
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.302.467 - SP (2012/0002671-4)
  
EMBARGANTE : C E C 
ADVOGADO : HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA 
EMBARGADO : P D A 
ADVOGADO : PAULO ANDRÉ AGUADO 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo 

Colabone em face do acórdão da Quarta Turma do STJ, assim ementado:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ENTRE PESSOAS 
DO MESMO SEXO (HOMOAFETIVA) ROMPIDA. DIREITO A ALIMENTOS. 
POSSIBILIDADE. ART. 1.694 DO CC/2002. PROTEÇÃO DO 
COMPANHEIRO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA E DE VULNERABILIDADE. 
ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO 
JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF. ALIMENTOS 
PROVISIONAIS. ART. 852 CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
ANÁLISE PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. No Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, são 
reiterados os julgados dando conta da viabilidade jurídica de uniões estáveis 
formadas por companheiros do mesmo sexo, sob a égide do sistema 
constitucional inaugurado em 1988, que tem como caros os princípios da 
dignidade da pessoa humana, a igualdade e repúdio à discriminação de 
qualquer natureza.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n. 132/RJ e 
da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 
interpretação conforme à Constituição para dele excluir todo significado que 
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como 
sinônimo perfeito de família; por conseguinte, "este reconhecimento é de ser 
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências da união 
estável heteroafetiva".
3. A legislação que regula a união estável deve ser interpretada de forma 
expansiva e igualitária, permitindo que as uniões homoafetivas tenham o 
mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais heterossexuais, 
trazendo efetividade e concreção aos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da não discriminação, igualdade, liberdade, solidariedade, 
autodeterminação, proteção das minorias, busca da felicidade e ao direito 
fundamental e personalíssimo à orientação sexual.
4. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o 
direito à autoafirmação e a um projeto de vida independente de tradições e 
ortodoxias, sendo o alicerce jurídico para a estruturação do direito à 
orientação sexual como direito personalíssimo, atributo inseparável e 
incontestável da pessoa humana. Em suma: o direito à igualdade somente se 
realiza com plenitude se for garantido o direito à diferença.
5. Como entidade familiar que é, por natureza ou no plano dos fatos, 
vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, 
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constituindo-se no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou 
espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que a credenciaria 
como base da sociedade (ADI n. 4277/DF e ADPF 132/RJ), pelos mesmos 
motivos, não há como  afastar da relação de pessoas do mesmo sexo a 
obrigação de sustento e assistência técnica, protegendo-se, em última 
análise, a própria sobrevivência do mais vulnerável dos parceiros.
6. O direito a alimentos do companheiro que se encontra em situação 
precária e de vulnerabilidade assegura a máxima efetividade do interesse 
prevalente, a saber, o mínimo existencial, com a preservação da dignidade do 
indivíduo, conferindo a satisfação de necessidade humana básica. O projeto 
de vida advindo do afeto, nutrido pelo amor, solidariedade, companheirismo, 
sobeja obviamente no amparo material dos componentes da união, até 
porque os alimentos não podem ser negados a pretexto de uma preferência 
sexual diversa.
7. No caso ora em julgamento, a cautelar de alimentos provisionais, com 
apoio em ação principal de reconhecimento e dissolução de união estável 
homoafetiva, foi extinta ao entendimento da impossibilidade jurídica do 
pedido, uma vez que "não há obrigação legal de um sócio prestar alimentos 
ao outro".
8. Ocorre que uma relação homoafetiva rompida pode dar azo ao 
pensionamento alimentar e, por conseguinte, cabível, em processo 
autônomo, que o  necessitado requeira sua concessão cautelar com a 
finalidade de prover os meios necessários ao seu sustento durante a 
pendência da lide.
9. As condições do direito de ação jamais podem ser apreciadas sob a ótica 
do preconceito, da discriminação, para negar o pão àquele que tem fome em 
razão de sua opção sexual. Ao revés, o exame deve-se dar a partir do ângulo 
constitucional da tutela da dignidade humana e dos deveres de solidariedade 
e fraternidade que permeiam as relações interpessoais, com o preenchimento 
do binômio necessidade do alimentário e possibilidade econômica do 
alimentante.
10. A conclusão que se extrai no cotejo de todo ordenamento é a de que a 
isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha 
plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de 
uma autonomizada família (ADI n. 4277/DF e ADPF 132/RJ), incluindo-se aí o 
reconhecimento do direito à sobrevivência com dignidade por meio do 
pensionamento alimentar.
11. Recurso especial provido.
(REsp 1302467/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 25/03/2015)

Aduz, em confusa fundamentação, que a Turma omitiu-se quanto à questão 

apresentada em sede de especial, haja vista que a discussão envolvia matéria probante, 

o que seria inviável em razão da incidência da Súm 7/STJ.

Salienta que a existência de uma relação homoafetiva necessitaria de 

prova, o que não teria sido feito pelo embargado, violando o art. 105, II, a e o art. 5°, LV, 

da Carta Magna.

É o relatório.
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EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.302.467 - SP (2012/0002671-4)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE : C E C 
ADVOGADO : HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA 
EMBARGADO : P D A 
ADVOGADO : PAULO ANDRÉ AGUADO 

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. 
DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 

1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, não 
merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter 
infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente 
decidida. 

2. Embargos de declaração rejeitados. 

 

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. Não assiste razão ao embargante.

O art. 535 do CPC dispõe que: "cabem embargos de declaração quando: I - 

houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal".

In casu, as razões dos embargos revelam tão-somente o intuito de 

reapreciação da causa, o que não se admite com a objetividade do recurso manejado.

Com efeito, os embargos de declaração são recurso de índole particular, 

cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo natureza de 

efeito modificativo. Não há, com efeito, obrigatoriedade de o órgão julgador responder a 

todos os argumentos levantados pelas partes, máxime quando tenha deixado expressar 

razões suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco 
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equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos 
que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se 
objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 723.162/SP, 
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
21.2.08, DJ 3.3.08, p. 1);

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ausência de 
omissões, contradições ou obscuridades. Prestação jurisdicional encerrada.
- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é possível 
em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou 
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência necessária.
- As questões suscitadas pelos embargantes não constituem pontos omissos, 
contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os 
fundamentos adotados pelo acórdão embargado.
- O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os matizes jurídicos 
suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as questões 
pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação 
jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras de violação ao art. 
535 do CPC.
Embargos de declaração no recurso especial rejeitados. (EDcl no REsp 
770746/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 28.11.06, DJ 11.12.06, p. 354)

Realmente, a "praxe forense revela a constância de oferecimento de 

embargos de declaração através dos quais a parte pleiteia que o tribunal se manifeste 

sobre a incidência de vários dispositivos legais supostamente aplicáveis ao caso 

concreto. Nesses casos, os embargos sugerem uma consulta acadêmica. Os nossos 

tribunais têm se posicionado no sentido de que não é função dos embargos de 

declaração responder a questionários, ressalvando-se, nesse caso, inconcebível consulta 

ao Judiciário. É que tecnicamente a solução está em que o julgamento por omissão 

pressupõe tenha o órgão julgador saltado sobre o ponto. Nada obstante, se a 

fundamentação da conclusão a que chegou o aresto independe dos dispositivos legais 

citados pela parte, é indiferente a omissão noticiada através de embargos de declaração. 

Isto por que indicando, razão suficiente para fundar a decisão, o Judiciário não tem o 

dever de responder os argumentos que, por si sós, contrapõem-se à decisão " (FUX. Luiz. 

Curso de direito processual civil. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 869/870). 

2.1. De se ver que, na hipótese, trata-se de mero inconformismo do 

embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

E mais, em sua peça recursal afirma que o acórdão acabou por reconhecer 

a existência de união homoafetiva mesmo sem a existência de provas.

Ocorre que, ao contrário do afirmado, o acórdão não reconheceu a relação 

jurídica asseverada. 
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Ao revés, o que fez a Corte foi apenas concluir que há possibilidade jurídica 

do pedido no tocante a alimentos devidos por companheiros do mesmo sexo, inclusive 

cautelarmente, determinando, justamente por isso, o julgamento do mérito da ação.

No ponto supostamente omisso, o acórdão asseverou que:

9. No caso ora em julgamento, a cautelar de alimentos provisionais, com 
apoio em ação principal de reconhecimento e dissolução de união estável 
homoafetiva, foi extinta ao entendimento da impossibilidade jurídica do 
pedido, uma vez que "não há obrigação legal de um sócio prestar alimentos 
ao outro".  
Lembro-me que por muito tempo a "relação homossexual" foi tida como 
causa de ordem processual que impedia a apreciação de contendas 
relacionadas ao reconhecimento da união estável, ao fundamento de 
impossibilidade jurídica do pedido. 
Há muito a tese foi superada pela jurisprudência desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. PRECEDENTES.
1. Na linha da jurisprudência predominante no STJ, não é juridicamente 
impossível o pedido de reconhecimento de união estável entre pessoas do 
mesmo sexo. Carência de ação corretamente afastada pela decisão 
agravada. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 805.582/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 08/08/2011)
_____________________________
CIVIL. RELAÇÃO HOMOSSEXUAL. UNIÃO ESTÁVEL. 
RECONHECIMENTO. EMPREGO DA ANALOGIA.
1. "A regra do art. 226, § 3º da Constituição, que se refere ao 
reconhecimento da união estável entre homem e mulher, representou a 
superação da distinção que se fazia anteriormente entre o casamento e as 
relações de companheirismo. Trata-se de norma inclusiva, de inspiração 
anti-discriminatória, que não deve ser interpretada como norma excludente 
e discriminatória, voltada a impedir a aplicação do regime da união estável 
às relações homoafetivas".
2. É juridicamente possível pedido de reconhecimento de união 
estável de casal homossexual, uma vez que não há, no ordenamento 
jurídico brasileiro, vedação explícita ao ajuizamento de demanda com 
tal propósito. Competência do juízo da vara de família para julgar o 
pedido.
3. Os arts. 4º e 5º da Lei de Introdução do Código Civil autorizam o 
julgador a reconhecer a união estável entre pessoas de mesmo sexo.
4. A extensão, aos relacionamentos homoafetivos, dos efeitos jurídicos do 
regime de união estável aplicável aos casais heterossexuais traduz a 
corporificação dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade 
da pessoa humana.
5. A Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de 
entidade familiar, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as 
relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de 
orientação sexual.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp 827.962/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
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TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 08/08/2011)
____________________________
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA  DE UNIÃO HOMOAFETIVA. 
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA NÃO 
CARACTERIZADA AO ARTIGO 132, DO CPC. POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. ARTIGOS 1º DA LEI 9.278/96  E 1.723 E 1.724 
DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE LACUNA LEGISLATIVA. 
POSSIBILIDADE DE EMPREGO DA ANALOGIA COMO MÉTODO 
INTEGRATIVO.
1. Não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz, se a magistrada 
que presidiu a colheita antecipada das provas estava em gozo de férias, 
quando da prolação da sentença, máxime porque diferentes os pedidos 
contidos nas ações principal e cautelar.
2. O entendimento assente nesta Corte, quanto a possibilidade jurídica do 
pedido, corresponde a inexistência de vedação explícita no ordenamento 
jurídico  para o ajuizamento da demanda proposta.
3. A despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, 
para a hipótese em apreço, onde se pretende a declaração de união 
homoafetiva, não existe vedação legal para o prosseguimento do feito.
4. Os dispositivos legais limitam-se a estabelecer a possibilidade de união 
estável entre homem e mulher, dês que preencham as condições impostas 
pela lei, quais sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem, 
contudo, proibir a união entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o 
legislador, caso desejasse, utilizar expressão restritiva, de modo a impedir 
que a união entre pessoas de idêntico sexo ficasse definitivamente 
excluída da abrangência legal. Contudo, assim não procedeu.
5. É possível, portanto, que o magistrado de primeiro grau entenda existir 
lacuna legislativa, uma vez que a matéria, conquanto derive de situação 
fática conhecida de todos, ainda não foi expressamente regulada.
6. Ao julgador é vedado eximir-se de prestar jurisdição sob o argumento 
de ausência de previsão legal. Admite-se, se for o caso, a integração 
mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente 
contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo 
legislador.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 820.475/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ 
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
02/09/2008, DJe 06/10/2008)

De outra parte, como sabido, os alimentos podem vir a ser fixados nos 
termos do art. 852 do CPC:

Art. 852. É lícito pedir alimentos provisionais:
I - nas ações de desquite e de anulação de casamento, desde que estejam 
separados os cônjuges;
II - nas ações de alimentos, desde o despacho da petição inicial;
III - nos demais casos expressos em lei.
Parágrafo único. No caso previsto no no I deste artigo, a prestação 
alimentícia devida ao requerente abrange, além do que necessitar para 
sustento, habitação e vestuário, as despesas para custear a demanda.

Em razão da urgência, o credor, de forma cautelar, pode pleitear alimentos, 
ainda que não tenha prova pré-constituída de seu direito, desde que haja 
juízo de verossimilhança (indícios da união estável) e necessidade imediata 
de sustento; exigem, portanto, a demonstração do fumus boni juris  e do 
periculum in mora.
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Alexandre Freitas Câmara leciona:
Não havendo a prova preconstituída da obrigação de alimentar, não é 
cabível a utilização do procedimento especial, e o processo da 'ação de 
alimentos' observará o procedimento ordinário. Neste caso, incabível a 
concessão de alimentos provisórios, surge o campo da incidência dos 
alimentos provisionais. Caberá ao demandante, portanto, após o 
ajuizamento da 'ação de alimentos pelo procedimento ordinário', demandar 
a fixação de alimentos provisionais, através de processo autônomo. Os 
alimentos provisionais dependem, para sua concessão, da 
demonstração do fumus boni iuris  (ou seja, da probabilidade de 
existência do direito aos alimentos, lembrando-se sempre que aqui 
não existirá prova preconstituída da obrigação alimentar) e do 
periculum in mora  (ou seja, da situação de perido para o direito 
material). Presentes ambos, fixar-se-ão os alimentos provisionais.
(lições de direito processual civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
p. 200)

Esse também é o entendimento consagrado no âmbito do STJ, como antes já 
analisado. 
Com efeito, "os alimentos provisionais liminarmente concedidos destinam-se 
a suprir as necessidades vitais do alimentando, enquanto estiver pendente a 
ação principal. Revestem-se de cunho marcadamente antecipatório, porque 
prescindem do trânsito em julgado na investigatória de paternidade e são 
devidos a partir da decisão que os arbitrou. Dessa forma, obsta-se a adoção, 
pelo julgador, de qualquer ato tendente a criar embaraço ao pronto 
atendimento das necessidades do credor de alimentos, sob pena de se impor 
grave restrição ao caráter emergencial conferido à obrigação alimentícia" 
(REsp 1170224/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 23/11/2010, DJe 07/12/2010).
Portanto, como visto, uma relação homoafetiva rompida pode dar azo ao 
pensionamento alimentar e, por conseguinte, cabível, em processo 
autônomo, que o  necessitado requeira sua concessão cautelar com a 
finalidade de prover os meios necessários ao seu sustento durante a 
pendência da lide.
É que as condições do direito de ação jamais podem ser apreciadas sob a 
ótica do preconceito, da discriminação, para negar o pão àquele que tem 
fome em razão de sua opção sexual. 
Ao revés, como visto, o exame deve-se dar a partir do ângulo constitucional 
da tutela da dignidade humana e dos deveres de solidariedade e fraternidade 
que permeiam as relações interpessoais, com o preenchimento do binômio 
necessidade do alimentário e possibilidade econômica do alimentante.
Importante, mais uma vez, o escólio de Maria Berenice Dias:

A pretensão alimentar decorrente das uniões homoafetivas está ao abrigo 
da Lei de Alimentos - Lei 5.478/1968. Basta haver prova da união. 
Inclusive, é possível a concessão de alimentos provisórios. Possível 
aos companheiros homossexuais ajuizar ação de alimentos contra seus 
parceiros e ainda se valerem das ações revisionais e do processo 
executório.
Inexistindo prova preconstituída, o pedido de alimentos pode ser 
cumulado à ação de reconhecimento e dissolução da união 
homoafetiva. Havendo indícios da existência da união e da 
necessidade do autor, cabe o deferimento de alimentos provisórios 
ou provisionais a título de antecipação de tutela.
 A competência é do foro do domicílio ou residência do alimentando.
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(DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e os direitos LGBTI. São Paulo: 
Editora RT, 2014, p. 240) 

De fato, a conclusão que se extrai no cotejo de todo ordenamento é a de que 
a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha 
plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de 
uma autonomizada família (ADI n. 4277/DF e ADPF 132/RJ), incluindo-se aí o 
reconhecimento do direito à sobrevivência com dignidade por meio do 
pensionamento alimentar.
10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, afastando a 
impossibilidade jurídica do pedido, determinar o prosseguimento do 
julgamento da apelação, de modo a que seja apreciado, no mérito, o recurso 
quanto ao indeferimento da tutela antecipada.

Como visto, o colegiado decidiu fundamentadamente a tese ora 

questionada pelo embargante, inclusive com respaldo em doutrina e jurisprudência do 

STF e STJ. 

Portanto, não há como negar, as alegações expostas nos embargos visam 

atacar o mérito do recurso, conferindo-lhe efeito infringente o que, em princípio, 

desnatura as finalidades da impugnação. 

É que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem 

rejulgamento da causa, como se pretende. Ademais, o efeito modificativo pretendido 

somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica na hipótese.

3. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.
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