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ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E A SUA APLICAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

INTRODUÇÃO OBJETIVOS

O presente trabalho visa analisar o
entendimento jurisprudencial do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul no que
tange aos alimentos compensatórios,
doutrina instituída no Brasil através do
jurista Rolf Madaleno, vislumbrando como
o referido instituto é aplicado na prática
através da averiguação de acórdãos da 7ª
e 8ª Câmaras Cíveis.

Analisar os julgados do Tribunal de Justiça
que versem sobre os Alimentos
Compensatórios, vislumbrando sua
aplicação e o entendimento majoritário
do Tribunal.

CONCLUSÕES

IDEIAS CENTRAIS

REFERÊNCIAS

Até o presente momento, foram
analisados 76 acórdãos, pelo que
constata-se que 100% dos processos
analisados tratam efetivamente dos
alimentos compensatórios na modalidade
ressarcitória, resultando em um
entendimento majoritário do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, cujo qual
exclui totalmente a hipótese dos
alimentos compensatórios enquanto
ferramenta hábil à diminuir a disparidade
socioeconômica entre os consortes pós-
ruptura mesmo quando o regime de bens
aplicado na constância da união não
dispor de bens partilháveis, distanciando-
se, pois, não somente da realidade
brasileira, mas da própria humanização
da Justiça.

Na contramão da doutrina e
jurisprudência nacional, em análise aos
julgados do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, evidencia-se que o
entendimento adotado em nosso Tribunal
abarca somente os Alimentos
Compensatórios sob a égide do acervo
patrimonial passível de meação, de
caráter puramente ressarcitório,
colocando o referido instituto ao patamar
apenas daqueles que detém patrimônio
em virtude do regime de bens auferido no
relacionamento, distanciando-se do que
efetivamente ocorre na realidade
brasileira.
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