 do CC). 

A ruptura é tão definitiva entre os cônjuges que, uma vez 

decretado o Divórcio, caso haja interesse na reconstituição da sociedade 

conjugal, faz-se necessária a celebração de novo Casamento, como se os 

nubentes nunca houvessem sido casados. 

Sobre esse tema, Pereira37 esclarece: 

                                            
35 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 384. 
36 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 384. 
37 PEREIRA, Áurea P. A nova Constituição e o direito de família. Rio de Janeiro: Livraria e 

Editora Renovar Ltda, 1990. p. 122. 
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É que, em se tratando de separação judicial, a sentença que a 
decreta não põe fim ao vínculo matrimonial, mas tão-somente à 
sociedade conjugal; subsistindo, portanto, íntegro aquele 
(vínculo), enquanto que a decisão decretatória do Divórcio, como 
expressamente declara o art. 24 da Lei nº 6515/77, põe termo ao 
próprio Casamento. Se assim é, se com o Divórcio o vínculo 
matrimonial é dissolvido, é natural que não possa o mesmo ser 
restabelecido por vontade das partes, a não ser através de novo 
Casamento. 

Por fim, impende registrar lição de Rizzardo sobre os 

reflexos do Divórcio no Casamento religioso: 

Sabe-se que o Casamento religioso produz efeitos civis desde o 
momento em que se efetiva sua inscrição no registro civil. A sua 
eficácia fica condicionada à inscrição. É a inscrição que traz os 
efeitos, e não o Casamento propriamente dito. 

O Divórcio não desconstitui o Casamento religioso, posto que o 
mesmo não se realiza na esfera civil. Apenas a autoridade 
religiosa tem jurisdição para dissolver tal ato, na esfera da 
codificação canônica, se católico, ou da sistemática própria do 
credo que ditou a liturgia de sua celebração. Daí o acerto 
daqueles dispositivos – arts. 1º e 24 da Lei nº 6515-, que ostenta 
a restrição à cessação dos efeitos civis, embora não fosse 
propriamente necessário.38 

O Divórcio, desse modo, acarreta tanto efeitos de ordem 

pessoal como de ordem patrimonial. Não existe mais matrimônio, não há mais 

sociedade conjugal nem mais vínculo familiar, de modo que todas as relações 

entre os ex-cônjuges, que sucedem o Divórcio, devem ser examinadas não mais 

sob a ótica do Direito de Família. 

Nota-se, nesse caso, situação de absoluta relevância para o 

tema em análise. Ou seja, antes do Divórcio os alimentos entre cônjuges 

possuem fundamento na solidariedade familiar, de modo que, após o Divórcio, 

                                            
38 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 392. 
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não havendo mais família nem parentesco, os alimentos passam a ser 

observados sob a ótica do direito contratual. 

Em crítica ao posicionamento predominante, Dias afirma: 

De forma surpreendente, a jurisprudência considera que, a partir 
do Divórcio, os alimentos mudam de natureza. Deixam de ter, por 
um passe de mágica, caráter alimentar, assumindo feição 
obrigacional. São retirados da esfera do direito das famílias e 
remetidos ao âmbito contratual, transformando-se em obrigação 
de distinta origem.39 

Extinguindo o Casamento, desfaz-se o vínculo jurídico do 

qual emana o dever de mútua assistência, de modo que qualquer obrigação que 

suceda o Divórcio, como dito, deve ser examinada sob a ótica do direito civil, 

obrigacional, e não mais sob o ponto de vista do Direito de Família, obviamente, 

uma vez que não mais existe vínculo familiar entre os divorciados. 

 

1.7 DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

A Dissolução da Sociedade de Fato também pode ser 

chamada de dissolução da União Estável e decorre do fim de uma união entre 

duas pessoas de sexo distinto que normalmente não formalizam a sua união. 

Por esse motivo, em regra, a Dissolução da Sociedade de 

Fato se dá mediante a separação de fato ou a separação de corpos e se 

judicializa por meio de uma ação de reconhecimento de sociedade de fato, uma 

vez que é desse reconhecimento que derivam as obrigações decorrentes da 

União Estável. Do contrário, não havendo necessidade de se examinar as 

conseqüências dessa união, basta a separação de fato das pessoas que a 

compõem para que a união alcance seu fim. 

                                            
39 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 466. 
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Isso porque, como afirma Dias, a União Estável “constitui-se 

sem a chancela estatal, ao contrário do que ocorre com o Casamento”.40 

Por tal razão que, muitas vezes, o relacionamento se 

dissolve da mesma forma que se constituiu, ou seja, sem a chancela estatal. 

Assim, rompido o vínculo afetivo inadequado nominar a ação de 
dissolução de União Estável, pois quando as partes vêm a juízo, a 
união já está dissolvida. Também não cabe qualquer 
questionamento a respeito da culpa, porquanto não se integra o 
objeto litigioso da demanda qualquer referência à causa do fim do 
relacionamento, sendo indevida a tentativa de imputação de 
responsabilidade pelo desenlace afetivo. Nem quando a ação 
envolve questão alimentícia, cabe perquerir responsabilidades. 

Não se pode confundir União Estável com Casamento. Como a 
dissolução do Casamento depende de referendo do Judiciário, 
tanto a ação de separação como a de Divórcio têm eficácia 
desconstitutiva. Uma rompe o Casamento e a outra dissolve. Já a 
ação de reconhecimento de União Estável dispõe de carga 
exclusivamente declaratória, limitando-se a sentença a fixar o 
termo inicial e final do relacionamento. É imprescindível estipular o 
período de convivência em face dos efeitos patrimoniais, pois os 
bens adquiridos durante a relação pertencem a ambos, ensejando 
participação igualitária.41 

Logo, na dissolução da União Estável, será ajuizada uma 

demanda, consensual ou litigiosa, tão-somente a fim de que seja reconhecida a 

união e estabelecidas as conseqüências dela decorrentes. 

Se assim não preferirem, as partes simplesmente não 

judicializam o fim da relação e se separam de fato para que a união seja 

dissolvida. Há disponibilidade plena acerca dos meios a serem perseguidos para 

a separação, bem como há capacidade para que as partes transijam acerca dos 

direitos decorrentes da união. 

                                            
40 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. p. 186. 
41 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 186-187. 
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No caso do objeto examinado por este trabalho, qual seja, a 

renúncia aos alimentos, as partes somente irão ingressar em juízo caso tenham a 

intenção de formalizar essa renúncia, sobretudo porque tal abdicação somente 

pode ser verificada na via consensual. 

Essa desnecessidade de demanda judicial e faculdade de 

ingresso de ação para análise das conseqüências desejadas demonstra a 

disponibilidade das relações decorrentes da União Estável, sobretudo aquelas 

que sucedem o fim de tal relação. Do contrário, as partes avençariam entre si as 

conseqüências e simplesmente não tornariam judicial a sua separação. 

Logo, mais do que no Casamento, a Dissolução da 

Sociedade de Fato pela via judicial se constitui em uma medida facultativa e 

somente será utilizada caso as partes desejem perseguir algum direito ou caso 

almejem formalizar algum consenso. 

Tais aspectos demonstram o caráter disponível dessa 

relação e a possibilidade das partes transigirem acerca das conseqüências dela 

decorrentes. 

O estudo acerca da natureza obrigacional destas relações 

conjugais (Casamento e União Estável), assim como a liberdade para a sua 

dissolução, tem absoluta importância quando se tem a perspectiva de 

compreender a possibilidade de renúncia aos alimentos.  

O que se viu, neste capítulo, foram algumas considerações 

acerca da natureza jurídica do Divórcio e da União Estável, buscando comprovar 

a disponibilidade das relações que sucedem estas espécies de união. 

Em seguida, cuidar-se-á especificamente dos alimentos, de 

modo a indicar a correta compreensão da sua natureza nas relações que são 

versadas no presente trabalho. 

 



CAPÍTULO 2 

 

ALIMENTOS: DO DIREITO E DO DEVER PRESTACIONAL 

2.1 CONCEITO DE ALIMENTOS E ESPÉCIES  

O ser humano apresenta a necessidade de subsistência, ou 

seja, de alimentar-se como forma de garantir a sua sobrevivência. Com o 

nascimento, mais do que sobrevivência, exige-se que tal subsistência seja 

realizada de forma amparada, de modo a preservar a dignidade daquele que 

depende dos alimentos para sua vida sadia. 

Os alimentos, portanto, sobretudo após o nascimento, 

tornam-se um instrumento essencial para satisfação de determinadas 

necessidades essenciais  para a vida humana em sociedade. 

A obrigação de prestar os alimentos, desse modo, é inerente 

à existência das pessoas, fundamental para a criação, educação saúde e lazer e, 

assim, para garantia da dignidade. 

De Plácido e Silva42 conceitua alimentos como  

pensões, ordenados ou outras quaisquer quantias concedidas ou 
dadas a título de provisão, assistência ou manutenção, a uma 
pessoa por uma outra que, por força de lei, é obrigada a prover às 
suas necessidades alimentícias e de habitação.  

Ademais, sobre os alimentos, De Plácido e Silva discorre 

que, 

                                            
42 DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar J. Vocabulário jurídico. p. 57. 
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em regra, os alimentos são prestados por uma soma em dinheiro; 
mas, excepcionalmente, podem ser prestados in natura, isto é, no 
próprio fornecimento dos gêneros alimentícios e de outras 
utilidades indispensáveis ao alimentando. 

A prestação de alimentos alcança não somente a subsistência 
material do alimentado, como lhe cabe ser educado e instruído, 
quando menor e vestido pelo alimentando.43 

Ampliando o conceito, Cahali44 esclarece que 

alimentos são pois as prestações devidas, feitas para que quem 
as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o 
direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e 
moral  

Nesse sentido, constituem os alimentos 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; sendo portanto, a obrigação alimentar, ‘le 
devoir imposé juridiquement à une persone d´assurer la 
subsistance d´une autre personne’. 

Ainda no plano jurídico, tanto em lei como na doutrina, tem-se 
atribuído à palavra ‘alimentos’ uma acepção plúrima, para nela 
compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como 
também os componentes da obrigação a ser prestada. 

Oliveira45, na esteira de grande parte dos autores que tratam 

da matéria, afirma a necessidade de se acrescer ao termo “alimentos” a idéia de 

obrigação: 

Na acepção comumente usada, o termo ‘alimentos’ significa tudo 
aquilo que é necessário à nutrição humana. Todavia, na 
terminologia jurídica, seu conceito é muito mais abrangente, 

                                            
43 DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar J. Vocabulário jurídico. p. 57. 
44 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. 4. ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. p. 16. 
45 OLIVEIRA, J. F. Basílio de. Alimentos: revisão e exoneração: doutrina, jurisprudência, prática 

processual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p. 46. 
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atingindo não somente as coisas imprescindíveis à satisfação das 
necessidades fisiológicas do indivíduo, com também o que se 
prende à sua qualidade de membro do agrupamento humano, 
socialmente organizado e civilizado. 

A este conceito deve-se acrescentar a idéia de obrigação, imposta 
a alguém pela lei, de prestá-los a quem deles carece, abrangendo 
a ajuda e tudo o que é necessário para satisfazer as necessidades 
vitais de quem não pode provê-los por seus próprios meios. 

“Alimentos” é tudo “o que serve à subsistência animal 

(sic).”46 Ou todo o tipo de prestação necessária para preservação e satisfação das 

necessidades vitais de um ser humano, que não pode provê-las por si só. 

Importante destacar, também, algumas das classificações 

que são dadas aos alimentos..  

Inicialmente, é digna de atenção aquela que classifica os 

alimentos quanto à causa jurídica que lhe deu origem, podendo decorrer de um 

ilícito ou delito, da vontade e da lei, como ensina Cahali. Os que decorrem de um 

delito são aqueles chamados de indenizatórios, resultantes de um ato ilícito, 

enquadrando-se especificamente dentro do direito das obrigações. 

Os voluntários, por sua vez, constituem-se em decorrência 

de uma declaração de vontade, inter vivos ou mortis causa; resultantes ex 

dispositione hominis, também chamados obrigacionais, ou prometidos ou 

deixados, prestam-se em razão de contrato ou de disposição de última vontade; 

pertencem ao Direito das obrigações ou ao Direito das Sucessões, em que se 

regulam os negócios jurídicos que lhes servem de fundamento.47 

Por fim, nessa classificação, situam-se os alimentos legais 

ou legítimos, considerados como aqueles devidos em virtude de uma obrigação 

legal; no sistema do direito brasileiro, são aqueles que se devem por direito de 

                                            
46 PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Tratado de Direito Privado Tomo IX. Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1955. p. 207. 
47 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 22. 
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sangue (ex iuri sanguini), por um vínculo de parentesco ou relação de natureza 

familiar, ou em decorrência do matrimônio; só os alimentos legítimos, assim 

chamados por derivarem ex dispositione iuris, inserem-se no Direito de Família.48 

Registre-se, desde já, que, dentro dessa classificação, o 

presente trabalho irá se restringir ao estudo dos alimentos “legítimos”, mais 

especificamente aqueles que decorrem do matrimônio ou de uma relação que 

possui, por equiparação, natureza de entidade familiar. 

Nesta última espécie de alimentos, classificada em razão da 

causa jurídica, pode-se ainda considerar outras duas espécies de alimentos, a 

dizer, os naturais (ou necessários) e os civis (ou côngruos). 

Os naturais seriam espécies de alimentos destinados a 

manter as necessidades básicas de uma pessoa. Os civis, por sua vez, teriam 

como função não somente primar pelas necessidades básicas e comuns de uma 

pessoa, mas, principalmente, preservar a condição social e o status de quem os 

recebe. 

Venosa49 também trata do tema com clareza: 

Assim, alimentos, na linguagem jurídica, possuem significado bem 
mais amplo do que o sentido comum, compreendendo, além da 
alimentação, também o que for necessário para moradia, 
vestuário, assistência médica e instrução. Os alimentos, assim, 
reduzem-se em prestações periódicas fornecidas a alguém para 
suprir essas necessidades e assegurar sua subsistência. Nesse 
quadro, a doutrina costuma distinguir os alimentos naturais ou 
necessários, aqueles que possuem alcance limitado, 
compreendendo estritamente o necessário para a subsistência; e 
os alimentos civis ou côngruos, isto é, convenientes, que incluem 
os meios suficientes para a satisfação de todas as outras 
necessidades básicas do alimentando, segundo as possibilidades 
do obrigado. O Código Civil de 1916 não distinguia ambas 

                                            
48 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 22. 
49 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. direito de família. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 6. 
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modalidades, mas o atual Código o faz (art. 1694), discriminando 
alimentos necessários ao lado dos indispensáveis, permitindo ao 
juiz que fixe apenas estes últimos em determinadas situações 
restritivas. No § 2º, encontra-se a noção destes: ‘Os alimentos 
serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação 
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.’ Por outro 
lado, o § 1º estabelece a regra geral dos alimentos amplos, 
denominados côngruos ou civis: ‘Os alimentos devem ser fixados 
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada’.50 

No Código Português, o artigo 2003 estabelece que por 

alimentos entende-se “tudo o que é indispensável ao sustento, habitação e 

vestuário. Os alimentos compreendem também a educação do alimentando no 

caso de este ser menor”. 

Os alimentos, desse modo, constituem direito essencial para 

vida em sociedade, prestados por terceiro – em regra familiar – e, em razão disso, 

têm como principal fundamento não a necessidade por si só, mas uma relação 

familiar ou conjugal que impõe a terceiro a obrigação de prestá-los, de modo a 

satisfazer as necessidades básicas para sobrevivência daquele que os percebe.  

 

2.2 NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

Por estar ligada à satisfação das necessidades básicas e 

vitais do ser humano, a obrigação alimentar possui uma natureza que a destaca 

das demais obrigações contempladas no ordenamento civil. 

Mas qual seria, então, a natureza jurídica da obrigação 

alimentícia? 

                                            
50 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. p. 376. 
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Gonçalves51 invoca três correntes que tratam da natureza da 

obrigação alimentícia: 

A primeira delas defende a natureza jurídica do direito à prestação 
de alimentos como direito pessoal extrapatrimonial. Não teria o 
alimentando interesse econômico na prestação de alimentos, já 
que a verba não objetiva ampliar o seu acervo patrimonial, mas 
sim suprir o seu direito à vida, que é personalíssimo. Funda-se 
num conteúdo ético-social. 

A segunda, em sentido oposto, a entende como direito 
patrimonial, retratado na prestação paga em pecúnia ou em 
espécie, em que o caráter econômico não resta afastado. 

A terceira defende uma mescla dos entendimentos anteriores. 
Assim, a natureza jurídica do direito à prestação de alimentos 
seria um direito de conteúdo patrimonial e finalidade pessoal. É a 
posição adotada por Orlando Gomes, segundo o qual:  

‘Não se pode negar a qualidade econômica da prestação própria 
da obrigação alimentar, pois consiste no pagamento periódico, de 
soma de dinheiro ou no fornecimento de víveres, cura e roupas. 
Apresenta-se, conseqüentemente, como uma relação patrimonial 
de crédito-débito; há um credor que pode exigir de determinado 
devedor uma prestação econômica’. 

As três teorias que denotam a natureza jurídica dos 

alimentos, no entanto, não encaram a causa para origem da obrigação alimentar, 

o que se tem por imprescindível para constatação da natureza jurídica de um 

instituto. Faz-se uma análise tão-somente da destinação da verba, o que torna 

precária a indicação da sua natureza jurídica. 

Assim, se a causa para a fixação dos alimentos possui 

natureza patrimonial ou obrigacional, o direito que desta causa decorre 

certamente terá natureza patrimonial e obrigacional. 

                                            
51 GONÇALVES, Marino E. A renúncia aos alimentos. Disponível em: <www.advogado.adv.br>. 

Acesso em: maio 2007. 
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Por outro lado, se a causa da obrigação alimentar possui 

natureza pessoal, tem-se maior probabilidade do direito ter natureza jurídica de 

direito pessoal e, portanto, caráter público mais claro.  

Tratando do caráter publicístico da obrigação alimentar, 

Cahali afirma que 

a evidência, o interesse tutelado pelo direito, com a imposição do 
encargo alimentar, é o interesse social na vida daquele que se 
encontra premido pelas necessidades e em indigência, sem 
condições de sobrevivência pelo esforço próprio. 

Especulando em torno da fundamentação unitária da obrigação 
legal de alimentos, refere Giorgio Bo que, no estágio atual da 
doutrina, desenvolvem-se, de um lado, teorias do interesse,  da 
sociedade na vida do cidadão; e, de outro, as teorias do interesse 
à vida do próprio titular do direito aos alimentos. 

[...] 

Nesses termos, a doutrina mais recente não tem encontrado 
dificuldade em identificar na obrigação de alimentos uma forma 
com que se manifesta um dos essenciais direitos da 
personalidade, que é o direito à vida, também e especialmente 
protegido pelo Estado. 

Em substância, as teorias antes postas por Giorgio Bo – a) teoria 
do interesse da sociedade na vida do cidadão; e b) teoria do 
interesse à vida do próprio titular do direito a alimentos – não se 
contrapõem, mas se completam e se integram para fundamentar 
na sua plenitude a tutela jurídica imprimida à pretensão 
alimentícia. 

Sendo o direito à vida uma emanação do direito da personalidade 
que interessa precipuamente ao indivíduo, não se descarta a 
necessidade de uma estrutura jurídica inspirada no interesse 
social com vistas à preservação da vida humana e ao seu regular 
desenvolvimento; daí a identificação também do interesse do 
Estado, na disciplina da sua regulamentação. 
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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.52 

Ponderando acerca desse caráter exclusivamente público 

que alguns autores pretendem dar à obrigação alimentar, Cahali esclarece que, 

apesar de constar no direito privado, os alimentos não perdem a sua natureza 

personalíssima, haja vista sua ligação direta com o direito à vida. Assim, o fato de 

haver um credor e um devedor, na posição do autor, não retiraria o caráter 

publicístico da obrigação alimentar. 

Em verdade, a afirmativa de que um direito relativo como este ter 
caráter patrimonial ou um caráter pessoal, qualquer que seja o 
fundamento para justificar a opção, não equivale ao seu 
confinamento no contexto de uma determinada categoria, pois 
faltariam outros requisitos para a sua exata sistematização. 

Reconhecida, por inevitável, a presença concomitante dos dois 
elementos – pessoal e o patrimonial – na integração da obrigação 
alimentícia, a especialidade que apresenta o encargo no âmbito 
do direito privado induz o reconhecimento da prevalência do 
primeiro elemento; sem embargo da opinião diversa de Tedeschi, 
que afirma o caráter patrimonial da obrigação alimentar, fundando-
se na exclusividade ou na prevalência, em si, do elemento 
econômico sobre o dever do socorro que, ou seria inexistente, ou 
então só apareceria em situações específicas. 

O Novo Código Civil brasileiro fez uma opção técnica, inserindo a 
obrigação alimentícia entre parentes ou cônjuges (arts. 1.694-
1.710) no título referente  ao ‘direito patrimonial’ do Direito de 
Família, em seguida ao subtítulo referente ao regime de bens 
entre os cônjuges; mas cuidando dos ‘direitos pessoais’ do Direito 
de Família, havia se referido que são deveres de ambos os 
cônjuges à ‘mútua assistência’ e ao ‘sustento, guarda e educação 
dos filhos’ (art. 1.566, III e IV).53 

                                            
52 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 33-34. 
53 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 37-38. 
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Percebe-se, pois, que a natureza da obrigação alimentícia 

não é totalmente definida na doutrina. 

Não obstante o Código Civil tenha classificado “os 

alimentos” no título referente ao direito patrimonial, muitos autores não olvidam 

impor à obrigação alimentícia um caráter publicístico, afastando-a da natureza 

exclusivamente patrimonial ou obrigacional. 

Correta, no entanto, mais parece a posição de Dias54: 

A natureza jurídica dos alimentos está ligada à origem da 
obrigação. O dever dos pais de sustentar os filhos deriva do 
poder familiar. A própria Constituição (CF, art. 229) reconhece a 
obrigação dos pais de ajudar, criar e educar os filhos menores, 
sendo que os maiores devem auxiliar e amparar os pais na 
velhice, carência e enfermidade. O dever dos parentes entre si 
repousa na solidariedade familiar e se estende para todos os 
demais em linha reta. Na linha colateral, a obrigação limita-se ao 
quarto grau. O encargo alimentar, decorrente do Casamento e da 
União Estável, tem origem no dever de mútua assistência, que 
existe durante a convivência e persiste mesmo depois de rompido 
o vínculo afetivo. Cessada a vida em comum, a obrigação de 
assistência cristaliza-se na modalidade de Pensão Alimentícia. 
Basta que um do par não consiga prover a própria subsistência, e 
o outro tenha condições de lhe prestar auxílio. 

Acertada a visão de Dias, uma vez que a natureza jurídica 

de qualquer direito sempre está ligada à causa que lhe deu origem. 

No caso dos alimentos, em que pese o Código Civil não ter 

se atentado para essa distinção, há nítida diferença entre a causa dos alimentos 

decorrentes do poder familiar a parentesco e aqueles decorrentes do Casamento 

ou da União Estável, de modo que diferente deve ser o tratamento atribuído a tais 

modalidades de alimentos. 

                                            
54 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 448-449. 
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Por tal razão, não tem sido outro o posicionamento dos 

tribunais ao estipularem prazo para a concessão dos alimentos, no caso do 

Divórcio ou da Dissolução da Sociedade de Fato, e não fazerem menção a 

qualquer espécie de prazo naquelas circunstâncias em que os alimentos 

decorrem do parentesco. Isso sem falar, obviamente, nos alimentos que decorrem 

do poder familiar. 

 

2.3 ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS, DECORRENTES DO 

PARENTESCO E DO PODER FAMILIAR 

Muito se discute acerca dos alimentos sem se distinguir, no 

entanto, os alimentos decorrentes do ius sanguinis daqueles decorrentes de uma 

relação conjugal. 

Nesse ponto, conforme já delineado, há uma distinção 

fundamental acerca da natureza da obrigação alimentícia.  

Demonstrando a diferença já histórica das duas espécies de 

obrigação, Oliveira argumenta que 

todavia, o direito alimentar entre os cônjuges, que passou de lege 

ferenda a ser reconhecido também aos conviventes da União 
Estável, com suporte na doutrina jurisprudencial, não resultava da 
relação de parentesco conforme já desenvolvido em linhas 
volvidas. A regra do art. 396 do CC de 1916, que iniciava o 
Capítulo dos Alimentos, referia-se tão-somente à relação ius 

sanguinis ao prescrever que: 

‘Podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos de que 
necessitam para subsistir’. 

Não sendo um cônjuge parente do outro, o fundamento legal da 
obrigação entre marido e mulher não se enquadra, portanto, 
naquele dispositivo. 
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Não obstante, o Código Civil de 2002 passou a conter 

dispositivo que trata conjuntamente dos alimentos devidos pelos cônjuges e 

aqueles devidos por parentes: “Art. 1694. 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”. 

No entanto, não se pode dizer que o CC tenha criado 

confusão ao englobar em um mesmo dispositivo os alimentos devidos pelos 

cônjuges e os devidos por parentes. Isso porque, quando se trata dos alimentos 

devidos pelos parentes, não se está referindo aos que decorrem do Poder 

Familiar, mas sim os que derivam do ius sanguinis, por causa diversa daquela. 

Assim, no âmbito dos alimentos decorrentes do ius 

sanguinis, ainda se pode distinguir os devidos pelos pais aos filhos, que têm 

fundamento principal no Poder Familiar, e os devidos pelos parentes entre si, 

estes sim tratados pelo artigo 1.694 do Código Civil55. 

Sobre esse assunto, Welter56 discorre que 

a obrigação alimentar para os filhos é mais abrangente do que a 
entre cônjuges/conviventes e os demais parentes, visto que existe 
dever alimentar relativo entre cônjuges e concubinos (conviventes) 
e de parentes distanciados em grau da sociedade doméstica, e 
viceja uma obrigação alimentar irrestrita, quando cuida de dar 
sustento, educação, saúde, lazer e formação aos descendentes, 
enquanto sob o pálio do pátrio poder. 

Em resumo, pode-se afirmar que, no conjunto dos alimentos 

naturais, existem três espécies de vínculos que dão ensejo a uma obrigação 

alimentar. A primeira delas, cujo caráter é indiscutivelmente indisponível, constitui 

aquela que decorre do Poder Familiar. A segunda, muito assemelhada à terceira, 

                                            
55 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.694. 
56 WELTER, Belmiro P. Alimentos no novo Código Civil. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 145-

146. 
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mas em outros aspectos também similar à primeira, diz respeito a que deriva do 

parentesco. Por fim, a terceira, que nesta pesquisa mais importa, é a que decorre 

da relação conjugal. 

Os que derivam do ius sanguinis e possuem fundamento no 

Poder Familiar certamente possuem um caráter mais vinculado à sobrevivência e 

subsistência e, portanto, têm inafastável natureza publicística e pessoal, 

sobretudo porque a relação entre credor e devedor é também pessoal (sem se 

afastar o caráter patrimonial que, para muitos, é também inerente). 

Os que decorrem da relação conjugal, por sua vez, assim 

como os que se originam simplesmente do parentesco, já não parecem ter 

natureza pessoal tão nítida quanto àqueles. Isso porque, como sabido e 

pacificamente confirmado pela jurisprudência, os que são fixados ao ascendente 

em relação aos descendentes menores prescindem de uma comprovação da 

necessidade para sua fixação. Ou seja, os alimentos que decorrem do ius 

sanguinis, devidos pelos pais aos filhos, têm inequívoco caráter de sobrevivência, 

decorrem de uma relação pessoal, de modo que não se pode afastar deles o 

caráter pessoal e indisponível. 

Os que decorrem da relação conjugal e do simples 

parentesco, todavia, jamais serão fixados sem que haja provas acerca da 

necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, o que demonstra 

a preponderância do caráter patrimonial, principalmente nos primeiros. 

Naqueles, providos de pai para filho, o direito é inequívoco, e 

só se discute o quantum. Nos outros, pagos entre os ex-cônjuges e ex-

companheiros, sequer o direito é presumido ou inconteste, de modo que se 

precisa provar tanto o iuris quanto o quantum. 

Aliás, como dito, a própria natureza do vínculo existente 

entre quem percebe e quem fornece os alimentos já influencia na natureza da 

obrigação decorrente. 
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Em um caso, a relação é, em regra, estabelecida entre um 

incapaz (ou relativamente capaz) e um capaz, com vínculo de paternidade. Nessa 

espécie de relação, o pagamento dos alimentos, como dito, possui, mais do que 

em qualquer outra, um nítido teor de sobrevivência, educação e sustento, o que 

demonstra o seu caráter pessoal e, portanto, indisponível, ou publicístico como 

preferem alguns civilistas.  

Já no Casamento ou parentesco, a obrigação é 

estabelecida, de ordinário, entre pessoas capazes, sem um vínculo jurídico ou de 

parentesco tão próximo, de modo que não lhe interessa impor caráter semelhante 

àquela obrigação existente entre pais e filhos. 

Sobre o Casamento, aliás, explica Colares57 que, 

em Clóvis Beviláqua, veremos a definição de Casamento na 
óptica de legitimação estatal das relações carnais e implicitamente 
estabelecendo suas conseqüências na órbita patrimonial, senão 
vejamos: 

‘Casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem 
e uma mulher se unem indissoluvelmente, legitimando por ele 
suas relações sexuais; estabelecendo a mais estreita comunhão 
de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e educar a 
prole que de ambos nascer’. 

Essa visão de Clóvis, estribada no pensamento dominante no 
mundo de então, presidiu a leitura normativa nacional durante 
décadas. Daí advieram as compreensões acerca da legitimidade 
da prole oriunda do Casamento em detrimento das demais, e até 
mesmo do papel do Estado como regulador e legitimador dessas 
relações. 

 

                                            
57 COLARES, Marcos. Renúncia aos alimentos. Disponível em: <www.marcoscolares.com.br>. 

Acesso em: maio 2007. 
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Na legislação brasileira, contudo, assim como interpretado 

por alguns dos autores pátrios, a natureza contratual do Casamento já vinha 

sendo acentuada, como também destacou Colares:  

 

No Brasil de hoje, a conceituação de Casamento ainda congrega 
querelas acerca da contratualidade ou não do instituto – que 
considero relevantes do ponto de vista teórico, mas na prática, 
totalmente inócuas – mas não comporta mais a indissolubilidade e 
não atribui possibilidade de diferenciação entre os cônjuges e 
entre as formas de filiação. Sem dúvida, avanços na conceituação 
da instituição matrimonial. 

Ao nível internacional (sic), o Casamento, na óptica da ONU (art. 
16, da Declaração Universal dos Direitos Humanos), funda-se na 
perspectiva da distinção de sexos entre os nubentes, na ausência 
de limitações raciais, religiosas ou afetas à nacionalidade – sendo 
garantida a sua possibilidade de dissolução. Assevera ainda o 
referido postulado que a validade do Casamento está adstrita à 
existência de liberdade aos nubentes na sua assunção.58 

Como se vê, portanto, não obstante o interesse do Estado 

na proteção de tal instituição familiar, tem-se aventada a noção de contratualidade 

e liberdade dos nubentes na assunção do Casamento, razão pela qual se afasta 

das obrigações dele decorrentes, sobretudo daquelas que sucedem a dissolução 

da sociedade conjugal, o caráter indisponível ou publicístico. 

Não há dúvidas acerca do direito à percepção de alimentos 

na vigência da sociedade conjugal. Após a separação, porém, tal obrigação ou 

direito já não se afigura tão inequívoca.  

                                            
58 COLARES, Marcos. Renúncia aos alimentos. 
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Decorre do disposto no artigo 1.566, III, do CC59 o dever de 

mútua assistência na vigência da união conjugal, mas não deriva da mesma fonte 

a obrigação de alimentos após a separação. 

Tem-se afirmado, desse modo, que a obrigação alimentar 

decorrente da separação é uma espécie de prolongamento do dever de 

assistência60 ou uma conseqüência do princípio da solidariedade, fundado em 

circunstâncias de origem contratual que lhe deram origem.  

No caso da separação, o artigo 1.702 do Código Civil61 

anuncia que “na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e 

desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a Pensão Alimentícia que o juiz 

fixar. Obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694”. 

Da mesma forma, o artigo 1.704 do Código Civil dispõe:  

se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de 
alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão 
fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação 
de separação judicial62. 

Referida obrigação, pelo que se vê, possui como 

pressuposto a ausência de recursos daquele que irá perceber a pensão e se 

refere especialmente ao caso de separação judicial, e não ao caso de Divórcio ou 

Dissolução da Sociedade de Fato. Isso porque, após o Divórcio e depois da 

Dissolução da Sociedade de Fato, não há mais vínculo matrimonial, nem 

sociedade conjugal, nem entidade familiar. Sequer o elemento afeto pode ser 

aferido, o que demonstra a impossibilidade de se utilizar o princípio da 

solidariedade familiar ou o disposto nos artigos 1.702 e 1.704 como fundamento 

para imposição do dever de prestar os alimentos. 

                                            
59 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.566. 
60 PEREIRA, Áurea P. Alimentos no direito de família e no direito dos  companheiros. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1998. p. 98. 
61 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.702.  
62 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.704. 
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Com efeito, o fundamento para o pagamento de alimentos 

após a Dissolução da Sociedade de Fato e após o Divórcio encontra-se em leis 

esparsas.  

No caso da Dissolução da Sociedade de Fato, o artigo 7º da 

Lei 9.278/96, que cuida da União Estável, prescreve: “Dissolvida a União Estável 

por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos 

conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos”.63 

Para o Divórcio, por sua vez, seria aplicável o artigo 26, da 

Lei 6.515/77: “No caso de Divórcio resultante da separação prevista nos §§ 1º e 

2º, do artigo 5º, o cônjuge que teve a iniciativa da separação continuará com o 

dever de assistência ao outro”. 

Assim, em que pese o Código Civil não ter feito referência a 

essas espécies de obrigação, a dizer, aquela decorrente da Dissolução da 

Sociedade de Fato e aquela decorrente do Divórcio, pode-se mencionar que tais 

dispositivos servem de fundamento para a sua declaração. 

Há que se observar, todavia, que a natureza jurídica de tais 

obrigações não impede que sejam elas transacionadas pelas partes, uma vez que 

disponível o seu caráter. 

Não foi por outra razão que Venosa chega a afirmar que, 

quando se trata de conversão em Divórcio, na forma consensual, 
podem os cônjuges manter ou alterar as condições 
preestabelecidas para os alimentos. Há entendimento de que os 
alimentos não podem ser requeridos nessa modalidade de 
Divórcio ou após a sua decretação, se não estabelecidos 
anteriormente, porque a obrigação cessa definitivamente com o 
Divórcio e a conseqüente ruptura do vínculo.64 

                                            
63 BRASIL. Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula o § 3º do artigo 226 da Constituição 

Federal. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: maio 2007.  
64 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. p. 396. 
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Da mesma razão, seria questionável o dever de prestar os 

alimentos após a Dissolução da Sociedade de Fato, uma vez que extinta a 

relação conjugal ou familiar. 

A verdade, no entanto, é que não se demonstra pacífico o 

entendimento de que a obrigação inexiste após a dissolução do vínculo. Aliás, 

predomina com tranqüilidade o entendimento de que a obrigação existe em caso 

de necessidade.  

Por certo, todavia, entende-se que a natureza da causa 

desta obrigação não é a mesma daquela que impõe o pagamento de alimentos de 

pais para filhos. 

Tanto os alimentos decorrentes de um ato ilícito como os 

alimentos decorrentes da dissolução da entidade familiar possuem fundamento 

legal. Isso não significa, porém, que seu caráter seja indisponível ou público. Pelo 

contrário, sua natureza jurídica é obrigacional, o que leva a crer que seu caráter 

configura-se como nitidamente disponível. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

Não bastassem as divergências acerca de sua natureza 

jurídica, algumas características dos alimentos podem ser mencionadas para fins 

deste trabalho. 

A primeira delas, e a qual, com razão, dedicar-se-á análise, 

é a suposta irrenunciabilidade da obrigação alimentícia. Tal característica, como 

dito, será examinada em capítulo específico, sobretudo porque, nesta dissertação, 

tratar-se-á somente da renunciabilidade dos alimentos na dissolução do 

matrimônio e na Dissolução da Sociedade de Fato. 

No entanto, já se enumera como características a 

(in)transmissibilidade, a incedibilidade, a impenhorabilidade, a 
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incompensabilidade, a impossibilidade de transacionar acerca de tal obrigação, a 

imprescritibilidade, a preferencialidade e indeclinabilidade, a irrepetibilidade, a 

periodicidade, a divisibilidade. Muitas dessas derivam das principais 

características do fato dos alimentos serem um direito pessoal e intransferível: 

Sua titularidade não se transfere, nem se cede a outrem. Embora 
de natureza pública, o direito é personalíssimo, pois visa preservar 
a vida do necessitado. O direito não se transfere, mas uma vez 
materializadas as prestações periódicas como objeto da 
obrigação, podem elas ser cedidas.65 

A (in)transmissibilidade, como afirma Cahali, é 

“decorrência lógica do caráter personalíssimo dos alimentos”.66 

Não obstante o Código Civil67 estabeleça que “a obrigação 

de prestar os alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 

1.694 (art. 1700)”, tem prevalecido o entendimento de que tal transmissibilidade 

somente se refere ao crédito alimentar constituído, e não à obrigação alimentar 

que ainda é definida por grande parte da doutrina como instransmissível. 

Acerca da controvérsia causada pelo texto do CC, Oliveira 

esclarece: 

No Senado Federal, porém, por força da aprovação da Emenda n. 
322, apresentada pela comissão Elaboradora Revisora, preferiu o 
legislador, de forma que reputamos injustificável, optar pela 
transmissibilidade da obrigação alimentar, acreditando no seu 
sentido e cunho social. 

Com a aprovação da Emenda 322, o novel legislador procurou 
compatibilizar o dispositivo alterado com a regra do art. 23 da Lei 
do Divórcio. Acontece que este último dispositivo cuida da 
transmissibilidade da obrigação alimentar aos herdeiros do 
devedor, ‘na forma do art. 1796 do Código Civil’ e este dispunha 

                                            
65 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. p. 382. 
66 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 52. 
67 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.694. 
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que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, 
mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual, em 
proporção da parte que lhe coube na herança.68 

Cahali, cuja lição é encampada por Oliveira, leciona que, 

paralelamente, mesmo entre cônjuges, em que é expressa a 
transmissão, a aplicação da regra não encontrou, até o momento, 
porto seguro para a fixação de seus efeitos. Há quem sustente a 
imposição do encargo ao espólio apenas no limite das parcelas 
vencidas e não pagas, embora, e a nosso ver corretamente, a 
tendência seja transmitir a obrigação, e não apenas as 
prestações, aos sucessores, mas em caráter excepcional, e de 
acordo com as forças da herança. Antes de trazer solução, o novo 
Código, também neste particular, inaugura nova fase de conflitos 
e incertezas, desafiando Tribunais e estudiosos a encontrar a 
melhor exegese à regra da transmissibilidade da obrigação 
alimentar, projetada para também ocorrer nos alimentos 
originados do vínculo de parentesco.69 

Nota-se, desse modo, que, diferentemente do Código Civil 

de 1916, o Código Civil de 2002 expressamente dispôs, em seu artigo 1.70070, 

que “a obrigação de prestar os alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor”. 

A divergência que dura restringe-se a que título essa 

obrigação se transmite, uma vez que seria incompatível com o caráter 

personalíssimo a possibilidade da obrigação transmitir-se ad eternun e não 

somente a dívida já constituída e não paga. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia fixado 

posicionamento no sentido de que, mesmo a obrigação se transmitiria após a 

morte do devedor, até que ultimada a herança. Ou seja, “enquanto não encerrado 

o inventário e pagas as quotas devidas aos sucessores, o autor da ação de 

                                            
68 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 19. 
69 DIAS, Maria B.; PEREIRA, Rodrigo da C. Direito de família e o novo código civil. 3. ed. rev., 

atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 231. 
70 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.700. 
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alimentos e presumível herdeiro não pode ficar sem condições de subsistência no 

decorrer do processo.71 

Por outro lado, Dias esclarece a situação que diversamente 

era resolvida pela Jurisprudência: 

A transmissão do encargo decorrente do Casamento, apesar dos 
termos claros da lei, não vinha encontrando aceitação na 
jurisprudência, mesmo porque o cônjuge sobrevivente fazia jus ao 
direito real de habitação da residência comum ou ao usufruto de 
parte da herança, a depender do regime de bens do Casamento. 
A hipótese que evidenciava ser inaceitável a transmissão era de o 
cônjuge sobrevivente pleitear os alimentos dos filhos do de cujus 
(muitas vezes crianças ou adolescentes), nascidos de Casamento 
anterior. Assim, os órfãos passariam a pagar alimentos ao cônjuge 
do genitor do falecido. Em face dessa possibilidade, consolidou-se 
a tendência no sentido de não admitir a transmissão da obrigação, 
mas tão-somente a transmissão da dívida alimentar, isto é, das 
prestações vencidas até a data do falecimento do alimentante.72 

Atualmente, o entendimento não diverge na maior parte da 

doutrina e da jurisprudência, de modo que a obrigação alimentar só se transmite 

depois de constituída, no montante da dívida até então existente e até o limite da 

herança. Ultimada a herança, não existem mais sucessores e qualquer pedido de 

alimentos terá fundamento diverso daquele que constituiu a dívida transmitida. 

As três outras características que seguem decorrem do 

artigo 1.707 do Código Civil, in verbis: “Pode o credor não exercer, porém lhe é 

vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de 

cessão, compensação ou penhora”73. 

                                            
71 BRASILIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 219199/PB, Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar, 10/12/2003. 
72 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 

453. 
73 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.707. 
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A incedibilidade também é inerente ao caráter 

personalíssimo da obrigação alimentar. Nesse aspecto, personalíssimo não 

somente sob a ótica de quem os fornece, mas principalmente na perspectiva de 

quem os recebe. 

Comentando a incedibilidade, Gomes74 relata que, 

outorgado, como é, a quem necessita de meios para subsistir, e, 
portanto, concedido para assegurar a sobrevivência de quem caiu 
em estado de miserabilidade, esse direito é, por definição e 
substância, intransferível; seu titular não pode sequer ceder o seu 
crédito que obteve em razão de se terem reunido os pressupostos 
da obrigação alimentar. 

No tocante à (im)penhorabilidade, Welter discorre que 

o princípio da impenhorabilidade dos alimentos garante a 
preservação da vida, decorrente do caráter personalíssimo, e a 
vida não pode ser penhorada, porquanto sem ela de nada servem 
os direitos constantes do ordenamento jurídico, pelo que os 
alimentos não podem responder por qualquer dívida, na forma do 
art.1707 do Código Civil. 

Porém, algumas ressalvas são preconizadas pela doutrina, como: 
1. penhorabilidade dos bens que foram adquiridos com os 
alimentos; 2. penhorabilidade de parte dos alimentos, no 
pressuposto de que, prestados os alimentos civis, há sempre uma 
parte que não corresponde ao necessarium vitae. Discordo desse 
pensamento porque o credor pode não gastar todo o valor da 
Pensão Alimentícia, deixando parte para adquirir outros bens, 
para que possa viver com dignidade. E penhorar esses bens 
adquiridos da renúncia de outros direitos, é confiscar a dignidade 
humana do alimentando.75 

A impenhorabilidade possui a mesma causa em relação às 

demais características, qual seja, a necessidade premente de que os alimentos 

                                            
74 GOMES, Orlando. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 328. 
75 WELTER, Belmiro P. Alimentos no novo Código Civil. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 42. 
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sejam utilizados para a sobrevivência, o que impede sua utilização para qualquer 

outro fim, certamente vinculado a direito menos importante do que a vida. 

A incompesabilidade é conseqüência dos mesmos 

argumentos expendidos. No entanto, essa característica também exige ressalvas: 

Parece-nos que o princípio da não-compensação da dívida 
alimentar deve ser aplicado ponderadamente, para que dele não 
resulte eventual enriquecimento sem causa da parte do 
beneficiário. 

E assim vem sendo reconhecido pela jurisprudência: (Embora 
irrepetível a pensão paga), nada impede que os valores pagos a 
mais sejam computados nas prestações vincendas, operando-se a 
compensação dos créditos. E que o ‘princípio da não-
compensação da dívida alimentar deve ser aplicado 
ponderadamente, para que dele não resulte eventual 
enriquecimento sem causa da parte do beneficiário’ (Yussef 
Cahali, Dos Alimentos, p. 89). Assim, torna-se viável a 
compensação de dívidas originadas de alimentos, quando ambas 
tenham a mesma causa (Caio Mário, Instituições, II, n. 163, p. 
208). Aliás, a hipótese não é, a rigor, de compensação, mas de 
adiantamento a ser considerado nas prestações futuras (RT 
616/147). 

[...] 

Do mesmo modo, a compensação dos alimentos provisionais 
excedentes ao arbitramento da pensão definitiva tem sido tolerada 
pela jurisprudência, o que demonstra o acerto da ressalva feita por 
Aubry e Rau, antes mencionada (nota 172). 

 

Muito comentada, neste aspecto, é a circunstância de 

fixação dos alimentos definitivos, quando provisoriamente já se havia decidido por 

valor maior. 

Nesses casos, poder-se-ia argumentar que as causas e os 

momentos são distintos, de modo que não seriam compensados os definitivos 
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com relação aos alimentos provisórios pagos a mais. Isso porque, do contrário, 

não seriam elevados os alimentos provisórios, nem mesmo a sua cobrança, caso 

os definitivos fossem fixados em valor maior. 

No entanto, tem preponderado o entendimento que autoriza 

a compensação dos alimentos definitivos com relação aos alimentos provisórios 

outrora pagos a maior: 

Assim, decidiu-se: ‘Não há duplicação de pagamento, porque os 
alimentos provisionais ou definitivos são substancialmente uma 
coisa só. E é obvio que, se eles são pagos a título provisório, 
ninguém os poderá pleitear outra vez como definitivos, e vice-
versa. Se o réu já vem pagando alimentos em outra causa, pelo 
mesmo título, a compensação far-se-á no momento executório 
oportuno’. 

Finalmente, o Novo Código Civil, ao disciplinar a compensação no 
âmbito das obrigações em geral (arts. 368 a 380), reproduziu o 
art. 1.015 do Código Anterior no art. 373, para excepcionar da 
compensação quando uma das dívidas tem sua ‘causa’ em 
obrigação alimentar; é contudo mais expresso no art. 1.707, no 
sentido de que o crédito alimentar é ‘insuscetível de cessão, 
compensação ou penhora’. 

Desse modo, permanecem proveitosas doutrina e jurisprudência 
hauridas no direito anterior.76 

No que concerne à impossibilidade de transacionar sobre o 

direito de alimentos, pode-se afirmar que tal característica é decorrência lógica do 

caráter, em regra, indisponível desse instituto. 

No entanto, aqui, como ocorre com relação à possibilidade 

de renúncia dos alimentos que mais à frente vai ser defendida, deve-se retomar à 

distinção entre os alimentos decorrentes do parentesco, de pai para filho, e 

aqueles que derivam do matrimônio. 

                                            
76 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 107-108. 
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Aqueles, cujo caráter do direito é irrefutavelmente 

indisponível, jamais poderão ser transacionados quanto ao iuris. Isso porque, 

como já afirmado, os alimentos que tem como causa o Poder familiar, mais do 

que os decorrentes do Casamento, possuem natureza nitidamente pessoal e 

indisponível, o que impede que sobre eles se realize qualquer espécie de 

transação. 

Os que decorrem da Dissolução da Sociedade de Fato ou do 

Casamento, no entanto, não possuem caráter indisponível, sendo possível se 

transacionar acerca de tal direito. 

O valor, todavia, sempre poderá ser transacionado, mas o 

iuris somente poderá naquelas hipóteses em que os alimentos não são tratados 

como direito indisponível. 

A imprescritibilidade condiz ao direito concedido ao 

alimentando de postular a prestação alimentícia a qualquer tempo, desde que 

preencha os pressupostos para tal. 

Frise-se, por outro lado, que o CC prevê um prazo binário 

para solicitação das prestações alimentares a partir da data em que se vencerem 

(art. 205, § 2º)77. Esse prazo, todavia, não vai contra a imprescritibilidade do 

direito a alimentos em si, atingindo tão-somente a prestação alimentar fixada em 

sentença ou homologada em acordo. Ou seja, diz respeito a cada prestação 

exigível em atraso e não à pretensão de constituir um direito aos alimentos. 

Importa ressaltar, ainda, que a prescrição não corre: 1. entre 

ascendentes e descendentes e durante o poder familiar (art. 197, II, do CC); 2. 

contra os incapazes (arts. 198, I, e 4º, I a III): a) menores de 16 anos de idade; b) 

os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; c) os que, mesmo por causa transitória, 

não puderem exprimir sua vontade; 3. entre cônjuges ou conviventes, na 

                                            
77 BRASIL. Lei n. 10406. art. 205. 
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constância da entidade familiar (art. 167, I); 4. entre tutelados ou curatelados e 

seus tutores e/ou curadores, durante a tutela ou curatela (art. 197, III); 5. contra 

os ausentes de País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios 

(art. 198, II); 6. contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em 

tempo de guerra (art. 198, III); 7. I – pendendo condição suspensiva; II – não 

estando vencido o prazo; III – pendendo ação de evicção (art. 199 do novo CC). 

O entendimento de que é imprescritível o direito a alimentos, 

já consolidado pela doutrina e pela jurisprudência, pode ser justificado, 

primeiramente, pela dificuldade de imposição de um termo inicial para o 

reconhecimento do direito.  

Ademais, exegese contrária viria a ferir diretamente a 

verdadeira função que, em regra, é dada ao instituto da prestação alimentícia, 

sobretudo porque, 

a qualquer momento, na vida da pessoa, pode esta vir a 
necessitar de alimentos. A necessidade do momento rege o 
instituto e faz nascer o direito à ação (actio nata). Não se 
subordina, portanto, a um prazo de propositura.78 

A preferenciabilidade da dívida alimentar, do mesmo modo, 

justifica-se na essência do direito alimentar, porquanto se encontra intimamente 

ligado ao direito à vida,  devendo prevalecer sobre qualquer outro direito, sob 

pena de deteriorização da própria subsistência do alimentado. 

O princípio da indeclinabilidade, mesmo não sendo 

absoluto, ressalta a necessidade de os alimentos serem pagos de forma atual e 

imediata, sem possibilidade de relegar sua cobrança a momento futuro. 

No que tange à irrepetibilidade, é majoritário o 

entendimento de que os alimentos recebidos indevidamente são irrepetíveis, ou 

seja, após serem pagos, não poderão ser restituídos, já que alimentos pagos 

                                            
78 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. p. 385. 
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presumem-se consumidos. Tal assertiva é válida tanto para os alimentos 

provisórios, quanto para os definitivos, ressalvando-se, todavia, a hipótese de 

quem os prestou, mas não devia, quando cabia a terceiro a obrigação alimentar, 

situação em que o “pseudo” alimentante poderá exigir a restituição do terceiro que 

deveria fornecer. 

Cahali, por outro lado, discorda da citada ressalva:  

Parece-nos, porém, que mesmo recebidos por erro na forma 
assim pretendida, não caberia a restituição pelo alimentário, eis 
que faltou o pressuposto do enriquecimento sem causa; e quanto 
à pretendida subrogação do terceiro prestante em erro, no direito 
do alimentário contra o obrigado, a tese apresenta-se discutível.79 

Dias, por sua vez, leciona que 

a própria natureza dos alimentos justifica, por si só, a 
impossibilidade de serem restituídos. Por isso, a alteração, para 
menor, do valor da pensão não dispõe de efeito retroativo. Passa 
a vigorar tão-somente com referência aos valores vincendos. 
Admite-se a devolução quando houve má-fé ou postura maliciosa 
do credor. Em nome da irrepetibilidade, não se pode dar ensejo ao 
enriquecimento injustificado. É o que se vem chamando de 
relatividade da não restituição. Soa sobremaneira injusto não 
restituir alimentos claramente indevidos, em notória infração ao 
princípio do não enriquecimento sem causa.80 

Tocante à periodicidade, a obrigação alimentar, exceto 

quando cumprida sob a forma de hospedagem ou sustento do alimentando – 

forma contínua –, é efetuada em parcelas comumente mensais, trimestrais ou 

semestrais, representadas pela pensão alimentar. 

O pagamento da obrigação alimentícia deve ser periódico, pois 
assim se atende à necessidade de se prover a subsistência. 
Geralmente, cuida-se de prestação mensal, mas outros períodos 
podem ser fixados. Porém, não se admite que um valor único seja 

                                            
79 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos . p. 128. 
80 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 452. 
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o pago, nem que o período seja longo, anual ou semestral, porque 
isso não se coaduna com a natureza da obrigação. O pagamento 
único poderia ocasionar novamente a penúria do alimentando, que 
não tivesse condições de administrar o numerário.81 

Ressalte-se que  

a periodicidade da pensão alimentar não conflita com a sua 
intermitência, pois esta é o corolário do princípio geral de que os 
alimentos são devidos na medida das necessidades atuais do 
alimentando e dos recursos do alimentante; podendo, pois, a 
obrigação cessar, se o alimentante deixar de possuir recursos ou 
o alimentário deixar de necessitar; ou ser restaurada, alterando-se 
essa situação.82 

O caráter divisível, por fim, da obrigação alimentar e a 

inadmissibilidade da solidariedade da obrigação alimentar é entendimento geral e 

tem como conseqüência a desnecessidade de formação de litisconsorte 

necessário entre os obrigados. 

Por sua vez, alguns autores alegam ser possível uma 

espécie de intervenção de terceiro e “chamamento ao processo” daquele que 

também é responsável pela dívida, mas não constitui o pólo passivo da ação de 

alimentos. 

Note-se que, diante dessa característica, os alimentos 

podem ser pagos parcialmente por cada pessoa obrigada e capaz de prestá-los, 

mas jamais poderão ser impostos conjuntamente a pessoas distintas como forma 

de dever conjunto sobre uma mesma dívida. 

Aliás, como leciona Cahali, o argumento principal funda-se 

no princípio de que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade 

das partes (no CC brasileiro, art. 896; art. 265 do Código Civil). 

                                            
81 VENOSA, Sílvio de S. Direito civil. p. 385-386. 
82 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 136. 
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Acrescenta, ainda, Giorgi que 

seria injusto, senão absurdo, que entre várias pessoas, como por 
exemplo entre vários filhos igualmente obrigados a alimentá-lo, 
fosse lícito ao pai escolher, a seu arbítrio, apenas um deles para 
prestar-lhe alimentos, obtendo a sua condenação, sem que este 
pudesse chamar ao processo os irmãos, embora demonstrado 
que se encontram em melhores condições econômicas que a 
sua.83 

Sobre o caráter essencialmente divisível da obrigação, 

acrescenta Josserand que, 

apesar desta dupla característica da não solidariedade, não 
é menos certo que a dívida de alimentos dos pais aos filhos 
se divide, em sua relações respectivas, entre o pai e a mãe, 
que, quanto à contribuição, haverão de suportar 
definitivamente o peso proporcionalmente a seus recursos; 
em conseqüência, o genitor que houver cumprido toda a 
obrigação poderá cobrar o reembolso do outro cônjuge. 

Em lição oportuna e tratando de exceção à divisibilidade, 

Dias prescreve: 

Sempre se sustentou que a obrigação de prestar os alimentos 
está condicionada às possibilidades de cada um dos obrigados. 
Daí o reconhecimento da inexistência de solidariedade entre os 
devedores. Assim, no caso de existir mais de um alimentante, 
cada um responde por parte na dívida, inexistindo solidariedade 
em relação à totalidade do encargo. No entanto, o Estatuto do 
Idoso, de forma clara, afirma (EI 12): A obrigação alimentar é 
solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Em face do 
princípio da igualdade e merecendo crianças e adolescentes a 
mesma proteção integral, é mister reconhecer que a solidariedade 
passou a reger os alimentos devidos em decorrência do poder 
familiar. Como os sujeitos ao poder familiar são menores de idade, 
em tudo equiparáveis os direitos assegurados a eles e aos idosos. 

                                            
83 apud CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 143. 
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Assim, a solidariedade, ao menos em favor de crianças e 
adolescentes, passou a reger a obrigação alimentar.84 

O caráter divisível do dever de prestar os alimentos, desse 

modo, permite que o alimentando busque o pagamento da obrigação em face 

daqueles que contribuem, até o limite do que podem e, em conjunto, fazem o 

pagamento do valor necessário para subsistência de quem percebe os alimentos.  

Teoria diversa se aplica para os idosos e, para parte da 

doutrina, também para as crianças e adolescentes cujo direito deveria ser 

equiparado àquele legalmente reconhecido para os idosos. 

Outras características ainda podem ser mencionadas, como 

a  reciprocidade, entre pais e filhos, parentes, cônjuges e companheiros, a 

inalienabilidade, corolário do caráter personalíssimo, a alternatividade, que 

defende que os alimentos podem ser pagos em dinheiro, hospedagem, sustento, 

e a variabilidade, a qual possibilita a alternância do valor da pensão em razão das 

condições daquele que fornece, bem como em razão da necessidade de quem os 

percebe. 

 

2.5 PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

Só pode pleitear os alimentos aquele que consegue 

comprovar que está impossibilitado de sustentar-se com o próprio esforço, não 

podendo os alimentos converter-se em prêmio para os descomprometidos, nem 

transformar-se em razão de penúria daquele que tem o dever de prestá-los. 

Foi por tal razão que o Código Civil, além de definir as 

causas das quais deriva o dever de alimentos, disciplinou o binômio necessidade-

possibilidade como pressuposto para a concessão dos alimentos e definição do 

quantum a ser fixado. 

                                            
84 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 451. 
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Gonçalves85 define como pressupostos da obrigação 

alimentar: a) existência de um vínculo de parentesco; b) necessidade do 

reclamante; c) possibilidade da pessoa obrigada; d) proporcionalidade. 

Referidos pressupostos decorrem do artigo 1.695 do CC86, 

que dispõe:  

São devidos alimentos quando quem os pretende não tem bens 
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, 
sem desfalque do necessário ao seu sustento. 

No que tange ao vínculo de parentesco, prescrevem os 

artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil87: “Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 

recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. No art. 

1.697, evidencia-se: “Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 

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

assim, germanos como unilaterais”. 

Logo, utilizando-se uma classificação didática feita por 

Gonçalves88, pode-se afirmar que somente quatro classes de parentes são 

obrigadas à prestação de alimentos, formando-se uma ordem preferencial: “a) 

pais e filhos, reciprocamente; b) na falta destes, os ascendentes, na ordem de sua 

proximidade; c) descendentes, na ordem da sucessão; d) irmãos, unilaterais ou 

bilaterais, sem distinção ou preferência”. 

                                            
85 GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro. direito de família. 2. ed. rev. atual.  São Paulo: 

Saraiva. 2006. v. IV. p. 469. 
86 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1.695. 
87 BRASIL. Lei n. 10406. arts. 1.696 e 1.697. 
88 GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil: direito de família.  8. ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 

v. 2. p. 143. 
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Note-se que, nessa classificação, não se faz referência aos 

cônjuges, uma vez que entre eles não há relação de parentesco em sentido 

biológico. 

Nesse aspecto, Cerqueira afirma que “o cônjuge, embora 

não possa ser considerado parente, tem também direito aos alimentos, posto que 

(sic) faz parte do elo familiar”.89 

Ainda sobre o requisito de vínculo de parentesco, Cerqueira 

prescreve: 

Por outro lado, importante estabelecer quais os parentes 
vinculados a essa obrigação: a) Na linha reta, tanto ascendente 
como descendente, inexiste limitação quanto ao grau[11]. A 
obrigação recai, inicialmente, sobre o ascendente em grau mais 
próximo. Caso este não reúna condições para o pagamento, a 
obrigação se transfere para o próximo ascendente. Na falta de 
ascendentes aptos à prestação, a obrigação passa então para os 
descendentes, atingindo também os mais próximos em grau e só 
passando para o grau posterior quando nenhum dos 
descendentes que integram a mesma geração estiver em 
condições de prestá-los; b) Na linha colateral somente os irmãos, 
tanto germanos como unilaterais, estão obrigados a, 
reciprocamente, alimentarem-se e, ainda assim, quando 
inexistirem ascendentes ou descendentes em condições de arcar 
com o ônus; c) O parentesco por afinidade (sogro em relação ao 
genro, p. ex.), no Brasil, não autoriza o pleito alimentar, não 
havendo qualquer dispositivo legal que fixe essa obrigação, [12] ao 
contrário, por exemplo, do que ocorre na Itália [13]. d) Já o 
parentesco decorrente da adoção, sustenta Yussef Said Cahali [14], 
permite ao adotado reclamar alimentos não só do adotante como 
dos ascendentes desse, e mesmo de irmãos, germanos ou 
unilaterais. Podendo também o adotante exigi-los do adotado e 
seus descendentes.90 

                                            
89 CERQUEIRA, Marcelo de Toledo. Disponível em: <www.unitoledo.br>. Acesso em: maio 2007. 
90 CERQUEIRA, Marcelo de Toledo. Disponível em: <www.unitoledo.br>. Acesso em: maio 2007. 
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A necessidade do alimentário decorre de uma situação de 

penúria que, no entanto, em regra, deve ter origem em circunstâncias não 

desejadas por aquele que percebe os alimentos. 

No entendimento de Rizzardo, 

se a pessoa tem capacidade para desempenhar uma atividade 
rendosa, e não a exerce, não recebe amparo na lei. Obviamente, 
os alimentos não podem estimular as pessoas a se manterem 
desocupadas, ou a não terem a iniciativa de buscar o exercício de 
um trabalho. O art. 399 é expresso a respeito, como se vê da 
transcrição feita, estando inserida a condição básica para postular 
alimentos: aquele que não tem bens, nem pode, pelo seu trabalho, 
prover à própria mantença [...]91 

Impende consignar, no entanto, que a necessidade se 

distingue conforme o vínculo de parentesco que a origina. No caso dos alimentos 

decorrentes de parentesco ou do Casamento, a necessidade deve ser provada 

por aquele que pede os alimentos. Já na circunstância dos alimentos que 

possuem fundamento no Poder Familiar, como mencionado, a necessidade é 

presumida, de modo que só resta ao alimentando provar a possibilidade de quem 

os deve prestar. 

Nesse viés, acerca da possibilidade, faz-se mister que  

o alimentante se encontre em condições de fornecer ajuda sem 
desfalque ao seu próprio sustento. Se o obrigado só possui o 
indispensável à automanutenção, seria injusto fosse ele compelido 
a desviar parte de seus recursos ou rendimentos, a fim de 
socorrer parente necessitado.92 

Pondera-se, todavia, que tal exegese somente deve ser 

aplicada no caso dos alimentos devidos entre parentes ou cônjuges, uma vez 

que, na circunstância dos alimentos decorrentes do Poder Familiar, mesmo que a 

                                            
91 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. vol. II. Rio de Janeiro: AIDE, 1994. p. 692. 
92 OLIVEIRA, J. F. B. de. Alimentos: revisão e exoneração: doutrina, jurisprudência, prática 

processual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p. 55. 



 

 

   66 

 

possibilidade não se presuma, faz-se necessário que eles sejam fixados em 

patamar o mínimo suficiente para desenvolvimento da prole. 

Por derradeiro, como pressuposto que congrega o binômio 

decorrente da necessidade/possibilidade, tem-se a proporcionalidade como 

requisito para fixação da obrigação alimentar. 

Na realidade, a proporcionalidade não é exatamente um 

pressuposto para a obrigação alimentar, mas sim um critério para fixação dessa 

obrigação e decorre do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, in verbis: “§ 1º Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada”.93 

Dias esclarece que 

a regra para a fixação (1.694 § 1º e 1695) é vaga e representa 
apenas um Standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um 
extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento 
dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que 
se atentar para o princípio que norteia a obrigação alimentar: o 
princípio da proporcionalidade. Este é o vetor para a fixação dos 
alimentos. Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade- 
possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do 
alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o 
valor da pensão. No entanto, esta mensuração é feita para que se 
respeite o critério maior, da proporcionalidade. Por isso, se 
começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: 
proporcionalidade-possibilidade-necessidade.94 

Enfim, havendo vínculo de parentesco, possibilidade de 

quem presta e necessidade de quem percebe, impõe-se a fixação dos alimentos 

de maneira proporcional a esses últimos dois requisitos. 

                                            
93 BRASIL. Lei n. 10406. art. 1694. 
94 DIAS, Maria B. Manual de direito das famílias. p. 469. 
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No próximo capítulo serão examinados alguns institutos que 

podem ser confundidos com a renúncia aos alimentos e, posteriormente, será 

examinada diretamente a hipótese de renúncia aos alimentos, já tendo em vista 

os conceitos delineados acerca da disponibilidade das relações que sucedem o 

Casamento e a dissolução da União Estável. 

Far-se-á, também, uma abordagem principiológica acerca do 

tema, bem como uma análise político-jurídica das circunstâncias que envolvem a 

renúncia aos alimentos no Divórcio e na dissolução da União Estável. 



CAPÍTULO 3 

A (IR)RENUNCIABILIDADE DOS ALIMENTOS NO DIVÓRCIO E NA 
DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

3.1 DISTINÇÃO ENTRE RENÚNCIA E DESISTÊNCIA 

Antes de se analisar, especificamente, a questão relativa à 

possibilidade ou impossibilidade de renúncia dos alimentos, necessário se faz 

uma distinção entre os institutos da renúncia e o da desistência. 

Diante da dicção dos artigos 267 e 269 do Código de 

Processo Civil, o termo desistência é utilizado para os casos em que há extinção 

do processo sem julgamento do mérito, enquanto o termo renúncia refere-se à 

circunstância na qual haverá julgamento do mérito. 

Nesse sentido, sob uma ótica processualista, pode-se 

afirmar que a renúncia se refere à abdicação do direito material, enquanto a 

desistência diz respeito à abdicação do direito processual. Ou seja, a desistência 

consistiria no desinteresse em se prosseguir no processo. Na renúncia, não 

haveria possibilidade de se rediscutir a matéria objeto do litígio, enquanto, na 

desistência, seria possível o ajuizamento de nova demanda com tal intuito. 

Tratando dessa matéria, Marcato95 leciona: 

Desistência refere-se tão-somente à ação e leva à extinção do 
processo sem julgamento de mérito (art. 267, VIII). A 
manifestação de vontade não atinge o plano do direito material, 
deixando intacta a relação jurídica substancial inicialmente 
afirmada, sobre a qual incidiria a tutela jurisdicional. Daí por que a 
eficácia da sentença é endoprocessual. 

                                            
95 MARCATO, Carlos. Código de Processo Civil interpretado. São Paulo: Editora Atlas, 2004. p. 

118-119. 
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Enquanto não decorrido o prazo para a resposta, a desistência é 
ato unilateral, pois independe do consentimento do réu (art. 267, § 
4º). 

[...] 

Renúncia: A regra não menciona outra forma de extinção do 
processo com julgamento do mérito, decorrente de ato dispositivo 
do autor: a renúncia ao direito (art. 269, V). Poder-se-ia considerá-
la abrangida pela desistência, mas na técnica processual ambas 
têm significado diverso. 

De qualquer modo, se as outras hipóteses de extinção por ato de 
disposição das partes merecem regulamentação especial, não há 
por que deixar de lado a renúncia, que é manifestação de vontade 
ontologicamente igual ao reconhecimento do pedido, apenas em 
sentido inverso.  

Como se evidencia, portanto, há nítida distinção entre os 

institutos, sobretudo em razão das suas conseqüências no processo e na 

titularidade ou direito de sua efetivação. 

No mesmo sentido, Dinamarco96 reforça que 

a desistência da ação resolve-se em revogação explícita da 
demanda; quando conta com a anuência do réu, essa vontade 
somada das duas partes oferece a evidência do desinteresse de 
ambas pela sentença de mérito. Daí a extinção do processo de 
conhecimento mediante a homologação dada pelo juiz após o réu 
ter anuído (art. 158, par., c/c art. 267, § 4º). 

[...]  

A anuência do demandado é indispensável no processo de 
conhecimento, onde se prepara a tutela jurisdicional ao longo de 
todo o procedimento sem saber-se ainda a qual das partes será 
concedida; e o réu, nos casos em que alimente a legítima 
expectativa de recebê-la para si, tem o poder de impedir 

                                            
96 DINAMARCO, Cândido R. Instituições de Direito Processual Civil. 2. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2002. v. III. p. 131. 
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unilateralmente que o processo se extinga por desistência do 
autor. Sua recusa independe de fundamentação, tanto quanto a 
própria desistência, não cabendo ao juiz examinar os motivos 
pelos quais o réu opta por prosseguir.  

A doutrina não admite apenas que o demandado impeça a 

extinção do processo por desistência quando, em sua defesa, ele próprio houver 

pedido a extinção do processo por outro motivo. 

Já acerca da renúncia, Dinamarco leciona que  

importa oferecer ao adversário precisamente o desfecho que a 
este mais interessava. 

Ela é, portanto, mais que desistência da ação. Esta não passa de 
mera renúncia ao processo e não ao direito. Extinto o processo 
por desistência, ainda ficam íntegros o direito de ação, podendo o 
autor repropor sua demanda (art. 28 e 268: supra, nn. 457 e 835), 
e também o direito subjetivo material que  eventualmente tivesse, 
o qual ainda poderá ser exercido ou exigido. A renúncia ao direito 
assimila-se ao instituto jurídico-substancial da remissão da dívida 
(CC, arts. 1.053-1055).97 

Diante de tais lições, pode-se afirmar, como realçou 

Dinamarco, que a desistência siginifica uma mera renúncia ao processo, ao passo 

que a renúncia é causa para formação da coisa julgada material sobre o objeto de 

litígio e em prol do demandado. 

Portanto, se a renúncia é a abdicação do direito material em 

litígio e, ao mesmo tempo, o “reconhecimento” do direito subjetivo do demandado, 

não seriam necessários a afirmação ou o reconhecimento desse direito antes da 

parte poder renunciá-lo? 

Em outras palavras: Não seria necessário, primeiro, afirmar-

se o direito, para tão-somente, depois, poder a parte dizer que renuncia a ele? 

                                            
97 DINAMARCO, Cândido R. Instituições de Direito Processual Civil. p. 132. 
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Quanto aos alimentos, dessa forma, não seria a renúncia 

dos alimentos uma espécie de desistência afirmada no curso do processo? Já 

que, na maioria dos casos, sequer foi reconhecido o direito aos alimentos para 

que se possa renunciá-lo? 

A verdade é que a doutrina não chega a abordar com 

profundidade tal matéria, permanecendo a distinção entre renúncia e desistência 

incólume diante dos manuais jurídicos. 

Trata-se da renúncia como uma confissão qualificada pela 

rejeição. Como se a parte reconhecesse que não possui de antemão o direito e, 

após isso, registrasse seu desinteresse em jamais questioná-lo. 

Nesse aspecto, no entanto, a doutrina faz uma distinção 

entre a renúncia e a dispensa aos alimentos. 

 

3.2 RENÚNCIA E DISPENSA AOS ALIMENTOS 

Diante da necessidade de se aplicar institutos adequados 

para a prática forense, a doutrina e jurisprudência têm criado uma separação 

entre a “cláusula de renúncia” e a “cláusula de dispensa”.  Aquela, como já dito, 

trata de meio pelo qual se abre mão do direito material, sem a pretensão de poder 

exigi-lo novamente. Já a dispensa, é a manifestação na qual não se exerce e nem 

se abdica definitivamente do direito aos alimentos. 

A renúncia, dessa forma, tem caráter definitivo, sendo ato 

unilateral irretratável, ao passo que a dispensa tem cunho provisório, tornando 

possível que a parte venha, a qualquer tempo, buscar o direito aos alimentos, 

caso deles necessite. 

Nesses termos, encontram-se alguns julgados: 
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Dispensa de Alimentos que não se confunde com renúncia – 
Admissibilidade de pedido posterior – Hipótese em que houve 
modificação da situação financeira da autora, ficando com 
rendimentos insuficientes para o seu sustento.98 

Dispensa de alimentos – Possibilidade de pedido posterior – A 
mulher que dispensa pensão pode a qualquer tempo pleiteá-la se 
não se envolveu afetivamente com terceiros e se não deu causa, 
voluntária ou inadivertidamente, à sua situação atual de penúria.99 

 

No entanto, a necessidade de se definir uma diferença entre 

os institutos não está somente nas conseqüências decorrentes de cada um deles, 

mas também na forma como eles são registrados e na circunstância na qual cada 

um deles é constatado. 

Tal se afirma porque é comum verificar-se situações nas 

quais não restou expressamente definido se a manifestação ou inércia da vítima 

significa uma renúncia ou dispensa ao direito de alimentos. 

Uma das hipóteses é abordada por Cahali, que pondera: 

Impõe-se, desde logo, a distinção entre a cláusula de dispensa 
dos alimentos, e a cláusula de renúncia aos alimentos, embora 
por vezes o teor da estipulação se sujeite à necessária 
interpretação pelos tribunais. 

Acórdão do Des. Cezar Peluzo estabelece os nítidos contornos 
entre os dois institutos: o caso não é de renúncia; diz, com efeito, 
a convenção: ‘A desquitanda vive de seu trabalho, assim como os 
dois filhos mais velhos trabalham. Contribuirá o pai com a pensão 
mensal para os filhos’; tal cláusula, à evidência, não hospeda 
nenhum ato jurídico de renúncia, que é coisa que se não infere 
nem presume ao só comportamento passivo do titular de um 
direito; com silenciar acerca deste, embora justificasse o silêncio 
por declaração de que vivia de seu trabalho, não estava a mulher 

                                            
98 RJTSP 71/28. 
99 RT 566/93. 
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renunciando, pois renúncia é ato declaratório explícito de 
abdicação do direito, mas apenas dispensando, de modo tácito, a 
percepção dos alimentos, o que é mera manifestação 
comportamental de vontade de inexercício, momentâneo ou não, 
do direito; a distinção não é sutil (José Paulo Cavalcanti, Da 
Renúncia no Direito Civil, p. 89, n6); nem ‘é renúncia o declarar 
que não se quer exercer o direito’ (Pontes de Miranda, Tratado de 
Direito Privado, XIV, p. 125, 1.603); donde, se não disse que 
renunciava, demitia, ou abdicava, nem que não queria exercer 
direito, a omissão não pode ser interpretada senão como atitude 
provisória de inexercício de direito que não perdeu, a qual 
corresponde à só figura da dispensa; e, se não dispôs do direito, 
em princípio, indisponível, tem pretensão e ação para reclamar 
alimentos ao antigo consorte.100 

Verifica-se que a renúncia aos alimentos é ato unilateral, 

irretratável e deve ser manifestado expressamente, de modo a não se realizar 

interpretações prejudiciais ao renunciante. 

Resta definir, diante das inúmeras divergências, se a 

renúncia aos alimentos é admitida no direito pátrio. 

 

3.3 AUTONOMIA PRIVADA E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO 

MATRIMÔNIO E DA UNIÃO ESTÁVEL: SOLUÇÃO DE SUPOSTO CONFLITO 

ENTRE PRINCÍPIOS E BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

PROPORCIONALIDADE 

A obrigação alimentar que sucede a Dissolução da 

Sociedade de Fato e o Divórcio tem como principal fundamento a solidariedade, 

como meio de manutenção da sobrevivência  e, por sua vez, objetiva a 

preservação da dignidade da pessoa humana. 

Assim, em que pese haver dispositivo legal que trate da 

obrigação alimentar após a Dissolução da Sociedade de Fato ou do Matrimônio, a 

                                            
100 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos.  p. 145. 
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verdade é que tal obrigação tem como pano de fundo o princípio da solidariedade 

humana – e não mais familiar – e também o princípio da dignidade da pessoa 

humana, que visa preservar a sobrevivência digna daquele que não mais convive 

com o companheiro ou cônjuge. 

A renúncia aos alimentos, por seu turno, possui como um 

dos seus principais fundamentos o princípio da autonomia privada, o qual autoriza 

a prática de todos os atos que não sejam legalmente proibidos. Isso porque, como 

já argumentado, após a dissolução do Matrimônio ou da União Estável, não há 

mais vínculo familiar e a relação deve ser observada sob a ótica do direito 

privado, no qual prevalece a autonomia privada em situações de liberalidade. 

Para que não haja aplicação do princípio da autonomia 

privada, dessa forma, deve haver proibição expressa acerca do ato a ser 

praticado, assim como esclarece Borges101, citando Domínguez: 

A impossibilidade legal ocorre apenas quando a lei impede, por 
meio de um obstáculo tão completo e intransponível o negócio 
que praticamente não há como as partes conseguirem a 
realização daquele. 

Borges ainda esclarece que 

a distinção entre autonomia privada e autonomia da vontade 
importa em conseqüências práticas importantes. A evolução do 
conceito de autonomia da vontade para a noção de autonomia 
privada termina por modificar a própria noção de negócio jurídico. 

[…] 

Por outro lado, na noção de autonomia privada, o negócio jurídico 
não nasce da simples manifestação da vontade. A teoria da 
autonomia privada demonstra que não existe uma ligação 
automática da vontade a um poder de gerar conseqüências 
jurídicas. A vontade não é o único fato determinante do negócio 

                                            
101 BORGES, Roxana C. B. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia 

privada. São Paulo: Saraiva, 2005. (Coleção Professor Agostinho Alvim). 
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jurídico. Este nasce, na verdade, de uma manifestação ou 
declaração ou comportamento concludente disciplinado pelo 
ordenamento jurídico e que, por isso, deve obedecer a todos os 
pressupostos de validade que este exige. 

Na teoria da autonomia privada, percebe-se a existência de dois 
âmbitos distintos de competência jurígena: o âmbito particular, 
individual, da autonomia privada, e o âmbito público, soberano, da 
competência normativa estatal (admitindo, a título de 
argumentação, uma concepção estatista das fontes do direito).102 

No entanto, para que haja proibição plena de aplicação do 

princípio da autonomia privada – que confere liberdade de ação – é necesario que 

a proibição decorrente da competência normativa estatal seja clara, nítida e 

específica para aplicação ao caso concreto, o que não ocorre com a proibição de 

renúncia aos alimentos constante no artigo 1.707 do Código Civil, uma vez que tal 

proibição é genérica e se aplica tão-somente para os casos de alimentos 

decorrentes do poder familiar e não para os casos de alimentos exigidos após a 

dissolução do matrimônio ou do Casamento. 

Ou seja, no art. 1.707 do CC, a proibição não se refere 

especificamente  aos casos de dissolução da União Estável ou Casamento e, por 

tal, não pode servir de proibitivo para a aplicação do princípio da autonomia 

privada. Não há “obstáculo tão completo e intransponível”, razão pela qual a 

renúncia aos alimentos pode ser exercida sem que haja violação ao disposto no 

artigo 1.707 do Código Civil. 

Mais do que isso, aliás, a permissão de renúncia decorre da 

solução de suposto conflito entre o princípio da autonomia privada e da dignidade 

da pessoa humana. 

A autonomia privada, sob tal ótica, não é invocada como um 

simples direito, nem sequer uma garantia constitucional textualmente redigida, 

                                            
102 BORGES, Roxana C. B. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia 

privada. p. 53. 
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mas como um princípio basilar do direito privado e de todas as demais relações 

entre pessoas capazes nas quais não haja norma proibitiva expressa. 

Moraes103 leciona que, “na administração pública, só é 

permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular, em que 

será permitida a realização de tudo o que a lei não proíba”. 

Sendo assim, estando no contrapé do princípio da 

legalidade, sem subsunção para taxá-lo como regra, tem-se a autonomia privada 

como princípio constitucionalmente reconhecido, de modo que não há como se 

afastar a sua aplicação prática.  

Nessa situação, surge a necessidade de solução do suposto 

conflito existente entre o princípio da autonomia privada e da dignidade da pessoa 

humana.  

Trata-se da hipótese em que se ameniza ("ameniza" porque 

entre princípios não há subsunção, mas sim ponderação) a aplicação de um 

princípio, por possuir base constitucional e aplicabilidade conjunta com outro da 

mesma natureza.  

Nesse caso, conforme tem lecionado a doutrina mais 

abalizada,  deve-se observar a carga de abstração dos princípios de modo a 

preponderar aquele que possui bases concretas mais definidas. 

Nesse aspecto, Guerra Filho104 esclarece: 

Com os princípios tudo se passa de modo diferente, pois eles, na 
medida em que não disciplinam nenhuma situação jurídica 
específica, considerados da forma abstrata como se apresentam 
para nós, no texto constitucional, não entram em choque 

                                            
103 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 5. 

ed. São Paulo: Altas, 2005. p. 804. 
104 GUERRA FILHO, Willis S. Processo constitucional e direitos fundamentais. 3. ed. São 

Paulo: Celso Bastos, 2003. p. 55. 
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diretamente, são compatíveis (ou compatibilizáveis) uns com os 
outros. Contudo, ao procurarmos solucionar um caso concreto, 
que não é resolvido de modo satisfatório aplicando-se as regras 
pertinentes ao mesmo, inquirindo dos princípios envolvidos no 
caso, logo se percebe que esses princípios se acham em um 
estado de tensão conflitiva, ou mesmo, em rota de colisão. A 
decisão tomada, em tais casos, sempre irá privilegiar um (ou 
alguns) dos princípios, em detrimento de outro(s), embora todos 
eles se mantenham íntegros em sua validade e apenas 
diminuídos circunstancial e pontualmente, em sua eficácia.  

Guerra Filho acrescenta, ainda, que, no conjunto dos 

princípios, há uma classificação que os divide, conforme o grau de abstração, em 

"princípios constitucionais especiais" (aos quais se subsume a autonomia 

privada), que tem menor grau de abstração, os "princípios constitucionais gerais” 

e os "princípios estruturantes". 

Nesse ponto, nota-se que a autonomia privada é um 

princípio constitucional especial, dada a sua densidade e aplicação, razão pela 

qual não se pode realizar qualquer interpretação que o aniquile de modo a afastar 

a sua aplicação. Repita-se, nesse aspecto, que os princípios não se excluem, 

mas coexistem.  

No princípio da autonomia privada, qualquer “diminuição” 

que lhe seja feita não pode ultrapassar o aspecto “circunstancial e pontual” que 

lhe é inerente. Ou seja, existe um teor de abstração que pode ser relativizado, 

mas há um aspecto concreto desse princípio que jamais pode ser afastado. 

Aliás, tal princípio, mormente no caso que se examina, 

sequer chega a ter um teor de abstração amplo, já que a sua carga normativa 

concreta é bem clara e, portanto, não passível de flexibilização exacerbada nos 

casos de relações entre particulares, diferentemente do que ocorre com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, cuja abstração é realçada com a 

possibilidade de sua aplicação em todas as espécies de relações, sejam elas 

entre familiares ou particulares. 
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Em outras palavras, pode-se dizer que, nas relações entre 

particulares, como é o caso dos ex-cônjuges e ex-companheiros, a aplicação do 

princípio da autonomia privada, sem se afastar a dignidade da pessoa humana, é 

mais concreta e viável, com visualização de seu núcleo de forma mais nítida, o 

que justifica sobremaneira a adequada aplicação do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Aliás, respeitar a liberalidade do particular é, acima de tudo, 

respeitar a dignidade da pessoa humana. E vice-versa. Afinal, comum pode ser a 

situação em que se terá como digno, para o renunciante, renunciar a pensão 

daquele de quem não se quer perceber valor algum, muito menos a Pensão 

Alimentícia que possui cunho de prestação permanente. 

Mais do que isso, a aplicação da autonomia privada se 

concretiza quando a solução do conflito entre esses dois princípios não acarreta a 

inaplicabilidade do princípio da dignidade humana, mas tão-somente a sua 

aplicação adequada, a fim de que haja liberalidade para decisões a serem 

tomadas em uma relação entre particulares sem vínculo familiar. 

Do contrário, haveria aplicação plena do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana e aniquilação do princípio da Autonomia Privada, o 

que não se autoriza na hipótese em que há conflito aparente entre princípios. 

Esse desenvolvimento recente em sede de teoria do direito 
resulta, precisamente, de uma aproximação dessa prática 
interpretativa de textos constitucionais, revelada no exercício da 
jurisdição constitucional por parte das Cortes a que essa é 
atribuída, bem como da doutrina elaborada levando em conta 
essa prática, municiando-a com um quadro teórico justificativo. 
São os chamados hard cases, as questões mais tormentosas, 
aquelas que terminam sendo examinadas no exercício da 
jurisdição constitucional, as quais não se resolve satisfatoriamente 
com o emprego apenas de regras jurídicas, mas demandam o 
recurso aos princípios, para que sejam  solucionadas em sintonia 
com o fundamento constitucional da ordem jurídica.105 

                                            
105 GUERRA FILHO, Willis S. Processo constitucional e direitos fundamentais. p. 57. 
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Tem-se, nesse caso, hipótese permeada de 

constitucionalidade para que o conflito aparente seja solucionado no âmbito 

constitucional e por meio da ponderação. 

Afinal, a regra proibitiva da renúncia, constante no artigo 

1707 do Código Civil, não viabiliza a subsunção imediata dos casos, pois trata 

genericamente dos alimentos, sem distingui-los em razão da causa, remetendo, 

dessa forma, a análise da controvérsia para o âmbito principiológico, no qual o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana sofre uma releitura em razão da 

densidade e concretude verificada no princípio da autonomia privada.  

 

3.4 UMA REFLEXÃO POLÍTICO-JURÍDICA SOBRE A RENÚNCIA AOS 

ALIMENTOS NO DIVÓRCIO E NA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

Mais importante do que examinar os aspectos dogmáticos  

relacionados à matéria versada neste trabalho, tem-se a Política Jurídica como 

uma das principais fontes para a correta compreensão da temática “renúncia aos 

alimentos”. 

Isto se vê em razão da impossibilidade de se proceder a 

conclusões estanques ao tema, sem examiná-lo sob a ótica da situação social e 

concreta vivenciada no conflito que trata da renúncia aos alimentos. 

Trata-se de questionar o Direito posto, sob a ótica da justiça 

e da legitimidade, com a finalidade de compreender a totalidade, a vida em 

sociedade, as relações sociais, enfatizando-se o caso concreto sem apego 

absoluto à norma que, supostamente, disciplina tal relação. 

Entende-se, dessa forma, que a solução justa de um conflito 

não pode prescindir da análise de elementos axiológicos alheios à inflexibilidade 

de determinadas normas. 
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A Política Jurídica106 surge, nesse cenário, como elemento 

fundamental para a compreensão do tema. Primeiramente, examina-se o Direito 

posto, como feito no início do presente estudo, para, sucessivamente, apresentar-

se a crítica e a proposição de flexibilidade de leitura do postulado dogmático. 

A crítica do Direito posto pode ser feita sob uma análise 

principiológica e axiológica, baseada também em elementos relacionados à 

realidade e aos fatos que permeiam as relações sociais. Afinal, a norma 

adequada deve ser sempre um produto da tensão entre a realidade (fato) e o 

valor. 

Considerar a irrenunciabilidade dos alimentos como regra 

absoluta, inflexível e aplicável a todas as espécies de “alimentos” significa abdicar 

das razões mais elementares para criação do Direito, que tem por base 

fundamental não somente a norma, mas também o fato e o valor. 

Como Morin107 afirmara “todo conhecimento é precário, 

incompleto e provisório”. Por que, então, a norma também não seria precária? 

A precariedade da vida e a incompletude do conhecimento  

impedem a extração de uma conclusão absoluta e perfeita para todas as espécies 

de relação social, exigindo-se, por tal razão, que a norma seja encarada da 

mesma forma, com a mesma incompletude e com a mesma precariedade da 

realidade social. Afinal, o direito é o reflexo da realidade social e esta não foi feita 

para o direito, mas o direito feito para a realidade social.   

No caso da renúncia aos alimentos, além de inexistir 

proibição nítida para a renúncia no Divórcio e na dissolução da União Estável, tal 

precariedade pode ser observada diante das situações em que a renúncia aos 

alimentos não traduz a solução mais justa para um casal que, após separado e 

                                            
106 MELO, Osvaldo F. de. Fundamentos da política jurídica.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 1994. 
107 MORIN, Edgar. A decadência do futuro e a construção do presente. Florianópolis: Editora 

UFSC, 1993. 
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sem qualquer vínculo jurídico, resolve abdicar de um direito que outrora foi 

exercido mas que, na separação, não pretende mais ser exigido. 

É o suposto conflito entre autonomia privada e Dignidade da 

Pessoa Humana alcançando aquelas hipóteses em que a renúncia aos alimentos 

em momento algum vai atingir a dignidade da pessoa humana. Afinal, como se 

tem refletido, pode ser mais indigno forçar o ex-cônjuge a pleitear e perceber os 

alimentos do que autorizá-lo a renunciar tal direito, se assim lhe convém. 

Tais ponderações se fazem ainda mais importantes no 

contexto familiar atual, no qual a evolução das relações demonstra a nítida 

transformação daquilo108 que tradicionalmente se observava em uma relação 

familiar. 

No Brasil, constata-se que o número de Divórcios cresceu 

em mais de cinqüenta por cento nos últimos dez anos, enquanto o aumento 

populacional foi de apenas 14%.109 

As uniões consensuais, sem a formalidade de um 

Casamento, de 1991 para 2000, aumentaram em 90%. 6% dos domicílios 

brasileiros são ocupados pelo que se chama de “novos arranjos familiares”, como 

casais homossexuais. Da mesma forma, as ações que visam ao reconhecimento 

da paternidade e ao pagamento de pensão representam 90% das ações 

relacionadas ao Direito de Família em trâmite no poder judiciário. 

Referidas circunstâncias comprovam a alteração da 

natureza familiar e dos núcleos familiares que passaram a ser constituídos no 

decorrer do tempo. Mais do que a natureza, modificou-se, também, a 

compreensão de entidade familiar, das causas que geraram tal união e das 

conseqüências que dela devem advir. 

                                            
108 Hoje em dia, percebe-se mais claramente a igualdade financeira entre cônjuges, a inexistência 

de parte hipossuficiente e maior liberdade dos cônjuges na relação e fora dela. 
109 SALLES, Daniel. Com o seu advogado ou com o meu. Veja, São Paulo: Abril, 23 de maio de 

2007. p. 117. 
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Não se trata, nesse caso, de aceitar eventual deturpação da 

entidade familiar. De modo algum. Mas torna-se imprescindível compreender a 

união de hoje com uma conotação distinta daquela que costumava ocorrer no 

início da elaboração do atual Código Civil. 

Perfeita, nesse aspecto, a ponderação realizada por Melo: 

Ihering já observara em sua obra Der Zwek im Recht que a norma 
não é uma simples proposição, mas uma proposição de natureza 
prática, isto é, uma orientação para a ação humana e, portanto, 
uma regra conforme a qual nos devemos guiar. Assim, 
diferentemente das regras de outra natureza, as normas jurídicas 
não se limitariam a orientar a conduta humana; seriam 
imperativas, tendo coercibilidade garantida pelo Estado. 

Essa característica de imperatividade provoca na norma jurídica 
duas conseqüências: ter a sua proposição vinculada a uma 
sanção e gerar, quando não respeitada, um direito subjetivo de 
exigibilidade à parte prejudicada. 

Ora, a partir daí, não é difícil perceber que a Ciência do Direito 
conceba a sociedade como uma ordem de relações e de 
intercomunicações que devam gerar a conduta social esperada.110 

Melo esclarece ainda que,  

para a Política do Direito, essa relação autoridade/sujeito vai exigir 
outros pressupostos para que a norma tenha validade e eficácia. 
Preliminarmente não parece fácil aceitar o princípio do consenso 
presumido. O consenso, que é a concordância geral de 
sentimentos, ideais e interesses, acordo em relação a valores e 
normas, não existe e não deve ter existido jamais na sociedade 
humana, pois os conflitos foram sempre a tônica da história. É 
fenômeno apenas empiricamente observado dentro de pequenos 
grupos religiosos, filosóficos ou nas manifestações circunstanciais 
de grupos derivados. Os usos e costumes numa cultura arcaica e 
tradicional. Mas não é, nem pode ser fenômeno geral, 

                                            
110 MELO, Osvaldo F. de. Fundamentos da política jurídica. p. 85. 
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especialmente nas sociedades abertas, democráticas e 
pluralistas, a não ser que lhe atribua um conceito relativo.111 

Esse contexto exige do operador do direito uma 

compreensão de justiça mais ampla do que aquela que Kelsen defendia. É 

necessária uma desconstrução (para posterior reconstrução) dos postulados 

estanques, com observância do contexto, dos costumes, dos valores e, até 

mesmo, dos sentimentos daqueles que se encontram envolvidos em um litígio. 

Cuida-se de implementar e interpretar as situações que 

envolvem os conflitos que, na visão de Oliveira Júnior112, “precisam estar 

vinculados a uma visão sociológica e política do jurídico”. 

A ausência de consenso é conseqüência lógica daquilo que 

Morin chamava de natureza complexa e precária do direito. Referido espírito de 

aplicação da norma jurídica mais se aproxima da teoria de justiça do que a 

simples subsunção dos casos à norma previamente disposta.  

Afinal, como esclarecera Melo113, justiça é a “conformidade 

da conduta a um sistema de normas morais e jurídicas”. 

Melo leciona, ainda, que 

muitos juristas temem que a abertura jurídica a um trabalho 
interdisciplinar e a uma aproximação maior a um paradigma 
axiológico, seja o caminho da autodestruição do direito. Ledo 
engano. O Direito, se não for entendido simultaneamente como 
fato, valor e norma, visão tridimensional exposta com lucidez por 
Miguel Reale, não permitirá jamais a necessária aproximação 

                                            
111 MELO, Osvaldo F. de. Fundamentos da política jurídica. p. 86 
112 OLIVEIRA JÚNIOR, José A. de. Teoria jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 

2000. p. 89. 
113 MELO, Osvaldo F. de. Dicionário de política jurídica Florianópolis: OABSC, 2000. p. 56. 
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entre a regulação social e a regulação jurídica, ou seja, entre o 
mundo das práticas sociais e o da positivação.114 

Tem-se, dessa forma, a necessidade de desconstruir os 

postulados inadequados, a fim de que, posteriormente, o campo de interpretação 

e aplicação do direito esteja aberto para a construção de um sistema normativo 

mais adequado e justo para o caso concreto.  

 

3.5 RENÚNCIA AOS ALIMENTOS NO DIVÓRCIO E NA DISSOLUÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL: FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS 

Toda controvérsia que gira em torno do tema “renúncia aos 

alimentos” tem como ponto de partida o artigo 1.707 do Código Civil que, repete-

se, dispõe: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a 

alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou 

penhora”.115 

Outra razão para existência de discussão acerca da 

(ir)renunciabilidade dos alimentos na dissolução da sociedade conjugal é a 

Súmula 379 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que “no acordo de desquite 

não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, 

verificados os pressupostos legais”.116 

Na mesma esteira desses enunciados, numerosos autores 

têm invocado a irrenunciabilidade da Pensão Alimentícia na dissolução da 

sociedade conjugal e na dissolução da União Estável. 

                                            
114 Id., Fundamentos da política jurídica.  Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1994.  p. 

99. 
115 BRASIL. Lei n. 10.406. art. 1.707. 
116 BRASILIA. Supremo Tribunal Federal. Súmula 379. No acordo de desquite não se admite 

renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos 
legais. 
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Todavia, assim como uma análise fundada na Política 

Jurídica, a discussão merece análise detalhada de alguns aspetos que envolvem 

a obrigação alimentar decorrente da separação e a relação entre ex-cônjuges e 

ex-companheiros. 

Inicialmente, já importa consignar que a discussão sobre a 

(ir)renunciabilidade estará sempre restrita ao divórcio consensual e à dissolução 

da União Estável consensual, uma vez que, na Separação Litigiosa, a 

controvérsia ficará “nas mãos” do magistrado, que determinará ou não a 

existência de obrigação alimentar. 

É a partir desse aspecto, o consenso117, que surgem os 

primeiros argumentos favoráveis à renunciabilidade da Pensão Alimentícia na 

dissolução do matrimônio e da União Estável.  

A hipótese trata de uma situação na qual pessoas capazes, 

autorizadas a praticar por si só os atos da vida civil, decidem não mais ter 

interesse em receber Pensão Alimentícia de seu ex-cônjuge. 

Incide sobre essa situação, portanto, o princípio da 

autonomia privada, como primado fundamental a autorizar a renunciabilidade. No 

entanto, para parte dos jurisconsultos, outro aspecto estaria conflitando com 

referido princípio. É o que se costuma chamar de solidariedade familiar. 

Partindo-se dessa vertente é que se tem defendido a 

irrenunciabilidade dos alimentos na dissolução da sociedade conjugal. Todavia, 

sem rejeitar a aplicabilidade do referido instituto ao Direito de Família, entende-se 

que ele não se aplica na hipótese de dissolução do Matrimônio e da União 

Estável. 

                                            
117 Note-se que aqui o termo consenso não possui o caráter estanque daquele do qual emana e se 

funda, em tese, uma norma. Cuida-se do consenso variável, de caso para caso, relacionado 
diretamente aos valores, princípios, condições e circunstâncias que um caso particular está 
vinculado. 
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Como se vê, a dissolução do Matrimônio e da União Estável 

põe termo a uma relação. Elas geram, portanto, em regra, o fim de uma relação 

amorosa, o fim de uma relação confidencial, o fim de uma relação familiar e, 

portanto, o fim de uma relação em que deverá haver solidariedade familiar. Por 

uma questão óbvia: porque estará sendo extinta a relação que estabelecia o 

vínculo familiar entre os nubentes. 

Ora, se com a dissolução do matrimônio e da União Estável 

já não mais há relação familiar, será que persistiria a incidência da solidariedade 

familiar? 

Do ponto de vista lógico e formal, não. Do ponto de vista 

ético, talvez sim, mas não se os ex-cônjuges convencionam que não desejam a 

sua aplicação. Ou seja, a inaplicabilidade da solidariedade familiar se dá, 

também, porque as partes assim convencionaram.  

Não se pode olvidar que a solidariedade incide nessa 

hipótese: o princípio da solidariedade como aquele existente na sociedade, mas 

não a “solidariedade familiar”, que obriga os membros da família a serem 

solidários entre si.  

Faz-se tal distinção porque as conseqüências de um e outro 

são extremamente diversas, sobretudo porque, como dito, a solidariedade familiar 

cria obrigação de solidariedade entre os membros da família, ao passo que a 

solidariedade, ou o princípio da solidariedade (comum), gera um dever entre as 

pessoas, quando o Estado não puder, por seus meios, satisfazer as necessidades 

individuais e coletivas existentes. 

Sob essa ótica, já se pode afirmar que um dos fundamentos 

para se fixar o dever de alimentos de um cônjuge ou companheiro com relação ao 

outro não decorre do princípio da solidariedade familiar, mas sim da solidariedade 

comum existente entre as pessoas. Mais do que isso, tal obrigação decorre de 

circunstâncias de mútua assistência anterior, que, nos casos adequados, 

autorizam o alimentando a pleitear os alimentos. 
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Mas por que, então, na separação, muitas vezes, fixa-se o 

dever de alimentos ao cônjuge sem se questionar se o Estado poderia suprir tal 

necessidade? 

Verifica-se, nesse caso, que o dever de alimentos, 

porventura existente entre ex-cônjuges, não decorre somente da solidariedade 

comum, mas também do dever de se suprir uma necessidade que passou a existir 

em decorrência de uma relação familiar que se presumia duradoura. Há uma 

espécie de dever de indenização decorrente de uma relação anterior, de uma 

expectativa real, rompida e extinta por circunstâncias, em princípio, não 

desejadas. 

A situação se assemelha a uma relação em que duas 

pessoas contribuem para a construção de um patrimônio e obtenção de uma 

renda, sendo que, após a extinção dessa relação, aqueles que contribuíram para 

a sua constituição deverão ser ressarcidos. Tem-se típica hipótese de fundamento 

obrigacional para imposição do dever de prestar os alimentos. 

Nasce, desse modo, mais uma indagação: se não há mais 

vínculo familiar e, portanto, não existe mais solidariedade familiar, porque não 

estariam as pessoas autorizadas a renunciarem à Pensão Alimentícia? 

É claro, portanto, que, observando a matéria do ponto de 

vista abordado – obrigacional, já que causa do pagamento, aqui, é obrigacional e 

não mais familiar – seria possível a renúncia aos alimentos. 

Soma-se a isso a verificação de que os alimentos 

encontram-se inseridos no Título II do Livro IV do Código Civil, que trata 

especificamente do direito patrimonial e não do direito pessoal, como consta no 

Título I do mesmo livro, o que indica a carga de direito patrimonial que pode estar 

inserida nesse direito. 
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Restaria, todavia, outro ponto a ser superado e cuja resposta 

também soluciona a questão anterior: seria possível renunciar aos alimentos, 

quando se sabe que, para muitos, trata-se de um direito em tese indisponível? 

Sim, seria. Não porque há um argumento peculiar para 

autorizar a renúncia a esse caso típico de direito indisponível, mas sim porque, 

nessa hipótese, que sucede a dissolução do Casamento e da União Estável, os 

alimentos não seriam considerados um direito indisponível.  

Como já dito, finda a relação familiar, a verdadeira razão 

para se obrigar à prestação dos alimentos é nitidamente obrigacional. Não há 

mais, repete-se, relação familiar, mas tão-somente uma relação em que seria 

possível um dos ex-cônjuges auxiliar o outro em função da contribuição anterior 

na constituição de um patrimônio e uma renda. 

Mas será que referida conclusão não estaria banalizando a 

relação afetuosa, confidencial e amorosa outrora existente? Será que tratar a 

relação pós-familiar como relação obrigacional não seria uma afronta à entidade 

familiar? 

Acerca da segunda questão, basta responder que não há 

mais relação familiar. Quanto à primeira pergunta, é necessário deixar claro que a 

relação de confidência e de amor não pode ser utilizada, exclusivamente, como 

argumento para criar uma obrigação alimentar, ao menos sob uma visão 

dogmática e principalmente se as partes assim convencionam.  

O afeto e o sentimento, aqui, podem ser observados diante 

de um ato de liberalidade que indicou a possibilidade de renúncia aos alimentos. 

Não se afasta o reconhecimento do afeto, mas compreende-se a situação dos 

alimentos como circunstância absolutamente distinta do afeto, que, de forma 

alguma, precisa ser prejudicado com a renúncia aos alimentos. 

Muito pelo contrário, privilegia-se o sentimento e o afeto 

daquele que, por sua vontade, resolve renunciar aos alimentos. Quiçá para 
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preservar o sentimento existente entre as partes, quiçá por amor próprio ou por 

dignidade. 

Se a pessoa capaz, deliberadamente, afirma não desejar 

obter a Pensão Alimentícia, não há porque o Estado impossibilitá-la de firmar tal 

liberalidade. Se há a renúncia, ela deve ser respeitada, já que não se está 

tratando de um direito indisponível e, mormente, porque não compete ao Estado 

intervir em uma relação que prescinde da sua intervenção. Extinguiu-se a relação 

familiar e os ex-cônjuges são livres para deliberar sobre sua relação recíproca. 

Sobre o assunto, pode-se recordar a já transcrita lição de 

Madaleno, quando afirmara que os acordos judiciais lavrados no âmbito da família 

deveriam ser apresentados livres e isentos de qualquer intervenção.118 

Busca-se, com tal entendimento, adequar-se a aplicação do 

direito à nova cultura conjugal que prioriza a autonomia privada, devendo o 

Estado intervir tão-somente na proteção de direitos e interesses de terceiros, 

como é o caso dos filhos, na proteção da dignidade da pessoa humana e na 

preservação do mínimo que a sociedade tem como consagrado na cultura. 

No mesmo viés, Madaleno destacou a necessidade de 

revisão dos conceitos estacionados no tempo, sobretudo em razão da nova 

conotação que se dá ao Casamento e à União Estável, na qual o consenso das 

partes pode levar a sua resolução e há ampla possibilidade para as partes 

convencionarem sobre a guarda dos filhos, o direito de visitas, a questão do nome 

incluído no Casamento e, também, a renúncia aos alimentos.119 

Há, inclusive, enunciado aprovado na III Jornada de Direito 

Civil, de 3 de dezembro de 2004, no sentido de que  

                                            
118 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no Direito de Família. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 49. 
119 MADALENO, Rolf. Novas perspectivas no Direito de Família.  p. 50-51. 
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o artigo 1.707 do Código Civil não impede que seja reconhecida 
válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do Divórcio 
(direito ou indireto) ou da dissolução da ‘União Estável’. A 
irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida 
enquanto subsista vínculo de Direito de Família.120 

Referido enunciado “cai como luva” na discussão que ora se 

enfrenta. Não rejeita a aplicabilidade do Código Civil, mas, ao mesmo tempo, não 

prescreve como irrenunciável a obrigação alimentar após a dissolução do 

Matrimônio e da União Estável. 

Cria-se, dessa forma, com razão, uma situação na qual os 

alimentos são irrenunciáveis: a separação judicial; e uma situação na qual eles 

são renunciáveis, qual seja, o Divórcio e a dissolução da União Estável, a partir 

da qual não haverá mais relação familiar. 

Na esteira desses argumentos, Pereira121 destaca que 

a proibição de renúncia dos alimentos entre cônjuges ou 
companheiros é impraticável, inviável, desnecessária e não se 
justifica. Essa renúncia se dá entre partes que são maiores e 
capazes, e não há justificativa para obstar um ato jurídico perfeito, 
onde estão presentes todas as condições para tal.  

Fiúza122, seguindo a orientação do enunciado transcrito, 

afirma que  

a renúncia aos alimentos feita por cônjuge ou por companheiro é 
legítima. Os alimentos somente são irrenunciáveis se decorrentes 
de parentesco (jus sanguinis), sendo que o cônjuge e o 
companheiro não são parentes.123 

                                            
120 Autor: Guilherme Calmon Nogueira Gama: Juiz Federal Convocado – 5ª Turma/ 2ª Região. 
121 PEREIRA, Rodrigo C. Novo código civil da família anotado. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 

175. 
122 FIÚZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1517. 
123 FIÚZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. p. 1517. 
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Acrescenta Cahali124 que, 

com efeito, durante muito tempo se decidiu, e se prosseguiu 
decidindo mesmo após o provimento sumular, se legítima a 
renúncia dos alimentos não devidos em razão do jus sanguinis, 
pois só em relação a estes seria aplicável a regra do art. 404 do 
CC (art. 1707 do Novo Código Civil); considera-se que marido e 
mulher não são parentes, não sujeitos, assim, em suas relações, 
ao art. 396 et. Seq do referido Código; alimentos que o marido 
deve à mulher resultariam ou da antiga disposição do artigo 320 
do CC, como pena imposta ao marido responsável pelo desquite, 
ou da convenção ajustada pelos cônjuges quando da Separação 
Consensual; não remanesceria, desse modo, obrigação de 
sustento entre cônjuges separados judicialmente, salvo se fixados 
na sentença ou no acordo; portanto, só os alimentos legítimos, 
assim chamados por serem devidos ex dispositione júris, estariam 
compreendidos no Cap. VII do Livro do Direito de Família; os 
convencionais ou obrigacionais ou prometidos pertenceriam ao 
direito das obrigações, onde se regulam segundo os negócios 
jurídicos que lhes servem de fundamento; e como os cônjuges são 
maiores e capazes, podendo eles, de comum acordo, dispensar a 
prestação, reconhece-se ser lícito ao cônjuge, no desquite 
amigável, renunciar à pensão, sem direito de exigi-la 
posteriormente.  

Nesse sentido, têm se pronunciado o Superior Tribunal de 

Justiça125, outros Tribunais estaduais e autores renomados como Gomes, 

Rodrigues, Barbosa, etc. 

Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, após a edição da 

Súmula 379, tem admitido a renúncia aos alimentos, desde que o nubente ou 

companheiro renunciante tenha ficado com bens suficientes para sua 

subsistência. 

                                            
124 CAHALI, Yussef S. Dos alimentos. p. 329-330. 
125 BRASILIA. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 19.453-RJ, 3ª Turma,  Rel. Min. Waldemar 

Zveiter, RSTJ 47/241; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 9.286-RJ, 3ª Turma,  Rel 
Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ 29/447. 
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Chega-se a mencionar, aliás, que a Súmula 379 do STF não 

teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988.126 

Os Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro127 e do Rio Grande 

do Sul128 já chegaram a afirmar que mesma conseqüência da renúncia decorre da 

hipótese de não haverem acordado os cônjuges ou companheiros acerca dos 

alimentos no momento da separação, uma vez que estaria extinto o vínculo 

jurídico no qual se enraizava o direito aos alimentos. 

Vê-se, dessa forma, que a teoria da irrenunciabilidade da 

Pensão Alimentícia está a pouco de ser desconsiderada. 

Tem-se, nesse ponto, proposta de lei veiculada através do 

projeto de Lei Federal nº 6.960/02129, que sugere aperfeiçoamento do artigo 1.707 

do Código Civil, a fim de que seja proibida a renúncia aos alimentos somente para 

as relações de parentesco. 

A partir de então, dar-se-á aplicação correta ao artigo 1.707 

do CC, ou porque não mais se aplicará a Súmula 379 do STF, sobretudo porque, 

na estrutura judiciária atual, incumbe ao STJ analisar matérias dessa natureza, ou 

porque será proferida nova redação ao dispositivo em face do projeto de Lei 

6.960/02. 

Não sendo assim, resta ao operador do direito resolver tais 

conflitos baseado na trilogia de Reale e mediante critérios de ponderação e de 

Política Jurídica, quando então a solução estará calcada nos princípios e nos 

fundamentos relacionados à realidade social e aos valores que circundam a 

matéria.

                                            
126 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ap. Cív. nº 135.995, 13ª Cam. Cív., 

Rel. Des. Silvério Ribeiro, RJTSP 134/28. 
127 TJRJ – 2ª Cam Cív – AC 012.426 – Rel. Des. Wellinton Pimentel apud ABREU, José. Op. cit., 

p. 230. 
128 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ap. Cív. Nº 

583044607, 3ª Cam. Cív., Rel. Des. Adroaldo Furtado Fabrício, RJTJRS 105/370. 
129 Projeto de Lei Federal nº 6.960/02. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objeto a análise do tema Renúncia 

aos  Alimentos no Divórcio e na dissolução da União Estável sob uma ótica 

principiológica e político-jurídica do Direito de Família. 

Para tanto, foram abordadas algumas questões relacionadas 

ao Direito de Família, mais especialmente no aspecto dos alimentos, bem como 

alguns dos conceitos e das teorias necessárias para uma compreensão 

propedêutica acerca da renunciabilidade ao direito de Pensão Alimentícia 

decorrente da dissolução do Matrimônio e da União Estável. 

Para realização deste estudo, inicialmente, foram estudadas 

as características e a natureza jurídica dos alimentos, principalmente aqueles 

decorrentes do Divórcio, afastando-se a aplicação imoderada das teorias de 

publicização que insistem em permear o Direito de Família. 

Destacou-se, nesse aspecto, o caráter disponível e 

obrigacional dos alimentos que possuem como causa de pedir a dissolução da 

União Estável e o Divórcio, dando-se ênfase para a distinção entre eles e aqueles 

que decorrem do parentesco e do poder familiar. 

Referida conclusão deriva da interpretação de que os 

alimentos decorrentes da dissolução da União Estável e do Divórcio não possuem 

o mesmo fundamento e, portanto, a mesma natureza jurídica que aqueles que 

decorrem do parentesco e do poder familiar.  

Trata-se de direito que decorre de uma vida em comum 

entre pessoas em regra maiores e capazes que, após separadas, não possuem 

qualquer vínculo de parentesco ou razão para que se dê caráter indisponível ao 

dever de prestar alimentos entre elas porventura existente. 
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Por conseguinte, como forma de se facilitar o entendimento 

da matéria, houve um capítulo específico para tratar do Casamento, das formas 

de dissolução da sociedade conjugal e da União Estável, e da intervenção do 

Estado no Direito de Família. 

Também, neste item, ressaltou-se o caráter disponível e 

obrigacional das relações que sucedem o Casamento e a União Estável, 

aplicando-se o mesmo caráter aos eventuais direitos decorrentes dessas 

relações. 

O cerne da pesquisa, no entanto, ficou evidenciado no 

terceiro e último capítulo, no qual foram retomadas as hipóteses invocadas nos 

capítulos anteriores, examinando-se a renunciabilidade dos alimentos decorrentes 

da dissolução do Casamento ou União Estável e a forma distinta que deve ser 

tratada a relação que se inicia após o fim delas. 

Para tanto, o estudo foi direcionado à análise da 

disponibilidade do direito de Pensão Alimentícia existente entre os ex-cônjuges, 

tornando viável a afirmação de que, após o Divórcio, há somente relação 

obrigacional, e não relação de família, o que permite a renúncia aos alimentos. 

Destaca-se, ademais, a importância dada para solução da 

presente controvérsia sob uma ótica principiológica, assim como uma visão 

fundada na Política Jurídica. 

Nesse aspecto, o presente trabalho ganha mais densidade e 

valor, pois prima pela desconstrução do Direito posto, tendo em vista primados 

fundamentais para a justiça na solução dos conflitos sociais, partindo-se, depois, 

para uma nova construção do entendimento adequado. 

O suposto conflito entre o princípio da autonomia privada e o 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode ser solucionado mediante a 

observação de que a aplicação daquele não afasta a incidência deste. Ou seja, 

aplicar o princípio da autonomia privada, para autorizar a renúncia, não significa 
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tornar indigna a situação daquele que renuncia aos alimentos. Muito pelo 

contrário. Confere-se ao agente a liberdade de agir, escolhendo aquilo que 

considera mais digno para si, sem ter que manter vínculo com uma situação da 

qual deseja manter-se afastado. 

Não haverá renúncia se um dos cônjuges não possuir 

condições de prover por seu trabalho a sua subsistência, o que demonstra que a 

renúncia aos alimentos, nas hipóteses adequadas quando do Divórcio e da 

dissolução da União Estável, em nada atinge o princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Além disso, mais importante do que defender a 

renunciabilidade ou questionar a irrenunciabilidade dos alimentos, tem-se a 

necessidade imperiosa de ressaltar a precariedade e incompletude do Direito 

como fundamento para adequação das normas pré-existentes a um contexto 

socialmente compreendido. Um contexto onde a realidade familiar constatada não 

condiz, muitas vezes, com o texto legal outrora publicado. 

Não há determinação, a priori, como a ciência sempre quis, 

mas sim compreensão do contexto com vistas à realização da justiça e da 

aplicação do direito ao caso concreto. A própria realidade deve dizer o que é justo 

e correto para a solução de um conflito. 

Um contexto tão sensível como o que cerca o Direito de 

Família não pode ser engessado, sob pena de se tornar a sociedade um objeto do 

direito e não este instrumento daquela. 

Logo, não se fecha um conceito para fins de realização da 

justiça. Não se abdica, por outro lado, da segurança jurídica, mas ousa-se 

desconstruir/reconstruir o direito, com objetivo único de se encontrar uma solução 

adequada para a realidade social.  
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A regra precisa ser um referente, porém jamais absolutizada, 

dando-se um norte para a solução de conflitos que a ela se subsumam, nunca, 

todavia, confirmando de forma precipitada o destino da solução de um conflito. 

Sequer o fim do presente trabalho pode ser chamado de 

conclusão. A Política Jurídica sempre defendeu e sempre defenderá a 

inexistência de conclusões absolutas acerca de temas relacionados ao Direito.  

Portanto, ora os alimentos serão renunciáveis e ora poderão 

ser irrenunciáveis. Ora os não renunciados podem se tornar inexigíveis e ora os 

renunciados poderão ser exigidos. Afinal, o Direito que tem por base a justiça não 

se funda tão-somente na norma, mas também no fato e no valor, a fim de se 

compreender de forma adequada a realidade social e o contexto que circunda 

determinado conflito. 

No caso da renúncia aos alimentos, a interpretação que 

confere a eles a característica de irrenunciáveis não condiz com tais parâmetros e 

interpreta o dispositivo legal atinente (art. 1.707 do CC) sem observância mínima 

das circunstâncias sociais, axiológicas e principiológicas que com ele se 

relacionam. 

Tal interpretação, outrossim, diverge da correta 

compreensão do Direito e da Justiça, de modo que a aplicação desse dispositivo 

deve ser adequada conforme a natureza jurídica de tal obrigação e também aos 

demais elementos principiológicos, sociais e axiológicos relacionados ao tema. 

Nesse aspecto, no caso dos alimentos que decorrem do 

Divórcio e da dissolução da União Estável, deve ser observado o princípio da 

autonomia privada, que indica a possibilidade de qualquer ato de liberalidade que 

não seja especificamente proibido pela lei. 

O artigo 1.707 do Código Civil é genérico e, mediante uma 

compreensão da natureza jurídica dessa obrigação alimentar, não se aplica aos 
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alimentos que decorrem da dissolução da União Estável e do Divórcio, dada a sua 

natureza obrigacional. 

Mais do que isso, exige-se que o Casamento e a União 

Estável, mormente as relações que sucedem a sua dissolução, sejam observados 

e compreendidos de uma forma distinta daquela que outrora eram observados.  

A evolução das relações conjugais e a disponibilidade que 

se dá a elas confere às partes o direito de, livremente, deliberarem sobre as 

condições às quais elas se submetem, em que se inclui a condição de credor ou 

devedor da Pensão Alimentícia. 

Da mesma forma, deve-se primar pelo respeito ao 

sentimento e à liberdade das pessoas que, muitas vezes, abdicam de um direito, 

ora para confortar um sentimento e ora para lograrem êxito em uma negociação 

patrimonial que sucede a dissolução da União Estável e do Casamento. 

Afinal, privilegiar a liberdade, na situação examinada, 

significa, acima de tudo, privilegiar a dignidade da pessoa humana em um 

possível conflito no qual seriam discutidos os alimentos. 
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