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ABSTRACT 

This work intends to accomplish a reflection about the existence 

of a minimum property's guarantee of every single person, in a sense of not 

being able to be expropriated, having by constitutional basis the dignity of 

the human being. 

We could realize, during the researches development for this 

work, that a lot is mentioned about the respect for the human being dignity 

pmc;p/e, and for this analysis it must be considered each case by itself, 

verifying that, in each hypothesis which principie must be given priority: to 

liberty or to solidarity? To physical integrity or to freedom ? To equality or 

to solidarity? 

Following this idea, always thinking about the rule of law and in 

the facts of life that result in conflicts that go on triai, the brace must be the 

collective and the solidarity, not as in philanthropy or charity, but as in 

constitutional principle, the human being dignity must stand out to personal 

benefit. 

We must observe that the protection of the human being dignity 

must be above the property's protection concerning to the creditors 

interests, although being both, human being dignity and the property's 

protection, constitutional princi~les. 

In this manner, having as a holder the basis in the Civil Cede 

where we find ballast for the appreciation of the principie 0f civil attribution 

of damages we look for support in our studies searching for a sight of 

property that has in its Core the concern with the human being and their 

attributes, specially concerning to a deserving life. 



CAP~TULO I . A PESSOA HUMANA ..................................................... 4 

1 . 1 Máscara. personagem. personalidade. Pessoa e sujeito ................. 4 

1.2 A concepção de pessoa. de acordo com o pensamento de São 
................................................ Tomás de Aquino e Walter Moraes 6 

1.3 Direitos da pessoa. e direitos da personalidade - A evolução 
histórica do reconhecimento formal dos direitos de perso- 

...................................................................................... nalidade 8 

1.4 Tutela dos direitos de personalidade . A ação de 
................ responsabilidade civil. as tutelas ordinária e específica 13 

.......................................... 1.4.1 Ação de responsabilidade civil 14 

1 . 4.2 Tutela especifica ordinária ................................................ 15 

1 . 4.3 Tutela especifica iiminar .................................................. 16 

1 . 5 0 s  direitos da personalidade e as Constituiçõe~ .......................... 17 

C A P ~ T U L O ~  . A DIGNIDADE HUMANA E A LIBERDADE DE 
................................................................ CONTRATAR 24 

........................ 2.1 Dignidade humana e os direitos de personalidade 24 

..... 2.2. A dignidade humana como fundamento do Estado e do Direito 28 

2.3. Autonomia privada (autonomia privada x autonomia da 
............................................................................ vontade) ......... -30 

.......... . CAPITULO 3 PRINC~PIO DA IMPUTAÇAO CIVIL DOS DANOS 

3.1 pessoa e patrimÔnio .............................................................. ...... 33 

3.2 imputação civil dos danos ........................................................ .... 34 

.................. 3.3 O principio da razoabilidade e a Constituição de 1988 42 

.... 3.4 Responsabilidade civil: pressupostos, requisitos e efetividade -46 



3.5 Dano ........................................................................................... 59 

3.6 Nexo de causalidade ................................................................... 62 

............................................................ 3.7 O responsável patrimonial 63 

3.8 A prisão civil do devedor .............................................................. 66 

CAP[TULO 4 . Q U E S T ~ E S  CONTEMPORANEAS E OS LIMITES DE 
AÇÃO DO CREDOR ...................................................... 75 

.......................................................... 4.1 A boa-fé no direito positivo 82 

......................... 4.2 Notas sobre a impenhorabilidade da Lei 8.009190 89 

........... 4.3 Imóvel residencial próprio do casal OU da entidade familiar 94 

4.4 Plantações. semoventes e móveis que guarnecem a residência 
................................................... do casal ou da entidade familiar 96 

4.5 O artigo 82 da Lei 8.245191 - A penhora e o bem de família do 
........................................................................ fiador da locação -99 

4.6 Aspectos processuais da impenhorabilidade decorrente da Lei 
.................................................................................... 8.009/90 102 

...................................... 4.7 0 s  bens absolutamente impenhoráveis 103 

.................................................................................... CONCLUSOES 105 

........................................................................ BIBLIOGRAFIA ............. 112 



Tendo por mola propulsora o disposto no artigo 548, do 

Código de Processo civil', bem como 0s artigos 5', caput e 170, da 

Constituição Federal de 1988~. desenvolvemos nossa pesquisa tendo por 

base o argumento de que a pessoa humana que não tem como nem com o 

quê se prover, não pode ter dignidade humana. 

Neste passo, buscamos reflexão acerca da possibilidade 

da criação de mecanismos capazes de garantir o mínimo necessário a toda 

pessoa humana, do qual não poderia Ser expropriada, garantindo-lhe assim, 

não somente um patrimônio material m í n ~ ~ o ,  mas também uma vida digna, 

Tal proteção, portanto, deve estar acima da proteção do 

patrimônio, no sentido de interesses de credores, embora sendo ambos, 

dignidade da pessoa humana e proteção à propriedade, principios 

constitu~ionais.~ 

Dessa forma, vemos que a pr0teçã0 da dignidade da 

pessoa humana deve estar acima da proteção do patrimônio, no sentido de 

7 x ~ r t ,  548, É nula a doação de todos OS bens tornando insuficiente a subsistencia do 
doador." (Código de Processo Civil) 

2 "Art, 50, -rodos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- 
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito $ 

vida 3 liberdade, 3 igualdade, 3 segurança e 3 propriedade, nos termos seguintes ( . , , ) I .  

(co"çtituiçao Federal de 1988). 
" ~ , - t .  170, A ordem econdmica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça s&iai, observados OS seguintes princípios: ( .  . . ) . ' I  (Constituição Federal de ,988) 

3 Lu,= Edson Fachin, Estatuto jurídico do patrimonio mínimo, p. 1 e 2. 



interesses de credores, embora sendo ambos, dignidade da pessoa humana 

e proteção a propriedade, princípios constitucionais. 

Assim considerando, optamos por desenvolver nosso 

trabalho em duas etapas: na primeira, individualizamos a pessoa natural, 

como sujeito de direitos e obrigações, atrelando-a a sua liberdade de 

contratar, que aqui especificamente chamamos de autonomia privada, e, na 

segunda etapa, buscamos demonstrar que de fato, como verificamos no 

artigo 391, do Código Civil, o devedor responde com seu patrimônio pelo 

débito, ou seja, verificamos neste particular outro princípio do direito privado 

que é a imputação civil dos danos. 

Ainda embasados na imputação civil dos danos, 

buscamos salientar que há de se verificar limites para a ação do credor, que 

a nosso ver, não pode tripudiar sobre O devedor, lançando-o muitas vezes a 

condições de penúria extrema. 

Apontamos nesse aspecto, em linhas gerais, a 

responsabilidade civil pelo dano, bem como, e mais especificamente, a 

questão da penhorabilidade do bem de família do fiador da locação, 

ressaltando que as fileiras daqueles que entendem que, em razão da Emenda 

Constitucional 2612000, que deu nova redação ao artigo 601 da Constituição 

Federal, ampliando o rol dos direitos S O C ~ ~ ~ S .  incluindo dentre eles o direito à 

moradia, tem a nova regra aplicação imediata, sendo tal bem impenhorável 

ao ensejo da execução da fiança, cresce a cada dia. 



Assim, fulcrados nos artigos 421 e 422, do Código civil4 

(função social do contrato, boa-fé e probidade) e 391 (razoabiiidade), todos 

do Código civil5, onde encontra~os lastro para a apreciação do principio da 

imputação civil dos danos, apoiamos nosso estudo, buscando uma visão de 

patrimônio que tenha em seu c e m  a Pessoa e seus atributos, especialmente 

voltados a uma vida digna6, sobrepondo-se a interesses de particulares, como 

depreendemos do principio constitucional da solidariedade, extraído do artigo 

601 da Constituição ~ e d e r a l . ~  

4 " ~ r t .  421, A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 
social do contrato." (Código Civil 2002) 
"Art, 422, 0 s  contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, os 
princípios de probidade e boa-fé." (Código Civil 2002) 

5 "Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor," 
(Código Civil 2002) 

6 Luiz Edson Fachin, Op. cit., P. 5. 
7 " ~ d .  60, Sao direitos sociais a educação, a saude, O trabalho, a moradia, o lazer a 

segurança, a previdência social. a proteção 2 maternidade e a infância, a assistOncia 
aos desamparadoç, na forma desta Constitui~ão." (Con~tituição Federal de 1988) 



CAP~TULO 1: A PESSOA HUMANA 

1.1 Mascara, personagem, personalidade, pessoa e 

sujeito 

Buscando a origem do significado da palavra pessoa, 

verificamos que repousa ainda duvidosa sua origem.8 Possivelmente, o 

vocábulo latino persona servia originalmente a designar a máscara usada 

pelos &ores durante as representações teatrais.g 

Não só os latinos, como também os gregos tinham sua 

máscara - conhecida como pfOSOpOn ("rosto") - que se encaixava sobre a 

face do ator para substituí-Ia pela do personagem; a máscara romana, por 

sua vez, tinha a finalidade de melhor fazer soar a voz do ator - per sonare - e 

não a finalidade da máscara grega, que era de esconder ou substituir o atar 

pelo personagem, sendo usada para isolar a emoção que se desejava 

transmitir.'' 

Assim, se na Antiguidade a máscara prosopon ou persona 

dava carater, fisionomia ao ator, no cenário da vida real é a máscara jurídica 

da personalidade que dá à pessoa a possibilidade de possuir direitos, sendo 

sujeito também de obrigações na vida civil, exercendo um papel nessa esfera. 

Aliás, justamente este era O significado que Passou do teatro ao direito 

8 Rosa Maria de Andrade Nery, Noções preliminares de direito civil, p. 127 e 128, 

9 Maria Celina Bodin de Moraes, O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo, SARLET, Ingo Wolfgang (org.), Constit~ição, direitos fundamentais e 
direito privado, p. 1 1 0. 

10 Maria Celina Bodin de Moraes, 0. cit., p. 110. 



romano: "uma parte", abstratamente considerada, a quem se atribuem direitos 

e deveres." 

E neste passo, com0 nos mostra Rosa Maria de Andrade 

Nery, a idéia de pessoa (o que representa 0 Papel) gerou a de sujeito (alguém 

dotado de uma dignidade, O próprio autor do texto a ser representado, o 

mestre dos atas, o que detém o dominium S U ~  actus).'* 

Para os filósofos, pessoa é a substância indivisível de 

natureza racional; para os juristas, pessoa é 0 ente a que se atribuem direitos 

e deveres. É fácil constatar a certeza de tal definição. Se o direito objetivo é o 

conjunto de normas jurídicas que disciplinam a conduta humana e, 

paralelamente, estruturam a própria sociedade, O direito subjetivo é a 

prerrogativa, a autorização que decorre do direito objetivo. 

Cada vez que empregamos a expressão direito subjetivo, 

notamos o relevo que se dá ao sujeito (subjetivo), pois não há direito 

subjetivo sem que haja um sujeito que seja Seu titular. 

Em nosso ordenamento jurídico, temos que pessoa é 

sinônimo de sujeito de direito e obrigações, como dispõe ü artigo 1°, do Novo 

Código Civil Brasileiro: "Art. 1' Toda Pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil". 

11 Maria Celina Bodin de Moraes, OP. c~t . ,  P. 110. 
12 Op. cit., p.  129. 



Ressalva deve ser observada, no sentido de que o estatuto 

civil recém-aprovado, mencionou o termo "pessoa" e não mais "homem1', 

como anteriormente tratado no correspondente no artigo 2 O ,  do Código 

Civi1/1916. Dessa forma, por conseqüência, é a personalidade a aptidão da 

pessoa, reconhecida pela ordem jurídica, Para exercer direitos e contrair 

obrigações. 

1.2 A concepção de pessoa, de acordo com o 

pensamento de São Tomás de Aquino e 

Walter Moraes 

Foi São Tomás de Aquino que restabeleceu o significado do 

conceito de pessoa como relação, mesmo afirmando, de maneira simultânea, 

a substancialidade da relação in divinis. 

Debruçando-nos sobre 0s Pensamentos de São Tomás de 

Aquino temos que substância é aquilo que Para subsistir não depende de 

estar noutro sujeito, é essencialmente independente, sendo a subsistência a 

independência própria da substância, ou seja, pessoa (suppositum ou 

hypóstasis) . l3 

Walter Moraes ensina que, do ponto de vista da metafísica, 

a relapão entre e pessoa é a de subsistência e substância. 

Substância seria que é em s i  e não em outra coisa". ou seja, aquilo que 

13 Rosa Maria de Andrade Nery, op. cit., P. 132. 



existe por si, e não carece de outro fundamento. Essa independência, própria 

da substância, chama-se sub~istência.'~ 

Subsistência vem a ser, Portanto, a aptidão para "ser" sem 

dependência. Quando a substância for perfeitamente subsistente, ela se 

chamará suposto (em latim suppositum, em grego hypóstasis). 0 suposto é o 

que existe de mais completo, no gênero da substância e é, a tal ponto, 

independente, que não pode estar OU comunicar-se com outra. Dessa forma, 

define-se como a "substância singular perfeitamente subsistente e 

incomunicável ". 

Assim, concluimos que 0 suposto da natureza racional se 

diz pessoa. Essa noção explica a clássica definição sustentada por S. Tomás 

de Aquino: "substância indivídua de natureza racional", em que o termo 

"indivídua" vale como indivisa em si e separada de qualquer outra substância 

incomunicável. 

A subsistência do suposto, diz-se também Suposita/idade. 

E g subsistência da pessoa, personalidade. (Grifos nossos) 

NO que pertine a natureza, de acordo com a concepção de 

Aristóteles, natureza é um principio de movimento. Podemos, assim, definir a 

natureza como o ser substancial, considerado como 0 primeiro principio 

14 A concepção tomista de pessoa - um contributo para a teoria do direito de personalidade, 
v. 590, p. 14. 

15 Walter Moraes, op. clt., P .  14. 



operativo. "E o ser considerado como 0 primeiro princípio das operações das 

quais ele é a causa ativa ou o sujeito passivo. "6 

O corpo e a alma são substâncias dependentes (uma da 

outra), da natureza individual do homem, que têm vida (essência) e potências 

próprias do gênero humano, Capazes de se realizarem em atos e de se 

revestirem de propriedades essenciais que lhe são inerentes.17 E assim 

temos que em ocorrendo a ofensa ao chamado direito de personalidade, 

teremos a quebra da unidade da natureza h ~ r ~ ~ a n a . ' ~  

1.3 Direitos da pessoa e direitos da personalidade 

- A evolução histórica do reconhecimento 

formal dos direitos de personalidade 

Vinculando os direitos da personalidade ao reconhecimento 

de valores inerentes a pessoa humana, imprescindíveis ao desenvolvimento 

de suas potencialidades físicas, psíq~icas e morais. tais como a vida, a 

incolumidade psíquica, o próprio corpo, 0 nome, a imagem, a honra, a 

privacidade, entre outros, de rigor é observar que a dignidade humana é o 

objeto dos direitos da personalidade, pois a vida é essencialidade do ser 

humano e a liberdade é potencialidade expressiva da existência humana.lg 

16 Walter Moraes, op. cit., p. 14. 
17 Rosa Maria de Andrade Nery, Op. cit., P. 134. 
18 Rosa Maria de Andrade Nery, OP. cit., P. 135. 
19 Rosa Maria de Andrade Nery, op. cit., p. 1 14. 



Portanto, a vida e a liberdade são 0s valores que norteiam o princípio da 

dignidade da pessoa 

Dessa forma, direitos da personalidade são tidos como 

essenciais ao homem e fundamento de todos 0s demais direitos, pois sem 

personalidade e principalmente Sem dignidade, a pessoa não pode exercer 

qualquer direito, seja de natureza material ou Pessoal. E, nesta linha de 

raciocínio, sendo qualquer dos direitos da personalidade lesionado, a ordem 

jurídica outorga direito de indenização ao lesado, por danos materiais e 

morais. 

Dúvidas não restam no sentido de que a polêmica acerca 

dos direitos humanos, ou dos direitos de personalidade, refere-se à 

necessidade de normatização dos direitos das pessoas em prol da 

concretude do principio da dignidade humana, do modo de melhor tutela-la, 

onde quer que se faça presente essa neces~idade.~' 

O reconhecimento dos direitos da personalidade sofreu 

influência especial do cristianismo e sua idéia de dignidade do homem; da 

Escola de Direito Natural, com a Sua conhecida concepção de direitos 

naturais do homem, anteriores ao Estado, e dos filósofos do Iluminismo, que 

procuraram estabelecer e impor limites de atuação do Estado em relação aos 

indivíduos. 

20 Rosa Maria de Andrade Nery, OP. cit., P. 1 l 4 .  
21 Maria Celina Bodin de Moraes, O conceito de dignidade humana: substrato axiolbgico e 

conteúdo normativo, SARLET, Ingo Wolfgang (org.), Constituição, direitos fundamentais e 
direito privado, p. 141 e 142. 



Embora carente de coercibilidade, foi justamente a 

Declaração Francesa de 1789 que inaugurou 0 processo de reconhecimento 

formal e a sistematização dos direitos da personalidade. 

Foi, sem dúvida, no direito público, que, inicialmente, os 

direitos da personalidade foram reconhecidos Para, depois, ingressarem 

timidamente nos códigos civis, especialmente a partir do século XX. Foi, 

também, na mesma época que se iniciou 0 esforço doutrinário que procurava 

diferenciar 0s direitos da personalidade dos direitos do homem. 

Em regra, aponta-se que 0s direitos do homem foram 

reconhecidos para proteger o indivíduo contra a açã0 do Estado. Os direitos 

da personalidade seriam os mesmos direitos, r ias sob 0 prisma do vinculo 

entre particulares, ou seja, o sujeito passivo não seria o Estado, mas outro 

particular. 

~ ã o  parece de maior relevância, salvo para uma 

compreensáo didática e histórica dos chamados direitos humanos de primeira 

e segunda gerações, centrar o debate em torno da qualificação do sujeito 

passivo do direito, pois, como afirma, Ingo Wolfang Sarlet "resulta evidente 

que a dignidade da pessoa humana não se encontra sujeita apenas ds 

agressões oriundas do Estado, mas também de pariiculares, já que, em 

verdade, pouco importa de quem provém a bota no rosto do ofendido1'.** 

22 A eficácia dos direitos fundamentais, p. 129 



Na verdade, o acúmulo de poder econômico e o uso de 

inovaçaes tecnológicas por indivíduos e empresas aumentam em quantidade 

e qualidade as formas de ameaça a dignidade humana, colocando o Estado, 

muitas vezes, em segundo plano. Afinal. de onde emanam as principais 

ofensas e ameaças ao direito a vida, à integridade física e a privacidade? 

Assim, se 6 verdads que h á  duzentos anos o Estado era o 

"grande inimigo", a realidade, hoje, A diversa. Entretanto, tal não se refletiu 

nos diplomas legais, pois. enquanto nas ConstituiçÕes modernas h6 toda uma 

seção dedicada a proteção da dignidade humana, Os códigos civis atuais 

estão apenas esboçando uma disciplina consistente para os direitos da 

personalidade. 

0 Código Civil Francês, de 1804. que, ao lado do Código 

Civil alemão de 1896, exerceu notável influência no direito privado de países 

que adotam o civil law, aludiu, apenas de forma nebulosa e indireta, aos 

direitos da personalidade. no artigo 166. 

Breves referências foW'n feitas pelo Código austríaco de 

1810 e, também, pelo Código português. de 1867. NO Código Civil alemão 

(B.G.B, de 1896)~ houve reconhecimento do direito ao nome e a previsão do 

dever de indenizar o atentado contra a Pessoa. 0 Código suíço de 1907, 

também contemplou o direito ao nome e a obrigação de indenizaçáo em face 

do atentado contra a pessoa. Disciplina mais densa é encontrada no Código 

Civil italiano de 1947 (artigos 5' a 10). 



0 Código Civil brasileiro, influenciado pelo pensar 

dominante do século XIX, não cuidou dos direitos da personalidade. A 

proteção de tais direitos, no referido diploma, foi retirada da regra geral da 

responsabilidade civil. Entretanto, tais direitos estão tratados no Código Civil 

recém-aprovado, no Capitulo I1 (artigos 11 a 21) - Direitos da Personalidade. 

Dispõe o artigo 1 1 que "com exceçã0 dos casos previstos 

em lei, 0s direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciávejs, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária". Em seguida, faz-se 

alusão a disposiçao do próprio corpo, a0 nome, à imagem e a honra. 

O Novo Código, ressaltando o caráter extrapatrimonial dos 

direitos da personalidade, contém explicitamente a idéia de prevenção a 

ofensa aos direitos em questão no artigo 12, ao dispor que o interessado 

pode exigir que cesse a ameaça OU a lesão e reclamar, sem prejuízo de 

outras sanções, perdas e danos. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

embora seja considerada um importante marco na evolução do 

reconhecimento dos direitos da personalidade, não fez expressa referência 

ao direito honra. 0 s  primeiros códigos civis, elaborados após a Declaração 

de 1789 por possuírem um caráter eminentemente patrimonial, também não 

estabeleceram uma disciplina particular para 0s direitos da personalidade. 

Avançando na história e ressaltando a realização na 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, datada de 22 de novembro 

de 1969, temos a assinatura do Pacto de San José da Costa Rica, onde os 



Estados Americanos signatários da Convenção em questão, demonstrando o 

"propósito de consolidar, dentro do quadro das instituições democráticas, um 

regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos 

direitos essenciais do homem", e que tais direitos essenciais derivam dos 

atributos da pessoa, ratificaram OS termos da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, para a realização do ideal do ser humano livre.23 

Neste passo, destacamos no referido Pacto, dentre outros 

não menos importantes, os artigos contidos no Capitulo I1 (Direitos Civil e 

Po/jticos) , da Primeira Parte (Deveres dos Estados e Direitos Protegidos), 

q ua 1s sejam: a digo 3O, Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica; 

artigo 4O, direito a vida; artigo 5'. Direito à integridade pessoal; artigo 60, 

Proibição da escravidão e da servidão; artigo 7O, Direito a liberdade pessoa( 

artigo 1 1 O, Proteção da honra e da dignidade, artigo 17O, Proteção a família; 

artigo 18O, Direito ao nome; artigo 20°, Direito a nacionalidade; artigo 220, 

Direito de circulação e de residência e artigo 24O, Igualdade perante a lei. 

1.4 Tutela dos direitos de personalidade - a 
ação de responsabilidade civil, as tutelas 
ordinária e específica 

Os direitos da personalidade - tal a sua importância - 

fazem jus a uma dupla sanção: privada e pública. 

A de natureza pública e a tradicional. c a resultante de uma 

primeira evoluçáo da "Actio InjuriarumJJ do direito romano, aliada definiçao 

- pp 

23 Pacto de San ~ o s é  de Costa Rica - Preámbulo 



dos direitos dos cidadãos contra 0 Estado. Daí as duas feições que 

apresenta: a constitucional e a penal. A constitucional verifica-se através de 

institutos como o "abeas corpus'', destinado à garantia da liberdade de ir e 

vir. A penal se exterioriza na definição de certos crimes como a injúria, a 

calúnia, a difamação, o ultraje ao culto, entre outros. 

A tutela jurisdicional voltada para interesses de particulares, 

que é a resultante especifica da evolução dos estudos da matéria, ''6 de três 

variedades: a) de responsabilidade civil; b) especifica ordinária; c) especifica 

liminar. 'J24 

1.4.1 Ação de responsabilidade civil 

A ação que tem por fulcro a responsabilidade civil é 

a mais antiga e se vinha exercitando antes de uma consciência científica e 

uma legislação própria concernente aos direitos da personalidade. Assim, no 

que diz respeito a responsabilidade civil, deve ressaltar-se a importância da 

evolução da por dano moral, sem 0 que, mesmo sob esse 

aspecto, a matéria continuaria insuficientemente protegida. (grifos nossos) 

A tutela da responsabilidade civil, entretanto, quer 

material, quer moral, não e especifica dos direitos de personalidade. 

24 Rubens Limongi França, Direitos da Personalidade - Coordenadas Fundamentais, p,05 



A tutela jurisdicional específica para essa questão, 

com efeito, conforme se verá adiante, se desenvolve não só no plano de 

determinadas ações ordinárias, como também da proteção liminar. 

No que tange à responsabilidade civil, há várias 

tutelas que a garantem, conforme veremos a seguir. 

1.4.2 Tutela específica ordinária 

No ensinamento de Rubens Limongi França, temos 

que "há três variedades de ações próprias para a defesa da pessoa natural: 

a) ação de reclamação; b) ação de contestação; c) ação de pro;biçãorr. 

((A ação de reclamação tem por objeto reivindicar para o autor 

(da ação) o reconhecimento de um direito que lhe tenha sido 

negado. " 

ação de contestação tem por objeto impedir que o réu use 

pessoalmente de um direito que não tem, em detrimento de 

um direito do autor. " 

ação de proibição tem por objeto impedir que o réu use de 

um direito que não tem, em detrimento de um direito do autor, 

de modo não pessoal. " 

"Um exemplo ilustra essa diversificação. " 

"De uso pessoal: o réu vinha utilizando um nome de família a 

que não tinha direito. " 

llDe uso não pessoal: O réu vinha utilizando o nome civil do 

autor para designar um cavalo de corridas. " 



Segundo o autor acima mencionado: "No primeiro 

caso, cabe ação de contestação; no segundo, de proibição. O mesmo 

esquema, mutatis mutandis, é de se aplicar a uma grande gama dos mais 

variados Direitos de P~~ona l idade" .  

1.4.3 Tutela específica iiminar 

Tambem, de acordo com Rubens Limongi França, 

temos "duas fundamentais coordenadas da maféria: primeira, a necessidade 

da proteção liminar dos Direitos Pe~soais; a segunda, a impropriedade, para 

esse fim, do uso quer dos interditos possessórios, quer do mandado de 

segurança ". 

Ainda segundo esse mesmo autor, verificamos que: 

"na verdade, por mais que Se tenham esforçado 0s doutos em preencher 

lacunas por essa via, o fato é que, se, de um lado, medidas cautelares são, em 

princípio, e acessórias de ações principais, do outro, dada a sua 

utilização especifica, não são de molde a atender à vasta necessidade de 

proteção liminar dos direitos da personalidade, bem assim dos PessoaisJ'. 

E prossegue esse autor: % importância desse 

aspecto da está em que, na maioria dos casos, não havendo sanção 

liminar específica, os direitos da personalidade ficam praticamente 

indefesos ". 



Entretanto, mais modernamente, e especificamente 

considerando o contido no artigo 461, do Código de Processo Civil, 

verificamos a tuteia especifica da obrigação de fazer ou não fazer, 

ressaltando, dessa forma, mais Um componente Para a defesa dos direitos de 

personalidade. 

Assim, considerando a defesa dos direitos de 

personalidade, temos que a norma Ora analisada modificou o regime da 

execução de obrigação de fazer e não fazer, repetindo praticamente o 

sistema instituido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, 

sendo hoje a regra do direito privado brasileiro, quanto ao descumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer, de execução especifica. sendo exceção a 

resolução em perdas e danos.25 

Assim, o autor da ação, deverá requerer a 

condenação do réu ao cumprimento da tutela específica da obrigaçao de 

fazer, podendo optar pelas perdas e danos, Se assim 

1.5 0 s  direitos da personalidade e as Constiiuiç&s 

A começar pela Alemanha, VenloS que a lei fundamental 

(Grundgesetz) de I 949, em seu artigo 1 explicita que: 

25 Nelson Nery Ji)nior 8, Rosa Maria Barrete Borriello de Andrade Nery. C6digo de Processo 
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, p. 898. 

26 NERY J(JNIOR Nelson & NERY, Rosa Maria Barrete Borriello de Andrade, op, cit., p, 898, 



"a dignidade do ser humano é inatingível. Respeitá-la e protegê-la é 

dever de todo poder estatal. O povo alemão reconhece, por 

conseguinte, os invioláveis direitos do homem como fundamento da 

comunidade humana, da Paz e da justiça no mundo. Os direitos 

fundamentais que se seguem vinculam o legislador, o Poder 

Executivo e o Judiciário como Direito imediatamente vigente". 

Este artigo, combinado com 0 seguinte, traz a base do 

direito geral mencionado. 

O artigo 2O assim dispõe: 

"Todos têm direito ao livre desenvolvimento da própria personalidade, 

contanto que não violem Os direitos alheios e não transgridam a 

ordem constitucional ou a lei moral. Todos têm direitos a vida e 5 

incolumidade física. A Ilberdade da pessoa é inviolavel. Esses 

direitos só podem ser limitados Com base em lei". 

Antes da unificação, também a Alemanha Oriental, no 

Código Civil de 1975, continha cláusula que reconhecia O direito geral de 

personalidade. 

A Constituição italiana de 1947, no seu artigo 2O, reconhece 

e garante lios direitos invioláveis do homem, seja como indivíduo, seja nas 

formações sociais em que se desenvolve sua personalidade" exigindo, ainda, 

da República ''0 dos deveres inderrogáveis de ~ o / i d a r i & ~ d ~  

política, econômica e social". 

O artigo 3O prevê a igualdade, tanto em dignidade como 

perante a lei, entre todos OS homens e assinala como objetivo da República a 



remoção de r obstáculo^ de ordem ec0nÔmica e social que, limitando de fato a 

liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem 0 pleno desenvolvimento da 

pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na 

organização política, econômica e social do país". 

A Constituição lusitana de 1976. no artigo l0 declara que 

%ltuga/ é uma República soberana, L~aseada na dignidade da pessoa 

humana e na vontade popular e empenhada na SUa transformação numa 

sociedade sem classes". Este artigo combinado, com o artigo 70, alínea 1, do 

Código Civil de 1966, traça parâmetros do direito geral da personalidade. 

Interessante fato ocorre na França: em 1971, o Conselho 

Constitucional considerou vincuiante para O legislador o conteúdo do 

preâmbulo da Constituição de 1958, que faz expressa adesão aos princípios 

da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. 

A Constituição da Espanha, promulgada em 1978, em seu 

artigo iO, inciço I, proclama em termos gerais que "Ia dignidad de Ia persona, 

tos derechos inviolables que lê son inherentes, e1 libre desarro/lo de Ia 

personalidad, e1 respeito a Ia ley Y a 10s derechos de /os demás son 

fundamento de ordem p0/ífic0 y de /a Paz social". E, em Seu parágrafo 20, 

dispõe que "/as normas relativas a 10s derechos fundamentales y a lãs 

liberdades que /a constituición reconoce se interpretarán de conformidad com 

/a ~eclaración universal de Derechos Humanos Y 10s Tratados y acuerdos 

,nternacjona/es sobre Ias mismas materias ratificadas por Espana". Seu artigo 



14 destaca o principio da igualdade de todos perante a lei. Nos artigos 15, 16, 

17, 18 e 19, são reconhecidos vários direitos da personalidade. 

Na Suíça, a doutrina reconhece o direito geral de 

personalidade na compreensão que dá ao artigo 28 do Código Civil daquele 

país. 

Portanto, vislumbra-se, no exame do direito positivo e da 

doutrina dos países citados, a preocupação de levar a tutela das suas 

respectivas Constituições e lei básicas não SÓ direitos explicitados da 

personalidade, mas também princípios gerais que 0s assegurem de forma 

ampla e abrangente. 

No Brasil, a Const i t~ i~áo de 1988 provocou a ruptura de 

conceitos clássicos, em face da necessidade de dar tutela mais significativa a 

vários anseios da sociedade, configurando-se assim, O que se pode chamar 

de ordem" social. Diante disto, 0 ~e~onhe~ imen to  dos direitos da 

personalidade se deu com maior abrangência em comparação com a 

Constituição anterior. 

NO que tange a essa abrangência, lembramos dos 

ensinamentoç de Fábio Maria de Mattiaz7 que indica que "a proteçao 

concedida aos direitoli humanos 6 uma jndicaçao do iiidice de progresso 

cultural e moral de um povo". 

27 Direitos da personalidade: aspectos gerais. Estudos de direito c iv~l .  p. 108 e 109, 



Em relação ao reconhecimento dos direitos de 

personalidade, o artigo 5' é sobremodo significativo. Nele se pode identificar 

o reconhecimento dos direitos da personalidade, desde o seu caput, 

passando por mais de uma dezena de seus incisos, e encontrando sua 

culminância na previsão que não pode deixar de ser mencionada, da 

indenização por dano moral, (5', V e X), posto que tal instituto é de 

fundamental importância para a efetiva tutela de alguns dos mais expressivos 

dentre estes direitos da personalidade. 

Destaque-se, porém, o seu parágrafo 2', segundo o qual lios 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios Por ela adotados em que a República 

Federativa do Brasil seja parte". Eis aí a norma que consagra a doutrina do 

direito geral da personalidade com a dignidade constitucional que lhe é 

própria. 

Tal norma traduz, Com efeito, O reconhecimento de que as 

garantias enumeradas tanto no caput, como nos incisos específicos do artigo 

! jO, não limitam o campo de tutela dos direitos da personalidade. são, por este 

aspecto, meramente, exemplificativas- 

A esse campo, portanto, deve ser trazida também a própria 

carta das Nações Unidas de 1948. de que 0 Brasil é subscritor e que versa 

exatamente sobre 0s direitos da personalidade, e ainda outros inscritos na 

Constituição como o do inciso II de seu artigo 4' (a prevalência dos direitos 

humanos nas internacionais) e o da alínea "b". do inciso v i l ,  do 



artigo 34, que autoriza a intervenção da União nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar o respeito a direitos da pessoa humana. 

A invocação desses dispositivos poderia ser contraposta à 

alegação de que se trata de preceitos de carater eminentemente público e 

que, portanto, somente operariam nesta área, embora, a nosso ver, possam 

ser utilizados na esfera particular. 

Aceitar tal assertiva, entretanto, significaria restringir 

indevidamente o alcance dos princípios que foram mencionados, pois como 

tal, isto é, como princípios, estão acima da superada divisão entre direito 

público e privado. 

"0 princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou 

explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa oposição 

de proeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso 

mesmo, vincula de modo inexorável, o entendimento e a 

das normas jurídicas que com ele se conectam", 28 

Além do mais, o argumento contrário ao que ora se sustenta 

nega, efetivamente, os direitos da personalidade. O fato de os princípios que 

fundamentam a teoria geral dos direitos da personalidade repousarem em 

normas de direito público, apenas enfatiza o caráter "erga omnes" destes, 

obrigando o Estado à sua efetiva proteção, quer contra atentados perpetrados 

por outros particulares, quer, e, Com mais propriedade, os que possam 

decorrer de sua própria atuação. 

28 Roque carrazza, Curso de direito constitucional tributário. p. 23 



Como reconhecido pela doutrina, a teoria dos direitos da 

personalidade visa resguardar a dignidade da pessoa humana. 

A seu turno, o artigo 1' da nossa Constituição declara que a 

República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de 

Direito, tem como um de seus fundamentos "a dignidade da pessoa humana7?. 

(Inciso III) 

Constata-se, portanto, que a Preservação desta dignidade, 

fim especifico da tutela dos direitos da personalidade, é elemento 

indispensável do Estado de Direito e, também, um de seus princípios 

fundamentais. A primeira conclusão, pois, é de que SOmente poderá existir 

Estado de Direito no Brasil, enquanto a nossa 0rdem jurídica for baseada no 

reconhecimento dos direitos da personalidade, oferecendo-lhes efetivo 

resguardo. 

Dessa forma, reconhece-se a existência de um conjunto de 

princípios que estão fielmente relacionados com 0s direitos da personalidade, 

conferindo-lhes, neste campo, estrutura e ~oesão.  

Mais relevante ainda é O fato de que tais princípios tenham 

o status hierárquico de constitucionais, pois estes 360, há Um tempo, direito 

positivo e guias seguros das atividades interpretativa e judicial. Em outros 

termos, sáo fonte de direito (Esser) e idéias-base de normas jurídicas".29 

29 Roque Antonio Carrazza. Op. cit.. P. 30 e 33 



CAP~TULO 2: A DIGNIDADE Hi.JMANA E A LIBERDADE 

DE CONTRATAR 

2.1 Dignidade humana e 0 s  direitos de perso- 

nalidade 

Como nos mostra Maria Celina Bodin de Moraes, 0s seres 

humanos se distinguem de outras espécies Por serem constituídos de 

"substância única, uma qualidade própria comum unicamente aos humanos: 

uma 'dignidadeJ inerente a espécie humana. A raiz etimológica da palavra 

'dignidade' provém do latim: dignus 6 aquele que merece estima e honra, 

aquele que é importante''.30 

E, assim, temos que dignidade é um conceito que foi sendo 

elaborado no decorrer da história e chega ao início do ~ecu lo  XXI repleta de 

si mesma como um valor supremo, construido pela razão j ~ r i d i ca .~ '  

NO que diz respeito à dignidade. relevante é destacar que 

foi o cristianismo que, pela primeira vez, concebeu a idéia de uma dignidade 

pessoal, a cada indivíduo. 0 desenvolvimento do pensamento 

cristão sobre a dignidade humana deu-se sob um duplo fundamento: o 

homem é um ser por Deus para ser O centro da criação; como ser 

30 M ~ ~ , ~  celina Bodjn de Moraes, O conceito d e  dignidade humana: substrato axiológico e 
conteúdo normativo, SAR LET, I ngo Wolfgang, Const;tuiçao, direitos fundamentais e direito 

privado, p. 1 10. 
Luiz Antonio Rizzatto Nunes, 0 pfiflcjp;~ constitucional da dignidade da pessoa humana 
- doutrina e jurisprudéncia, P. 46. 



amado por Deus, foi salvo de sua natureza originária pela noção que lhe 

atribui uma de liberdade de escolha, que 0 torna capaz de tomar decisões 

contra o seu desejo natural.32 

Assim, é ela, a dignidade, 0 primeiro fundamento de todo o 

sistema constitucional posto e último arcabouço da guarida dos direitos 

individuais. A isonomia serve, é verdade, para gerar equilíbrio real, porém 

visando concretizar o direito a dignidade. É a dignidade a direção, o comando 

a ser considerado primeiramente pelo 

Como verdadeira ff~láusula geral de tutela e promoção da 

pessoa humana, a dignidade é 0 valor máximo de nosso ordenamento 

jurídico, devendo informar todas as relações jurídicas, estando sob seu 

comando a legislação infraconstituci~nal", Como salienta Gustavo T e ~ e d i ~ ~ . ~  

0 s  direitos fundamentais, protegidos em nossa Constituição 

Federal sãol em principio, os mesmos direitos da personalidade. A distinção 

reside no âmbito das relações em que são inseridos, Com0 ensina Carlos 

Alberto ~ i t t a r ~ ~ .  

Se falarmos de relações de direito público, com vistas à 

proteção da pessoa em face do Estado, denominamos esses direitos 

essenciais de direitos fundamentais. 

32 Maria Celina Bodin de Moraes, op. cit., P. 110 e 11 1. 
33 Luiz Antonio Rizzatto Nunes, OP. cit., P. 45. 
34 Gustavo Tepedino, Premissas metodológicas Para a ~Onst i tuc ional iza~~~ do direito civil 

Temas de Direito Civil, P. 54. 
35 Carlos Alberto Bittar, Os direitos de personalidade, p. 112 .  



Se tratarmos de relações de direito privado, com a 

finalidade de proteção da pessoa em face de outros indivíduos, chamamos 

esses direitos essenciais de direitos da personalidade. 

Estes direitos, que têm Como 0bJeto 0s atributos físicos e 

morais da pessoa em si e em suas projeções sociais, na defesa da essência 

do ser humano, são, em regra, intransmissíveis e i r renunci~vei~,  tendo 

posição singular, por protegerem valores inatos, ou originários, da pessoa, 

como a vida, a liberdade, a honra, a vida privada e 0 nome. 

O Código Civil, em sua Parte Geral, estabelece normas 

sobre esses direitos, como lhe convém sem maiores detalhamentos, direitos 

estes que poderiam conduzir a um indevido engessamento de matéria de 

tamanha magnitude (artigos 1 1 a 2 1 ). 

Assim, a tutela constitucional oferecida principalmente pelo 

artigo 50 da Lei Maior compreende OS direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade, alcançando as relaçóes de direito público e de direito privado. 

E sob essa égide. verificamos o voto do Ministro 

Rosado de Aguiar proferido em Habeas Corpus no 12.547, da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, 

L-> 

Antes de prosseguir, vale mencionar a experiência da jurisprudência 

que mais uma vez enfrentou situações assemelhadas, 

embora não tão drásticas quanto a que agora nos ocupa. Diante de 



uma fiança dada ao banco Por Pessoa com a renda mensal de 1150 

DM, em garantia de 100.000 DM, a Corte Constitucional Alemã 

afastou a validade da fiança e aplicou o ~r i r ic ipio do livre 

deçenvolvimento da personalidade: "Esse direito da fiadora era 

coarctado pela executoriedade de um encarcio de tal monta e tão 

desproporcionado dos seus rendimentos que importaria a sua 

asfixia econômica para toda vida" (Joaquim de Souza Ribeiro, 

constitucionaiizaçã0 do Direito Civil, Boletim da Faculdade de 

Direito, Coimbra, 1998, V. LXXXIV, P. 729 (750). (Grifos nossos) 

A Constituição de 1988 enuncia no seu primeiro artigo que o estado 

democrático de direito tem como principio fundamental a dignidade 

da pessoa humana (art. A o ,  inc. 111). NO Seu artigo terceiro define a 

construção de uma sociedade Justa como objetivo da República (art. 

30, inc. I) e inclui, entre 0s direito fundamentais, os direitos 

liberdade e a igualdade (art. 5O, caput). Com isso, considerou a 

diqnidade da pessoa humana COfTlO núcleo dos sitema, norma 

orientadora do ordenamento constitucional e do infraconstitucional 

djanidade que deve Ser oreservada Porquanto sem ela não há 

efetivacão dos direitos da personalidade. (Grifos nossos) 

A dignidade é o valor que unifica O Sistema. e "qualidade intrinseca 

da pessoa humana, irrenunciável e inalienável, na medida em que 

elemento que qualifica o ser humano como tal", (Ingo 

Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 104) existe 

para todos e é igual em todos (Declaração Universal dos Direitos 

ONU, 1948). (Grifos nossos) 



2.2 A dignidade humana como fundamento do 

Estado e do Direito 

A dignidade da pessoa humana, repetimos, é fundamento 

da República Federativa do Brasil, na conformidade do artigo 1°, inciso 111 da 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, como fundamento primeiro da ordem jurídica 

constitucional, ele o é também do direito público, sendo o vértice do Estado 

de Direito. 

Neste passo, o seu reconhecimento proporciona a análise 

de outros institutos do direito privado a ele relacionados, em especial: a 

autonomia privada, o patrimônio, a propriedade, tudo. interligado à pessoa. 

Dessa forma, os direitos de personalidade, cuja dignidade 

humana é o objefo, são direitos fundamentais do indivíduo, devendo ser alvo 

da tutela do Estado, são campo de livre exercício da a ~ t ~ n o r n i a  privada, dela 

~ons t i t u t i vo .~~  

Podemos também extrair desse pensamento que a tuteia 

dos direitos de personalidade subsumidos no principio da dignidade da 

36 ,qexandre dos santos Cunha, Dignidade da Pessoa humana: conceito fundamental do 
direito civil, MARTINS-COSTA, Judith (org.1. A reconstrução do direito privado - reflexos dos 
princípios diretr;zes e djreifos fundamentais consfitu~onals no direito privado, p, 261 



pessoa humana, e a condição para a existência de um Estado Democrático 

de Direito, e salvaguarda necessário a0 

Conclui-se, ainda, que 0 Estado não pode determinar 

quaisquer padrões objetivos de exercicio dos direitos da dignidade, mediante 

aplicação de regras morais oficiais, sob Pena de1 Por SUPerpo~ição do público 

ao privado, em nome do bem absoluto, conduzir ao terror t o t a ~ i t d r i ~ . ~ ~  

Entretanto, dúvidas não restam no sentido de que a 

"dignidade só é garantia ilimitada se não ferir outra''. 39 

Levando-a em consideração, Por conseqüência, temos que 

a aplicação concreta do principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, antes de mais nada, é Um dever social. 

No Estado de Direito, Como mostra Luiz Antonio Rizzatto 

Nunes, a dignidade da pessoa humana: 

um verdadeiro s~praprincípio Constitucional que ilumina 

todos os demais princípios e mm-nas constitucionais. E por 

isso não pode 0 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

ser desconsiderado em mnhum ato de interpretação, aplicação 

ou crjaçáo de normas jurídicas. '*O 

37 Alexandre dos Santos Cunha, O P  cit., p. 261. 
38 Ibidem, p. 261. 
39 Luiz Antonio Riuatto Nunes, O pnncí~io constitucjonal da dignidade da pessoa humana - 

doutrina e jurisprudência, P. 50. 
40 Ibidem, p. 50 e 51. 



Assim, deve o centro do ordenamento ser a pessoa humana 

dotada de dignidade, e não o patrimônio. cuja proteção é assegurada por 

meio de um sistema formado por conceitos e r"rIodel0~ abstratos a fim de que 

se realize a concretude da vida. 

2.3 Autonomia privada (autonomia privada x 

autonomia da vontade) 

Autonomia da vontade é a esfera de liberdade de que o 

agente dispõe no âmbito do direito privado, ligada à vontade real ou 

psicológica dos sujeitos, no exercício pleno da liberdade própria de sua 

dignidade humana, que é a liberdade de agir, ou seja, a causa de efeitos 

 jurídico^.^' 

Ressalta-se que se depreende do acima exposto, que a 

re la~ão entre a vontade e a declaração é um desdobramento do principio da 

dignidade humana, porque destaca a liberdade de agir da pessoa, sujeito de 

direitos.4z De outra parte, a autonomia privada é fenômeno que permite que o 

sujeito realize negócios jurídicos (principalmente negócios jurídicos bilatérias, 

ou seja, contratos), que são O modo de manifestação de normas 

41 Rosa Maria Barrete ~orrieiio de Andrade N e r ~  Noçaes preliminares de direito civil, p, 1 15 
42 Ibidem, p. 1 1  5. 
43 Ibidem, p. 116. 



Em relação a estas, temos que "O contrato sempre é, e em 

qualquer circunstância, operação jurídico-econômico que visa a garantir a 

ambas as partes o sucesso de suas lídimas pretensões"." 

Assim, verificamos aufonomia da vontade, como manifestação 

de liberdade individual no campo do direito psicológico e autonomia privada, 

o poder de criar, nos limites da lei, t-mrmas jurídicas. 

Desse modo e nestas condições, OS particulares tornam-se 

legisladores sobre sua matéria jurídica, criando fxmt-ias jurídicas vinculadas, 

de eficácia reconhecida pelo Estado. 

"Diretamenfe conectada à concepção da autonomia da 

vontade como poder jurídico, está a teoria normativa do 

negócio jurídico, pela qual este, Com0 instrumento de 

realização da autonomia privada, é declaração de vontade 

criadora de normas jurídicas. lA5 

Nestes termos, temos, sob 0 Ponto de vista técnico, que a 

autonomia privada funciona Como verdadeiro poder jurídico particular, 

traduzido na possibilidade de O sujeito agir Com a intenção de criar, modificar 

ou extinguir situações jurídicas próprias ou de outrem. Deriva do 

ordenamento jurídico estatal, que 0 reconhece. e €%erCe-se nos limites que 

este fixa. 

44 Rosa Maria Barrete Borriello de Andrade Nery, Op. cit., p. 119. 
45 Francisco dos Santos ~ rna ra l  Netol em homenagem ao Prof. Dr. Ferrer- 

correia ~~l~t,,,, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p 13. 



Autonomia privada significa, assim, que o ordenamento 

estatal deixa um espaço livre ao exercício do poder jurídico dos particulares, 

espaço esse que é a esfera de atuaçáo com eficácia jurídica. 

Como nos mostra Francisco dos Santos Amara1 Neto, 

"conseqüências imediatas da aceitação da autonomia privada 

são, em matéria constitucional, a garantia da liberdade de 

iniciativa econômica, e no Campo contratual, que é o seu 

campo por excelência, 0s princípios da liberdade contratua/, 

da força obrigatória dos contratos, do efeito relativo dos 

contratos, do consensualismo e da natureza supletiva ou 

dispositiva da maioria dos vícios do consentimento. No campo 

sucessório, a liberdade de testar e de estabelecer o conteúdo 

do testamentoJA6 

46 F ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  dos santos Amara1 Neto. Estudos em homenagem ao Pr0f Dr. Ferrer- 

Correia, p. 27. 



CAP~TULO 3: PRINC~PIO DA IMPUTAÇÃO CIVIL DOS 

DANOS 

3.1 Pessoa e patrimônio 

Como amplamente demonstrado. é a pessoa sujeito de 

direitos e obrigações e, nesta esteira. possui e Jamais e em tempo algum será 

possuída. Entretanto, "a falta de objeto patrimonial não pode (nem deve 

jamais) acarretar o não comparecimento da Pessoa a0 estatuto de sujeito. 

N ~ O  há pecúnia nem patrimônio que mensurem a dignidade, esta sempre é 

incornensurá velJ'. 47 

Neste passo, há de se verificar que estes, sujeito e 

patrimônio - que aqui poderemos chamar de objeto. preenchem 0s 

arcabouços basilares do espaço jurídico, vez que Se envolvem para a 

formação das relações jurídicas. 

Contudo, mais uma vez ressa~tamos que ambos embora se 

envolvam para a concretizaçáo das relações jurídicas. não haverá momento 

algum em que serão confundidos, sob Pena de, em ocorrendo, ensejar total 

afronta ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois deve 

ser o patrimônio (objeto das relações Jurídicas), visto sob total submissão à 

pessoa que o possui. 

47 Luiz Edson Fachin, Estatuto jurídico do patrimônio mínimo, p. 31 0 e 31 1 



E também nesta esfera de autonomia privada, há de se 

ressaltar que patrimônio deve ser considerado não somente bens imóveis, 

mas também os móveis, as coisas corpóreas e i nco rp~reas~~ ,  como também o 

patrimônio genético.49 

Também com relação à autonomia privada, não podemos 

nos furtar a trazer à apreciação a chamada quarta dimensão dos direitos 

fundamentais5', direitos versados sobre a bioética e a engenharia de 

reprodução humana. 

3.2 fmputação civil dos danos 

Como nos ensina Orlando Gomes, o 

inadimplemenfo, no sentido estreito do vocáb(Jl0, quando o devedor não 

cumpre a obrigação, voluntária ou involuntariamente': 

Neste passo, extraímos do ensinamento trazido a 

apreciação que: 

48 "Dizem-se corpórea~ as coisas tangíveis ou perceptíveis por outros sentidos que nao o 
tato. Coisa ~ ~ r p ó r e a  6 a que pode Ser vistal tocada ou apreendida (res quae tangi 
possunt), numa palavra, a que possui forma exterior Bem incorpbreo. O que, não tendo 
existGncia pode ser objeto do direito" (Gomes, Introd., p. 212). 

49 I $ ( , , . )  patrimbnio genkt ic~ no sentido de universo de componentes físicos, psíquicos e 
culturais que começam no antepassado remoto, permanecem constantes embora com 
naturais mutaçdes ao longo das geraçaes, e que- em conjugação com factores 
ambienciais e num processo de intera~ão. passam a constituir a nossa 
prdpria identidade e que, por isso temos o direito de guardar e defender e depois 
transmitir (BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao patrimbnio genefjco, 
1998, p, 32). FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídjco do patrimônio mínimo, p, 34, 

50 Santiago Guerra Filho, Processo constituconai e direitos fundamentais, 38, 
51 Orlando Gomes, ObfigaçÕes, P. 143. 



'pode o inadimplemento resultar de fato imputável ao devedor 

ou evento estranho à Sua vontade, que determine a impossibilidade 

de cumprir (. . .) Como, entretanto, O devedor inadimplente 

responde por perdas e danos, a doutrina tradicional funda sua 

responsabilidade no compoflamento que tenha, referindo-se 

ao tipo abstrato do bom pai de família, eis que deve conduzir- 

se com diligência normal". 52 

Sob esse aspecto, fácil e concluir que: 

"quem viola o direito alheio deve indenizar. O devedor que não 

cumpre as suas obrigaqões deve se sujeitar a que sejam 

apreendidos os seus bens penhoráveis, e a impenhorabil;dade 

e a não sequestrabilidade de certos bens essenciais à vida ou 

estruturalmente ligados à pessoa dmonstram a existência de 

um patrimônio mínimo"." 

Ainda no que concerne à autonomia privada, Sílvio 

Rodrigues nos mostra que "princípio geral de direito, informador de toda a 

teoria da responsabilidade, encontradiça no ordenamenfo jurídico de todos os 

povos civ,/izados e sem o qual a vida social é inconcebível, é aquele que 

impõe, a quem causa dano a outrem, O dever de reparai: 54 

Em nosso Código Civil, tal principio vem observado no 

artigo 39,: cLPe/o inadimplernent0 das obrigações respondem todos os bens 

do devedor': que, a nosso ver, antecipa a razoabilidade de que a pessoa 

52 Orlando Gomes, op. cit., P. 143. 
53 Rosa Maria Barrete Borriello de Andtrade NerY. Noções preliminares de direito civ,/, p, 1 
54 Sílvio Rodrigues, ~es~onsabilidade Civil, p.13. 



humana, em homenagem ao princípio da dignidade humana, embora tendo 

violado direito de outrem, e por conseqüência sendo obrigada a indenizar 

com seus bens penhoráveis, deve possuir um patrimÔni0 mínimo suficiente a 

sua sobrevivência. 

Neste aspecto, Judith Matins-Costa mostra que o objetivo 

fundamental da República é a construção de ~ ~ r r ~ a  sociedade livre, justa e 

solidária, tendo a Constituição, em Seu artigo 3', conformado um modelo de 

mercado assentado, de um lado, na liberdade de iniciativa econôrnica, de 

outro, na valorização do trabalho e na defesa do consumidor, princjpjos 

conducentes à consecução de um preciso fim - a construção de uma 

Sociedade solidária - livre, justa e 

Entretanto, em que Pese 0 avanço do mencionado artigo 

391, do Código Civil Brasileiro, temerário se encontra este campo, pois, 

se somente considerarmos que aquele que possui patrimônio poderia ter 

autonomia privada, ou seja, poderia materializá-la atEivés da celebração de 

negócio jurídico - contrato, poderíamos então dizer que aquele que não 

possui bens (patrjmônio) não poderia assumir responsabilidades, em razão de 

que as novas relações jurídicas não estariam garantidas em decorrência da 

falta de bens (patrimônio) do devedor, na hipótese de inadimplemento. Melhor 

e)(emplificando: o credor não usufruiria dos efeitos jurídicos contidos no já 

55 J~~~~~ M a r t i n s - ~ o s f a ,  ~ e r c a d o  e solidariedade social entre cOsfnOS e taxis: a boa-fe 

nas relações de  consumo^ MARTINS-COSTA, Judith (org.), A reconstruçao do direito 

privado - reflexos dos princjpios? diretrizes e direitos fundamentais ~ o n s t i t u c j ~ ~ ~ ; ~  no 
direito privado, p. 622. 



mencionado artigo 391, do Código Civil, em ocorrendo a ausência de bens do 

devedor capaz de satisfazer seu crédito. 

Neste passo, cumpre-nos observar que em se procedendo 

dessa forma, os principias da igualdade e da isonomia, celebrados pela Carta 

Magna, estariam arranhados posto que, também um dos princípios de direito 

privado, que é a autonomia privada, é previsto no mesmo Diploma Legal e 

não estaria sendo respeitado. 

E em assim ocorrendo, teriamos pior: a autonomia da 

vontade, desdobramento do principio da dignidade da pessoa humana56 

igualmente estaria afrontada. 

De outra banda, e Para proporcionar o equilíbrio nas 

situações jurídicas, vem o artigo 422. do Código Civil: "OS contratantes são 

obrigados a guardar. assim na con~lusão do contrato, como em sua 

execução, 0s princípios de probidade e boa-féJ1. 

Falamos, dessa forma, de lealdade, de solidariedade entre 

0s contratantesl mesmo e principalmente antes da celebração do negócio 

jurídico a fim de que a possibilidade de ofensa a0 "principio da dignidade 

humana" em da pretensão do credor em ver seu crédito satisfeito, com 

base e fundamento no artigo 391, do Código Civil, que prevê, como já 

mencionado, a "imputação civil dos danos ao inadimplente", ou seja, que o 

56 Maria Barr&o Borriello de Andtrade N e r ~ .  Noções preliminares de direito cjv;/, p 7 15 



devedor responda de forma minimizada, sem a total perda de seu patrimônio, 

em decorrência dos danos que causar a outrem. 

E ainda, em relação aos contratos, estamos aqui 

considerando a lealdade e a probidade celebradas pelo artigo 422, do Código 

Civil, como sendo vigas mestras das situações jurídicas, admitindo-se desta 

feita a conscientização dos contratantes no que se refere a real situação 

patrimonial do outro, para a realização do negócio jurídico, sob pena da 

caracterização da má-fé do agente ao celebrar negócio jurídico com aquele 

que sabia não possuir qualquer patrimanio a responder pelos danos que 

pudesse causar. 

Dúvidas não restam no sentido de que as pessoas, em 

todas as atividades, devem agir Sempre em conformidade com os valores da 

honestidade, verdade e justiça: nas Compras. nas vendas, nos empréstimos, 

nas relações com empregados, com a concorrência, com O governo e com a 

comunidade, e em quaisquer outras. 

A prática dos valores acima implica agir sempre em boa-fé, 

consistente na prática de cada ato sem dolo e sem incorrer em fraude, 

revelando a a outra parte e agindo sob a C O ~ V ~ C Ç ~ O  de estar 

protegido pela lei, tomando também como verdadeiras e justas as 

declaraçaes e exigências do outro contratante. A boa-fé significa também 

somente assumir Com a possibilidade e a intenção verdadeiras de 

cumpri-las no prazo acordado. 



Portanto, agir em boa-fé significa acima de tudo agir com 

ética. Ser ético nas relações obrigacionais (contratuais) deixou de ser uma 

opção sob o novo Código Civil. Passou a ser um dever cuja violação 

acarretará responsabilidades para a parte infratora. 

Em termos práticos, significa dizer que, com o advento do 

Código Civil de 2002, torn0U-Se legalmente possível aos contratantes, 

consumidores ou não, pedir a anulação judicial de negócios excessivamente 

desvantajosos que tenham sido celebrados m m  o objetivo de salvar a si, a 

pessoa de sua família ou mesmo a um terceiro, e, neste ultimo caso, a 

anulação dependera de uma análise mais rigorosa por parte do juiz. 

Mas é importante esclarecer: não basta que o contratante 

venha a pensar ou mesmo perceber que fez um mau negócio ou, ainda, que, 

aos seus olhos, a outra parte tenha feito um "negócio da China". Nos termos 

da norma atual, é preciso que esse trato tenha sido celebrado com uma 

urgência tal que não seja possível Parte atentar para os prejuízos ou 

encargos excessivos que pode vir a ter. ou. em 0s vislumbrando, não lhe seja 

possível negociar melhor. sob pena de não poder salvar a si, a pessoa de sua 

família ou a um terceiro. 

Assim, na relação contratuai, temos que a solidariedade 

social implica a idéia de cooperação entre 0s membros de uma determinada 

sociedade, de modo a que Sua integração e permitam que se estruture 

e mantenha o funcionamento da mesma sociedade. 



Nessa idéia de cooperação, não só entre os contratantes, 

mas também em relação a terceiros, é que se concretiza, no direito 

contratual, a ideia solidarista insculpida no artigo 3O, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988. 

A idéia de função está presente no direito, quando se pensa 

em que o conjunto de regras positivas deve ter um tipo de finalidade e buscar 

certos objetivos. Neste sentido, 0 artigo 421, do Código Civil, reconhece a 

liberdade basica de contratar, mas, em razão e nos limites da função social 

do contrato. Com isso a liberdade de contratar fica condicionada g função 

social do contrato. No momento em que esta deixa de ocorrer, a liberdade de 

contratar não se mantém, por não estar cumprindo a sua função. Contudo, o 

Código não aponta qual seria essa função social nem os mecanismos para 

assegurá-las. Restou ao interprete determiná-los. 

i inegável que a economia moderna se estrutura, 

fundamentalmente, a partir de relações contratuais. Relações que traduzam 

uma troca de bens e valores a permitir assim a cir~ulaçao das riquezas. os 

contratos são os instrumentos jurídicos de circulação e ativação da economia 

moderna. por isso, pode-se dizer que 0 contrato cumprirá a sua função social 

na medida em que permita a manutenção das trocas econôrnicas. 

para isso, é importante que as trocas sejam justas e úteis, 

pois se não o forem, os contratantes, certamente, deixarão de cumprir os 

contratos firmados, e isso resultará em uma quebra da finalidade da liberdade 



contratual. O essencial no contrato não é a manutenção absoluta da vontade 

inicial, mas a conformidade com a justiça comutativa. 

Dentro da lógica do dogma da vontade, todo aquele que não 

tenha declarado a sua vontade não pode ser atingido pelos efeitos 

contratuais, haja vista que não teria expressa a sua vontade de forma livre, 

não tendo, portanto, exercido a sua liberdade contratual. É a idéia do 

relativismo contratual, expressa na máxima 1-es inter alios acta aliis neque 

nocet neque prodest. 

Todavia, aceitando-se a idéia de que o contrato é um elo da 

cadeia econômica e que transcende, desta forma, os interesses exclusivos 

dos contratantes, tem-se que admitir que a função social exige uma 

minoração desse relativismo. 

O terceiro, embora estranho a declaração de vontade, deve 

colaborar, pelo menos no grau mínimo, que é não atrapalhar, para o 

desenvolvimento do contrato. 0 exemplo mais típico 6 a oponibilidade do 

contrato que contenha cláusula de não-concorrência. Embora o terceiro não 

tenha feito parte do pacto que introduziu tal regra, se ele a viola, ficará sujeito 

ao desfazimento do contrato que O violou. Se, 0 terceiro pudesse ignorar tal 

cláusula, por ser res inter alios acta. ela seria desprovida de sentido. 



3.3 O princípio da razoabilidade e a Consti- 

tuiçòo de 1988 

Dispõe o artigo 5O, inciso LIV, da Constituição Federal de 

1988 que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal". Muitas são as implicações deste enunciado, pois que se 

pode retirar de tal prescrição variados ditames, como a determinação de que 

ninguém será julgado senão por juiz0 competente e pré-constituído, além de 

aplicarem-se ao referido enunciado 0s brocardos latinos de nu//um crimen 

sine lege, ou então nulla poena sine lege. 

O supracitado inciso, independente das interpretações que 

lhe sejam atribuídas, regula na Carta Constitucional, expressa e 

indubitavelmente o princípio expresso do devido processo legal, inspirando-se 

de forma notória na redação encontrada no constitucionalismo norte- 

americano. 

O princípio do devido processo legal, aliado a separação 

dos poderes, constitui-se em fundamento essencial do regime democrático, 

uma vez que sua abrangência ultrapassa a condição de simples garantia 

processual. incorporado a Const~tui~ão ~orte-americana de 1787 através das 

emendas 5 a  e 14O, o referido principio tornou-se prontamente objeto 

constante de intenso trabalho doutrinário e jurisprudencial, principalmente no 

que tange à interpretação dada pela Suprema Corte americana, pois se hoje 

o mesmo pôde alcançar o reconhecimento e 0 prestígio que lhe são devidos 



tal se deve ao enunciado flexível sobre o qual foi esculpido e às 

possibilidades abertas pelo case system, emblema maior do sistema da 

Common Law. 

O principio da razoabilidade não se encontra 

expressamente previsto sob esta epigrafe na Constituição de 1988. Contudo, 

não permite que se infira estar tal principio afastado do sistema constitucional 

pátrio, posto que se pode auferi-lo implicitamente de alguns dispositivos, bem 

como do histórico de sua elaboração. 

Enquanto princípio do devido processo legal, encontra-se 

positivado no capítulo de direitos e garantias individuais, no artigo 5 O ,  inciso 

LIV. Nesta mesma esfera, tocante a processualística penal da qual é oriundo, 

o inciso XXXIX do citado artigo expõe a idéia central do "nullum crimen, nu//a 

poena, sine lege". 

É, contudo, enquanto princípio conformador de direito 

material que a ausência de disposição expressa do principio da razoabilidade 

é mais sentida. O apego desmedido ao Princípio da Separação dos Poderes 

tem lhe imposto barreiras a um desenvolvimento mais explícito. Mister é 

lembrar, todavia, que sua previsão constou dos trabalhos da Assembléia 

Constituinte de 1984. Em certa altura dos trabalhos, lia-se na redação do 

artigo 44: 

" A  pública, direta ou i~idireta, de qualquer dos 

Poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade, exigindo-se, como condiç50 de 



validade dos atos administrativos, a motivação suficiente e, 

como requisito de sua legitimidade, a razoabi~idade".~~ 

Ainda que outra tenha sido a redação final do dispositivo, 

não se pode negar que a razoabilidade e a racionalidade integram de forma 

cabal o ordenamento constitucional brasileiro e constituem princípios 

inarredáveis para elaboração de leis e atuação do Poder Executivo, 

ensejando seu afastamento, em ambos 0s casos, impugnação pelo Poder 

Judiciário, sempre que perquirido, por inconstitucionalidade destas medidas. 

José Afonso da silva5' afirma também estar o principio da 

"proporcionalidade razoável" consagrado enquanto princípio constitucional 

geral e explícito de tributação, traduzido na norma que impede a tributação 

com efeitos de confisco (artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 

1988). É vedado ao Poder Público tributar patrimônio de modo a impossibilitar 

sua manutenção pelo particular OU inviabilizar O USO econômico a que se 

destine, ressalvadas as exceções ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i m e n t e  previstas. 

Por último, cumpre destacar que a cada dia se torna mais 

frequente a alusão ao principio ora em voga em diversos arestos do Supremo 

Tribunal Federal, "quando se cuida de  verificar a razoabilidade ou não da 

d;st;nção legal das situações de fato"-59 

57 Conforme nos ensina Luis Roberto Barroso, Os princípios da razoabj/;dade e da 
proporcjona/jdade. Texto recolhido na Internet. 

58 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 98. 
59 ADln no. 489-11600-DF. DJU, 22.1 1.91. 



Neste sentido, também o Ministro Marco Aurélio em 

despacho, proferido em Mandado de Injunçao verificou que, "se a Corte de 

origem não dirimiu a materia sob o ângulo constitucional, descabe assentar, 

contrariando até mesmo o principio da razoabilidade. ou seja, a presunção do 

ordinário, que, se a Corte enfrentasse o fema, agiria de forma contrária ao 

que preconizado pela Lei ~ a i o f ' ~ ~ .  bem como. que "mora Iegislativa: 

exigência e caracterização: critério de razoabi~idade".~' 

Todavia, é possível notar, a partir das passagens acima 

citadas, que diversas são as oportunidades em que jurisprudência e doutrina 

utilizam 0s termos razoabilidade e proporcionalidade indistintamente. 

Mister é notar que muitos criticam esse princípio da 

proporcionalidade, na medida em que garante ao juiz amplos poderes, o que 

poderia levar o Judiciário a um poder prevalecente do Estado. Ressaltamse 

que o juiz na sua ponderação, deve objetivar encontrar a vontade do 

legislador constituinte, principalmente do constituinte originário que traçou o 

espírito democrático da nossa sociedade.62 

60 Despacho exalado no Agravo de In~tt-umento no. 141.916-4-SP, em 22,02,g4, 
publicado no DJU de 22.03.94. 

61 Mandado de Injunção no. 361-l-RJ, Relator Ministro NBri da Silveira, DJU, 17-06-94. 
62 Daniela Lacerda Saraiva Santos, 0 princípio da solidariedade, MARTINS-COSTA, 

Judith (org.), A reconstrução do direito privado - ief/exos dos princípios, diretrizes 
direitos fundamentais c ~ n ~ t i t ~ c i ~ n a i ~  no direito privado, p. 378. 

> 



3.4 Responsabilidade civil: pressupostos, requisitos 

e efetividade 

Para a caracterização da responsabilidade civil exigi-se a 

ocorrência dos seguintes itens. sem o qual resta esvaziada qualquer tentativa 

de responsabilização: conduta C0m;ss;va OLJ ofnissiva, culpa do agente, nexo 

causal entre a conduta e o resultado e, finalmente, o dano 63. 

Estes são os alicerces do que denominamos 

responsabi/,dade civil subjetiva, OU Clássica, Com O pressuposto culpa como 

elemento central. Autorizada doutrina, entretanto, com luz própria, e 

fundamento nas construções jurisprudenciais e sumulares dos nossos 

tribunais, de longa data vislumbra e aceita a idéia de uma responsabilidade 

sem culpa, ou seja, desvinculada de um de seus mais importantes elementos, 

e que a cada dia angaria mais e mais adeptos. todos com fervorosos 

argumentos, o que pode ser comprovado pelo teor de alguns de nossos mais 

modernos instrumentos legi~lativos, como, Por exemplo, O Código de Defesa 

do Consumidor. Mas antes de discutirmos as diversas e importantes espécies 

de responsabilidade, dedicaremo-nos a U i n  ligeiro vislumbre de seus 

elementos seguindo o mesmo critério adotado pela doutrina clássica sobre o 

tema. 

63 Rui stocco, ~~~~onsabil idade civil e SUa Interpretação Jurisprudencial, p. 53, ao citar os 
da responsabilidade, condensados por José Cretella Junior, apresenta 

uma linha similar à adotada neste estudo, complementando a exposição do que denominamos 
de elementos da responsabilidade. Para este, OS PreSSUpOstos ensejadores da 
responsabilização são: a) existência de alguém que infrinja uma norma; b) alguém que  
sofra por esta atitude (a vitima) e C) 0 prejuizo ocasionado. 



Toda manifestação exterior de vontade, voluntariamente 

concebida de forma unilateral ou por reciproco acordo de vontades, produz o 

que se convencionou denominar de ato jurídico. Para visualizar a produção 

do ato jurídico, o agente deve assumir a atitude de desenvolver determinada 

conduta, ou, contrariamente, abster-se de praticá-la.64 De tal conduta poderá 

surgir uma obrigação originalmente lícita, decorrente da assinatura de um 

contrato, ou ilícita, como o acidente causado por determinada pessoa na 

condução de veículo. 

Lesionado o bem que se encontra tutelado, antes de ocorrer 

a apuração da existência e do quantum desse prejuízo, e mister apurar a 

efetividade ou não da conduta que lhe tenha dado causa. Afinal, tem-se como 

inconcebível a idéia de responsabiiização sem a COncreta configuração de 

64 Washington de Barros Monteiro, em Seu clássico Curso de direito civil, v.1, Parte Geral 
p. 175, destaca exatamente ser O ato de vontade como a "característica primordial 
ato juridico". Como segunda caracteristica restaria então Sua obrigatória licitude. Complementa o 
professor seu raciocínio dispondo que O ato que contraria a lei, em 
ilícito, mesmo possuindo conseqüências juridicas materiais, deixa de ser ato jurídico 
para transformar-se em fato juridico. Data maxima venia, discordamos de nosso grande 
mestre, ao entender que a conceituação de fato jurídico (evento de ordem natural, 
alheio 2 vontade humana, conforme lição do próprio Washington, op. cit., pg. 164) e ato 
juridico (manifestação humana de uma vontade destinada a criar direitos e obrigaçaes 
e que repercute juridicamente), resta pacificamente diferenciada. Vicente RAO, no seu 
clássico  to ~ur íd ico ,  p. 24, corrobora esse entendimento ao dispor o ato juridico como 
o fato em que o elemento voluntariedade é determinante, ou seja, existe uma vontade 
humana de criar ou extinguir uma obrigação. A responsabilidade objetiva corrobora tal 
entendimento, pois nesta espécie O agente responde Por um determinado ato ilicito 
independente de do10 OU culpa. Mesmo 0 ato ilicito culposo, no qual 0 resultado danoso 
não foi previsto ou objetivado pelo agente, demonstra-se claramente a conduta 
obrigatoriamente humana desenvolvida Por este. Ora, Se agente e lesado são pessoas 
humanas, se a conduta é humana, e 0 dano configura-se na obrigação pessoal de 
reparar o prejuízo, não vemos razão para ser usado O termo ilícito civil como fato 
juridico ao invés de ato jurídico, t-msmo Porque uma tempestade que destrbi uma 
plantação (exemplo cl8ssico de fato luridico) e em Sua prbpria causa geradora 
antag6n;ca a um acidente causado Por ~ r e ~ o s t o ,  em que o patrão responde 
objetivamente (exemplo atual de responsabilidade objetiva e de ato juridico, consoante 
a Sumula n." 341 do STF). 



uma conduta humana que, por ação ou omissão, se consubstancie numa 

contrariedade ao ordenamento jurídico preestabelecido. 

Não é por outro motivo que é exatamente nessa apuração 

que se configura o "elemento primário de todo 

Não se deve abranger em seu contexto a consciência do 

resultado a ser produzido ou o propósito da conduta. elementos que 

configuram o dolo. Acertadamente, diga-se de passagem, pois conduta 

voluntária representa a manifestação de uma atitude, não sendo apropriada 

para representar também a intenção OU não do agente em obter resultado, 

viçualizado com antecedência (dolo) ou não (culpa).66 

Na esteira desse mesmo raciocínio, a responsabilização por 

avaria causada a bem relevantemente protegido apresenta dois planos 

imediatos: o naturalístico e o normativo. Enquanto este faz alusão ao efeito 

fina/ do ato ilícito, materializado no dano ou prejuízo, aquele se configura 

exatamente como primeira etapa da construção da responsabilidade, ou seja, 

a prática de uma conduta C U ~ ~ O S ~ ,  positiva OU negativa. Aventurando-se, 

portanto, num conceito, poder-se-ia caracterizar a conduta como a 

exteriorização naturalística de uma atitude que, voluntariamente, por ação ou 

jnbrcja, demonstre ser contrária a0 Direito, resultando em um dano, material 

ou moral. 

65 Rui Stoco, op. cit., P.  54. 
66 Ibidem, p. 54. 



Todo conceito ou toda tentativa de se obter um conceito 

revela um empenho em simplificar temas que muitas vezes apresentam 

complexidade inerente. E tal enredamento demonstra-se apropriado neste 

momento, pois o conceito de conduta, disposto supra, revela-se impróprio em 

sede de responsabilidade objetiva, por esta, com a sua independência do 

dolo ou elou da culpa, choca-se com a clássica idéia de responsabilidade 

subjetiva, assentada no elemento 

Na responsabilidade do patrão por ato praticado por 

preposto, V. g., não há de se falar de uma conduta, propriamente dita, por 

parte do primeiro; sua responsabilização seria um Ô ~ U S  a ser suportado em 

decorrência de sua atividade, devendo arcar com os riscos que lhe são 

inerentes, pois a finalidade que o move é dirigida à percepção do lucro, como 

veremos a frente. 

Se a conduta comissiva se consubstancia numa ação que 

se materializa no piano concreto, através de um facere, a omissão, por seu 

turno, deve revelar-se num non facere, ou seja, numa conduta 

contraproducente que demonstre ser relevante para o ordenamento jurídico, 

atingindo bem juridicamente tutelado. externando assim um resultado 

danoso68. Concluindo, temos que a "0m;ssão revela-se numa conduta 

67 Neste sentido, j. in RT 71 11182, em.: Responsabilidade Civil - Médico - Insuceçço em 
intervenção cirúrgica - Inexistencia de prova de conduta culposa - Inder1ização 
indevida (TAMG). 

68 Rui stoco, op, cit., P. 55. O autor faz ainda digna e proveitosa menção a Jose Frederico 
Marques, para o qual a omissão é uma "abstração, um conceito de linhagem puramente 
normativa, sem base naturalistica. Ela aparece, assim, no fluxo causal que liga a 
conduta ao evento, porque o imperativo jurídico determina um facere para evitar a 
ocorrência do resultado e interromper a cadeia de causalidade natural, e aquele que 
deveria praticar o ato exigido. pelos mandamentos da ordem jurídica, permanece inerte 
ou pratica apão diversa da que lhe é imposta1' (Tratado de direito penal, v 2, p 49 e 50). 



negativa, surgindo porque alguém não praticou determinada ação. A sua 

essência está propriamente em não se ter agido de determinada forma".69 

Revela o estudo da responsabilidade civil uma vasta gama 

de estruturas, idéias e elementos norteadores, absolutamente imprescindíveis 

de discussão numa abordagem com um mínimo de seriedade. De todos esses 

itens, que se unem justificando sua materiaiização no universo jurídico, 

nenhum desperta maior interesse e dificuldade de análise que a idéia de 

culpa. 

Basilar na primitiva e clássica f'IOçã0 de responsabi l iza~~o~ 

insculpida tanto na Lex Aquilia, como no artigo 159 do Código Civil 

Brasileiro/l 91 6, atual artigo 186, Sua existência é condição sine qua non para 

que o resultado dano, por intermédio de uma conduta com o mínimo de 

causalidade, efetive-se. 

Se a conduta é o primordial elemento que configura a 

responsabilidade, a culpa então é 0 que pode ser designado. ao lado do nexo 

de de pressuposto obrigatório, ou mínimo, do ato ensejador de 

indenjzaçáo. Não adentrando ainda no terreno delicado da moderna 

concepçáo de responsabilidade objetiva, que busca independência em 

relação à figura da culpa para sustentar-se, não subsiste a tradicional noção 

69 Rui stoco, op. cit., p. 55. Stoc0 cita ainda acórdão prolatado pela 3a. Câm. do Tribunal 
de Justiça do Paraná, em sede de ApelaçClo, J. 18.09.1979, in RT 5491203: "Quem, por 

voluntária, causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano"; neste 
mesmo sentido RT 668181: Supermercado - Responsabilidade civil - Queda de cliente 
devido ao estado escorregadio do piso, com efeitos danosos a sua Capacidade físico- 
laborativa - Conduta o m i s ~ l ~ a  do estabelecimento C ~ n ~ i ~ t e n t e  na falta de limpeza 
regular - lndenizaçãO por lucros cessantes devida (TJSP). 



de responsabilização sem este p r e s s u p o ~ t o ~ ~ .  Inexistente esta, não se 

configura o dever de reparar o prejuízo causado7'. 

Nosso ordenamento legal, até o advento do Código Civil 

em vigor, com exceçóes que brotavam de dificultoso e moroso processo de 

criação jurisprudencial, ou timidamente abordadas pela legislação, 

encontrava-se sedimentado na idéia subietiva de responsabilidade, de onde 

advém a noção de culpa, ou, como preferem alguns, culpa simples, como um 

de seus mais importantes elementos. Entretanto, vemos agora a 

responsabilidade objetiva pulverizada por todo o Código Civil de 2002. 

Ainda no campo da idéia subjetiva de responsabilidade, 

perguntamos: pode esta ser conceituada numa fórmula universal? 

A resposta é dúbia, caracterizando-se talvez como um dos 

pontos mais controversos de toda a ciência do direito. José Cretella Júnior, 

citado por Rui Stoco, não se envergonha de admitir que a atitude de 

aventurar um conceito revela-se intrincada, e da imprecisão que aquele 

poderia representar: [[Estabelecer 0 conceito de culpa - a faute dos 

franceses, não é tarefa simples, pelo USO, mais OU menos frequente, que se 

tem feito do vocábulo, ora no sentido subjetivo de reprimenda ou censura 

70 Rui stoco, op. cit., p. 57 corrobora esta afirmação ao dispor que "o nosso Código Civil 
adotou o princípio da culpa Com0 fundamento generico da responsabilidade, embora 
tenha havido concessões a responsabilidade objetiva. José de Aguiar Dias (op. cit, 
p, 108) dispõe que mesmo "adotando ponto de vista que afasta a exclusividade da 
culpa como fundamento da responsabilidade civil, nem por isso nos sentimos 
dispensados de estudá-la, ate porque, embora m ~ n o s  ampla do que geralmente se lhe 
reconhece, ela tem sua posição no sistema a qual nos filiamos". 

71 Agostinho Aivim, Da inexecução das obrigações e suas conseqüências, apud Orlantjo 
E. da Costa Soares. Responsabilidade civil no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, p, 27, 



moral que se faz ao agente, ora na acepção objetiva de infração a 

determinado esquema ou 

Entre aqueles que se negam a traçar uma noção conceitual, 

José de Aguiar Dias nos lembra que o jurista Georges Ripert, já em 1912, 

sustentava a posição acerca da impossibilidade concreta de trabalhar uma 

definição legal de culpa.73 

Ao lado daqueles que como Ripert se escusam de 

conceituar a figura da culpa, encontram-se doutrinadores não menos serios e 

respeitáveis que, ao contrário, não Pouparam esforços em desenvolver tal 

conceito. Com sufrágio em José de Aguiar Dias e Rui Stoco, deparamos na 

transcrição da fórmula prelecionada de Savatier com uma feliz síntese, em 

que onde a culpa, calcada na idéia da já citada faute francesa, 

consubstancia-se como a não execução de um dever de observância mínima 

pelo agente.74 

Para o autor francês, 0 principal elemento da culpa seria a 

figura do dever, abrangendo desde 0s deveres legais (positivos) e os morais 

Colin, François Geny e 0s Mazeaud, em contrapartida, preferem 

ver a figura do dever não como elemento basilar da culpa, mas sim 

Rui Stoco, op. cit., P. 55. 
JO& de Aguiar Dias, Da responsabilidade civil, p. 109. 
José Aguiar Dias, op. cit., p. 110; Rui S~OCO, Op. cit., p. 55. 
Rui Stoco, op. cit., p. 55. Orlando E. da Costa Soares nos brinda com 
ao justificar a culpa, em sentido amplo, como "falta cometida contra o 
violação de  um "dever preexistente". (Op. cit., p. 27) 

definição 
dever", re 

similar, 
'velando 



relacionado com a oportunidade em que se caracteriza a imputabilidade, que 

se revela mais útil ao estudo da figura do dolo.76 

O canceito esposado por Savatier poderia pacificamente ter 

sido adotado de forma unânime, dada a sua riqueza de argumentos e 

conclusão lógica. Mas a imprecisão do termo faute, ou fautee, revelado por 

sua tradução, obsta uma conclusão líquida; sua significação pode representar 

tanto falta, culpa, erro ou ato ilícito, termos por demais abrangentes.77-78 

Como ressalta Rui Stoco, a principal critica as definições 

dispostas acima é a abordagem simultânea acerca do dolo e da culpa, num 

exercicio doutrinário que termina por obstar um entendimento prontamente 

claro do assunto.79 

Num melhor trabalho, surge a palavra de José de Aguiar 

Dias, que primeiro visualiza uma culpa genérica, abrangendo esta o dolo e a 

culpa simples. A culpa simples, ou comum, seria, in verbis: 

76 José de Aguiar Dias, op. cit., P. 110. 
77 Rui stoco, op. cit., p. 55. Savatier, consolidando seu conceito apresentado supra, o 

lapida, ao dispor que a culpa é a "inexecução de um dever que o agente podia 
conhecer e observar. Se o conhecia efetivamente e o violou deliberadamente, há delito 
civil, ou em matéria de contrato, dolo contratual. Se a violaçao foi involuntaria, podendo 
conhecê-la e evitá-la, há culpa simples; fora destas matérias contratuais, denomina-se 
quase-delito". (Traité de Ia responsabilité civile, v. 1, n. 4, apud Stoco, op. e loc. cit.), 

78 Rui Stoco, op. cit. , P. 8. 
79 A dificuldade de conceituar de forma distinta dolo e culpa é relevantemente destacada 

por Orlando E. da Costa Soares, OP. cit., P. 30. Dispõe este, primeiramente, que a 
figura do dolo, na esfera civil, demonstra-se como a intencional e maliciosa conduta do 
agente em obter vantagem ilíc~ta para si prbprio ou terceiro, enquanto que em sede 
penal configura-se este como O degrau mais alto, mais grave da denominada culpabilidade. 
0 raciocínio desenvolvido pelos primeiros juristas que trataram da matéria, mencionados no 
inicio deste capitulo, carrega muito desta concepção, ressaltando o primordial esforço 
das doutrinas modernas em construir e fazer valer esta distinção. Cartos Roberto 
Gonçalves (~esponsabilidade Civil, P. 09) lembra, em tempo, que o "art. 159 do Código 
Civil pressupõe sempre a existência de culpa lato sensu, que abrange o dolo e a culoa 
aquiliana" 



"a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto 

é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para 

observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde 

que o agente se detivesse na consideração das conseqüências 

eventuais de sua atitude ". 80 

Já a figura do dolo é definida por Maria Helena Diniz como 

a "vontade consciente de violar o direito, dirigida a consecução do fim ilícito 

 tendo-se aos dados apresentados acima, temos então como culposo 

o procedimento, através de um fazer ou não fazer, em que, não objetivando 

um resultado, nem assumindo a tarefa de produzi-lo, deixa o agente de 

observar preceitos mínimos, previsíveis, dos quais esse agente deveria ter 

ciência, alcançando um resultado danoso. 

Modernamente, aceita-se 0 quesito previsibilidade como 

elemento determinante na caracterização da culpa, em detrimento do núcleo 

saber ou devia saber. Todo fato previsível pode ensejar uma conduta (ação 

ou de onde poderá decorrer O dever de indenização por um 

eventual resultado danoso apresentado. E é justamente este juizo de 

previsibi/idade que direciona a culpa para seu atual entendimento, ou seja, o 

dever de prever um resultado decorrente de uma conduta. 

80 Da responsabilidade civil, Op. cit., P. 120. 
81 curso de direito civil brasileiro, Responsabilidade civil, p. 40; enquanto esta autora vislumbra 

como principal elemento do dolo O objetivo de viciar diretarnente o direito, a obrigação 
avençada, Silvia de Salvo Venosa, Direito civil - Teorla geral, p 293, prefere dar ao 
instituto outra interpretação, dispondo 0 dolo com0 O "artifício, artimanha, engodo, encenação 
astúcia, desenho maligno tendente a viciar a vontade do destinatario, a desvia-la de 
sua correta direção", ou seja, Urna visão estritamente relacionada a pessoa, não ao  
objeto da obrigação. 



Bem rememorado por Orlando E. da Costa soares8', é no 

direito penal que encontraremos melhor caracterizadas as três figuras que 

sustentam a casuistica da culpa: a imprudência, a imperícia e a negligência. 

Conceituá-Ias enseja esforço de raciocínio compatibilizado com 

confrontações doutrinárias. 

Enquanto alguns preferem ver a imprudência como uma 

regra geral da qual as outras duas figuras são espécies, vozes se levantam 

pela completa independência conceitual e material dos institutos. Consagrada 

pela melhor doutrina, esta e a posição que adotamos, num esforço de 

diferericiar e delimitar seus akaflces. 

Destacada a concepção da culpa, temos como imprudente 

aquele que, através de uma conduta, afasta-se do mínimo que a apropriada 

diligência exige. O exemplo clássico de excesso de velocidade perpetrado por 

motorista em noite chuvosa é extremamente ilustrativo, assim como é 

imprudente aquele que edifica C O ~ S ~ ~ U Ç ~ O  acima da altura máxima exigida 

pelo município para determinada área. OU utiliza. nesse mesmo esforço 

construtivo técnica de engenharia não compativel com o porte da obra, capaz 

de ensejar resultados imprevisiveis. 

Nesta última colocação pode-se falar até em dolo eventual 

(O agente não quis O resultado, flias o admitiu), outro termo melhor 

desenvolvido pela doutrina penal. A imprudência revela, em síntese, absoluta 

82 Theoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, p. 27 



falta de consciência quanto ao resultado futuro ao praticar determinada 

condutaa3. O resultado imprevisivel, mas nem sempre danoso, ou seja, não 

configurado em prejuízo material, Surge Como conseqüência imediata. Trata- 

se de exemplo de culpa in commitendo ou in f a c i e n d ~ . ~ ~  

Configura-se a imperícia a partir do despreparo do agente 

em exercer determinada função em que conhecimentos técnicos são 

inescusáveis para o sucesso da atividade OU profissão. O leigo que exerce 

artes medicinais, culminando esse proceder em prejuízo ou dano para 

alguém, demonstra-se como imperito. 

Aquele que projeta e esboça planta de futura edificação 

sem revelar aptidão e pressupostos técnicos para tal também se revela 

imperito, pois esse comportamento poderá expor OS envolvidos na construção 

a gravames, durante ou após a obra. Na mesma hipótese incorre quem 

realiza proceder em que a qualificação exigida para tal está aquém da 

realmente possuída pelo sujeito. 

Negligente demonstra-se o agente na prática de proceder 

que revele e caracterize omissão, em prejuízo de uma atitude que deveria ser 

originalmente positiva. Em negligência incide, por exemplo, o enfermeiro que 

deveria realizar a troca diária de ataduras no ferido, e, não o fazendo, agrava 

sua lesão, ou o edificador que, sabendo que um lote depauperado de produto 

83 Rui Stoco cornplernenta o raciocínio desenvolvido neste parágrafo afirmando que na 
imprudência o sujeito age Com precipitação Ou sem que ocorra uma previsão das 
conseqüências da ação. (Op. cit., P. 56). 

84 Maria Helena Diniz, Op. cit., P. 42. 



foi enviado junto com os demais, não providencia sua inutilização. Sintetiza, 

portanto, um proceder negativo, uma abstenção, que para Maria Helena 

Diniz, representa a culpa ín o r n i f f e n d ~ . ~ ~  Para Jose de Aguiar Dias, a 

negligência encontra-se intimamente relacionada com o conceito de desídia, 

enquanto a imprudência liga-se ao de temeridade e a imperícia a de falta de 

hab i~ idade~~.  

Quanto a sua procedência, duas são as modalidades de 

culpa, em entendimento adotado pela melhor doutrina: culpa contratua/ e 

extracontratua1 ou aquiliana. Naquela, tem-se a transgressão a um preceito 

situado originalmente num instrumento que vincule as partes contratantes. 

Nesta, verifica-se um dano causado por conduta sem que 

preexista liame entre as partes- 

Em relação a class~ficação que lhe é feita por graus, 

conforme sua verificação, a temos como grave, leve e levíssima. Para Rui 

stoco a culpa grave ou lata tnanifesta-se quando, sem possuir a intenção de 

produzir o prejuízo, comporta-se O agente como se ele realmente buscasse o 

85 curso de direito civil brasileiro, Responsabilidade clvll, p. 43. 

86 Da responsabjlidade civil, p. 121, cf. julgado RT 694184. Ementa: "Responsabilidade 
Civil - Mkdico - Les6es ocorridas na criança decorrentes de dificuldades no processo 
perinatal - posição invertida do feto e distocia de rotaçao que são fatos naturais, 
escapando ao ~ontro le do profissional - Negligência, imprudência ou imperícia nao 
demonstradas - presunção de culpa inadmissível - Absolvição confirmada (TJSP)", 

87 Rui stoco, op. cit., p. 60. A definição apresentada revela imprecisão, reconhecida pelo 
autor, ao mencionar a incongruência lógica do agente que, ao mesmo tempo, qui.; 
na0 quis o resultado dano. 



Leve é a culpa em que se demonstra a falta de diligência 

média que o homem comum deveria observar, enquanto que culpa levíssima 

é a que foge inclusive da percepção do homem comum, mas não deveria 

escapar da arguta diligência do pater familias . 88 

Ao lado das classificações acima transcritas, merece 

menção, pela relevância, a que dispõe sobre a culpa quanto ao conteúdo da 

conduta, conforme didaticamente formulada por Maria Helena Diniz. Esta a 

autora paulista correlaciona. ao lado da culpa in faciendo e in omittendo, já 

examinadas supra, a culpa in eligendo, decorrente da má escolha de 

preposto ou mandatário, e a in vigilando, decorrente da falta de observância e 

controle de ato que incumbe a terceiro sob sua responsabi~idade.~~ 

Estas duas espécies de culpa são disciplinadas 

concomitantemente nos artigos 932 e 933, do Código Civil de 2 0 0 2 . ~ ~ - ~ ~  

88 stoco, op. cit., 60. Ressalta muito bem o autor que nosso direito na0 adotou, na lei e na 
doutrina, esta gradação construida acerca da culpa, devendo tal classificação a um 
esforço jurisprudencial. Cita por exemplo acórdao do TJSP dispondo sobre culpa grave, 
sendo que esta ocorre "quando é grosseira a negligência do agente, inconçiderado seu 
procedimento e tão insensata sua conduta que chega a ser equiparada a de quem age 
com animuç injuriandi" ( I a  C. - Ap. - Rel. Galvão Coelho - j. 18.08.1981, in RT 
5591114). Lembra S~OCO que 0 Cbdigo Civil alemão (BGB) também segue a mesma 
linha omiçsiva. Já o Cbdigo Civil espanhol, adotando esta majoração em seu corpo 
prevê que aquele que proceder com a cautela do Pater familias em determinados caso; 
(responsabjlidade dos pais, tutores, diretores de empresas e de estabelecimentos de 
ensino), e disso fizer prova. na0 responderá pelo dano É O que diz seu artigo 1903, 
parágrafo 50, in fine: "La responsabilidad de que Se trata este artículo cesará (-"ando 
Ias perçonas en éI mencionadas prueben que emplearon toda Ia diligencia de un buen 
padre de familia para prevenir e1 dafio". 

89 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro, Responsabilidade c;v;/, p 46; cf. j, 
in RT 7271274: "Ataque por cães bravios - Danos fisicos e morais - Culpa in vigilando 
caracterizada - lndenização devida" (TJRJ - res. da em.). 

90 cf, julgado in RT 7161202: "Acidente de Trânsito - Responsabilidade Civil - Veículo 
conduzido abusadamente por preP0Sto fora do horário de trabalho - 
do proprietário ante o caráter perigoso da coisa e a caracterizaçgo~d~ culpa in 
vigilando". 

91 Correspondentes aos artigos 1521, i e 11 e 1521, 111, do Código Civil de 1916 



3.5 Dano 

O prejuízo resultante da pratica pelo agente de uma 

conduta omissiva ou comissiva configura o que se denomina de dano. 

inadmissível qualquer cogitação de responsabilidade, subjetiva ou objetiva, 

sem a ocorrência de um dano. Mais do que um elemento basilar, 

imprescindível em qualquer abordagem da responsabilidade civil, representa 

um entendimento universal, sedimentãdo em todas as estruturas jurídicas de 

qualquer civilização, por mais tosca que se apresente. 

E o que nos diz Silvio Rodrigues, que conclui ser impossível 

a vida em sociedade sem a existência do princípio que exija daquele que deu 

causa a um dano o dever de repara-10.~' Orlando E. da Costa Soares reitera 

esse entendimento, lecionando no sentido de ser o dano, do latim damnum, 

com sua significação entre mal ou ofensa, Como pré-requisito essencial para 

justificar o dever de ressarcir ou compensar 0 prejuízo causado a outrem, 

seja em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, ou em 

decorrência de responsabilidade aqui~iaria.'~ 

Acerca da necessária concretização de um prejuízo, Giorgio 

Giorgi ressalta, com precisão, que "embora violada a obrigação, mas, se dano 

não houver, falta a matéria cio  ressarcimento^^^ 

92 Sílvio Rodrigues, op. cit., p. 185. Ainda segundo O autor, "indenizar significa ressarcir o 
p r w j z o ,  ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentadon. 

93 Orlando da Costa Soares, op. cit., p. 67 e 68. O autor também utiliza o vocábulo lesao 
com o sinônimo significado de dano (perda, prejuízo, detrimento). 

94 Giorgio Giorgi, Theoria delle obbligazioni nel diritto moderno ltaliano, apud Orlando 1- 
da Costa Soares, op. cit., P. 68, 



A doutrina divide o dano em várias espéciesg5, mas, 

seguindo a orientação de José de Aguiar Dias, balizada por Orlando E. da 

Costa soaresg6, em sede de responsabilidade civil, consideramos relevante a 

corrente que prefere a classificação dos danos, quanto a sua origem, em 

ilícito extracontratual ou descumprimento contratual, e quanto a sua 

manifestação, em materiais ou patrimoniais e imateriais ou morais.97 

Material, como a própria nomenclatura demonstra, é o dano 

exteriorizado num prejuízo visível, mensurável, ou que possibilite apuração, 

recaindo sobre o patrimônio ou sobre a própria pessoa do sujeito passivo. 

O prejuízo imaterial, denominado dano moral, revela-se 

deveras complexo, em comparação com 0 ~atr jmonjal.  Desprestigiado pela 

Lei Aquilia, que vedava sua aplicação, só veio, conforme já mencionado, a 

ser recepcionado, parcialmente, pelo Código Francês de 1804. 

No Brasil, surge, com a Carta Constitucional de 1988, em 

seu artigo sO, incisos V e X, a disposição preclara de que, ao dano a imagem, 

seria assegurado direito de reparação. Silvia Rodrigues, realizando em sua 

95 Orlando E. da Costa Soares (op. e loc. cit.) lista nove espécies de dano, que transcrevemos 
com intuito meramente ilustrativo, in verbis: simples, composto de apenas um elemento; 
qualificado, onde aparece a violência Ou outro meio grave; atual, imediatamente 
verificado; material, afetando um patrimonio mensurhvel; moral, acerca de bens 
incorpbreos, como a liberdade, honra etc.; ex delicto, oriundo da pratica de um ilicito 
penal; irreparável, que produz uma perda insubstituivel, podendo ser, simbolicamente, 
reparado por valor pecuniário; coletivo, quando atinge uma universalidade de pessoas, 
como o dano ambiental; emergente, em decorrência do perecimento de uma res ou pelo 
inadimplemento de Uma obrigaçao. 

96 Jose de Aguiar Dias, OP. cit., P. 68. 
97 j á  no apagar das luzes do Impkrio, 0 Conselheiro Joaquim Ribas, no seu classico 

Curso de Direito Civil Brasileiro (ed. de 1880, republicada pela Editora Rio, 1977, Rio 
de Janeiro, p. 517), sustentava que "que O dano provenha de delito [crime oe/ou ;ljc,to 
pena/] quer de dolo ou culpa cíveis, dá l ~ g a r  à açã0 de indenização (Qui ex dolo, 
injuria, vel maleficium damnum dedit, tenetur ad interesse lucri cessantis)". 



obra um sucinto histórico do tema, nos ensina que a maneira reticente com a 

qual os tribunais tratavam a matéria abrandou-se com o passar dos anos, 

principalmente após a disposição constitucional do assunto.Q8 Ressaltamos, 

entretanto, que se trata de uma evolução recente. 

Sem operar a distinção entre dano moral ou material, 

questão que a doutrina brasileira ainda não tinha enfrentado na época, 

reiterava o Conselheiro Ribas que: 

"nas questões meramente cíveis, quer o dano provenha de 

dolo, quer da culpa - lata, leve ou levíssima, quer da positiva 

ou negativa, isto é negligência culpada, ou da simples 

imperícia, quer o autor diretamente causasse o dano, quer 

somente desse ocasião a ele, há sempre ação para sua 

pleníssima inden izaçã~" .~~  

Não é difícil deduzir que essa defesa levada a termo por 

Ribas contribuiu não só para a fixação do princípio constitucional de que toda 

lesão à direito deve ser apreciada pelo Judiciário (ótica processual), bem 

como a idéia que hoje conduz para a total responsabilização, via 

responsabilidade objetiva (ótica material). 

98 silvio Rodrigues, op. cit., p. 189 et passim. "(...) dano sem repercussilo material (,.,)", 
para o autor, as principais criticas contra o instituto seriam a "falta do efeito duravel do 
dano meramente moral", a "dificuldade em descobrir-se a existência do dano", a 
"indeterminação do número de pessoas lesadas", a "impossibilidade de uma rigorosa 
avaliação em dinheiro da extensão do dano moral" e o "ilimitado poder que se tem de 
conceder ao juiz para avaliar o montante compensador do dano meramente moral", Em 
seguida, apresenta os argumentos da doutrina que se contrapõe ao que apresentam 
objeção à configuração do dano irnateria1 (op. cit., p. 190/191), fazendo com que a 
questão permaneça viva. 

99 Sílvio Rodrigues, op. cit., P. 519. 



3.6 Nexo de causalidade 

Não subsiste para o agente a obrigação de indenizar 

determinado dano sem que entre este e a conduta desenvolvida demonstre- 

se a ocorrência de um nexo de causalidade. Princípio absoluto, Rui Stoco lhe 

aponta, ao lado da conduta e do dano, como elemento primordial de qualquer 

teoria que se aventure a dissertar sobre a responsabilidade civil.'00 

O raciocínio, perspicaz em sede de responsabilização 

çubjetiva, é imediatamente válido para as escolas mais atuais da denominada 

e já mencionada responsabilidade objetiva, que, ao restringir o elemento 

culpa de seu núcleo, transfere para O nexo causal a função de fator central, 

justamente intermediando o resultado danoso ocasionado por uma conduta 

positiva ou negativa.''' 

A dificuldade demonstrada pela doutrina no trato da culpa 

não cede quando da abordagem do nexo ou liame de causalidade. Silvia 

Rodrigueç opta, por exemplo, em não definir o 

Rui Stoco recusa-se claramente em buscar um conceito 

para este. Prefere citar a opinião de Caio Mário da Silva Pereira, que propõe 

ser o nexo causal o "mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e 

i t  103 
o mais difícil de ser determinado . 

100 Rui Stoco, op. cit., P. 63. 
101 O binómio culpa e nexo de causalidade, vital em sede subjetiva, é subçtituido pelo dano 

e nexo de causalidade, quando da abordagem e configuração da responsabilidade objetiva, 
102 op.  cit., cap. VIII, p. 163 et passim. 
103 Op. cit., p. 63. 



Atingindo o cerne da questão, este sustenta que, não 

obstante a configuração de culpa e de dano, não há que se falar em 

indenização se não ocorreu um nexo que ligue os dois elementos, ou seja, o 

fato de não se ter determinado uma relação de causa não gera a obrigação 

de reparar o efeito.lo4 

O nexo de causalidade restaria, portanto, como o elemento 

que, interligando um proceder a um resultado danoso, estabelece um vínculo 

entre as partes que justifica o dever do responsável de indenizar o prejuízo 

experimentado pela vitima. Em sede de responsabilidade subjetiva, o ônus 

probatorio da matéria compete, e isto não representa nenhuma novidade, ao 

0 que não se dá na responsabilização objetiva. 

3.7 O responsável patrimonial 

0 Código Civil de 2002, alterando significativamente a idéia 

da culpa , ainda que provada por meio de Presun~Ões. valendo-se da teoria 

do risco, cuidou de exterminar tal posicionamento, estabelecendo, em seus 

104 ~ p u d  Rui Stoco, op. e IOC. cit.. Neste sentido, RT 5891143: "Responsabilidade Civil - 
Queda de menor de um trator - Morte conseqüente - Necessidade do nexo de 
causalidade entre o dano sofrido e a culpa do agente - Ação de indenização 
improcedente (1.O TACivSP)"; RT 57911 13: "Direito de vizinhança - Imóvel em zona 
rural - Danos à casa do autor causados Por raizes de eu~al iptos - Nexo de causalidade 
- lnexistência de culpa dos ~ & U S  - Plantio anterior a C O ~ S ~ ~ U Ç ~ O  da casa - Indenjzação 
negada - ~ ~ c u m b ê n c i a  pelo autor - Aplicação do art. 558 do CC ( I . "  TACivSP)"; cf, 
tambkm RT 7311251, 6881230 e 630178. 

105 Assim decidiu, por exemplo, a 8a. Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na 
Apelação julgada em 22.03.1983, tendo COfTlO relat0r O juiz Dourado de Gusmãos in R T  
5731202, apud Rui Stoco, op. cit., P. 63. 



artigos 932 e 933, as situações da responsabilidade civil por ato de terceiro, 

dispensando, dessa forma, a prova da culpa. 

Nessa esteira de raciocínio, consagra-se, como já 

analisado, a responsabilidade objetiva, para aquelas hipóteses que 

anteriormente vinham tratadas como sendo de responsabilidade subjetiva por 

presunçao. 

Assim considerando, temos, no âmbito da responsabilidade 

civil por ato de terceiro, a hipótese da responsabilidade civil dos pais pelos 

filhos menores (artigo 932, 1, do Código Civil); dos tutores e curadores pelos 

tutelados e curatelados (artigo 932, 11, do Código Civil); do empregador ou 

comitente pelos aios dos seus empregados, serviçais ou prepostos (artigo 

932, 111, do Código Civil); dos donos de hotéis, hospedarias e 

estabelecimentos educacionais por ato dos seus hóspedes, moradores e 

educandos (artigo 932, IV, do Código Civil); pelo produto do crime (artigo 932 

V, do Código Civil); das pessoas jurídicas de Direito Público e de Direito 

Privado (artigos 50, 186, 187, 927 e 931, todos do Código Civil, bem como 

artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor). 

Nessa mesma linha de raciocínio, relevante é destacar que 

vivemos em "uma sociedade perigosa, onde, não apenas os homens, mas 

também as coisas e os animais podem acarretar graves riscos ao nosso 

i 1  106 
p a t h ô n i o  ou à nossa integridade físico-psíquica . 

106 Pablo Çtolze Gagliano & Rodolfo Pamplona Filho, Novo curso de direito civil, vol. 3, p 187 



Neste aspecto, verificamos "a  responsabilidade civil pela 

guarda da coisa ou do animal (artigo 936, do Código Civil), a 

responsabilidade civil pela ruína de edifício ou construção" (artigo 937, do 

Código Civil), e ainda, a "responsabilidade civil pelas coisa caídas de 

edifícios" (artigo 938, do Código Civil). 

Relevante é destacar, com nos ensinam Pablo Stolze 

Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, com a utilização do advérbio "tambémJ1, 

no caput do mencionado artigo 932, do Código Civil, que "a  lei estabeleceu 

uma forma de solidariedade passiva, oportunizando a vitima exigir a 

i 107 reparação civil diretamente do responsável legar . 

Assim considerando, vislumbra-se a possibilidade do 

pagador direto ter direito a0 regresso contra a pessoa por quem se 

responsabilizou, "ressalvada a hipótese de ser seu descendente, absoluta ou 

relativamente incapaz" (artigo 934 do cc-02).Io8 

Neste passo, exemplificam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, trazendo à apreciação a hipótese do "patrão que paga a 

indenização devida a vitima por conta da atuaçã0 ilícita de seu empregado" 

podendo, "posteriormente, cobrar deste último aquilo que desembolsou, se 

i ,  109 
este tiver agido com dolo ou culpa . 

107 Pablo Stolze Gagliano & Rodolfo Pamplona Filho, op. cit., p. 168. 
108 Ibidern, p. 169. 
109 Ibidern, p. 169. 



Entretanto, diferentemente do exemplo acima citado, 

ocorrerá "no caso de o pai pagar o prejuízo causado pelo seu filhinho de 4 

anos, pois o referido artigo 934 impede que seja ajuizada demanda 

r i  110 regressiva em face de descendente incapaz . 

3.8 A prisão civil do devedor 

A Constituição Federal de 1988 prevê as duas únicas 

formas possíveis de prisão civil: a do devedor de alimentos e a do depositário 

infiel (artigo 5O, LXVII). 

Quanto ao devedor de alimentos, não há dúvida do seu 

cabimento, por força do artigo 19 da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68), e do 

artigo 733, 5 1°, do Código de Processo Civil. 

A prisão do depositária infiel era prevista no artigo 1.287, do 

Código Civil de 1916, hoje é tratada no artigo 652, do Código Civil de 2002. 

O Decreto-Lei no. 911169 mandou aplicar as mesmas 

diçposições para a alienação fiduciária, neste diploma equiparado ao contrato 

de depósito, cujo artigo 4'. dispunha: 

u ~ r t .  4 O .  Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou 

não se achar na posse do devedor, O credor poderá requerer a 

do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em 

ação de depósito, na forma prevista no Capítulo I I ,  do Titulo 1 ,  do 

Livro IV, do Código de Processo Civil". 

110 Pablo Stolze Gagliano & Rodoíf0 Pamplona Filho, op. cit., p. 169. 



Tais disposições, entretanto, foram revogadas pela 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto 

de são José da Costa Rica, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 

no. 27, de 26 de maio de 1992, e posta em vigor por meio do Decreto no. 678, 

de 06 de novembro de 1992, publicado no DOU em 09 de novembro de 1992, 

cujo artigo 7 O ,  6j 7O prevê a exclusividade da prisão civil do devedor de 

alimentos."' Neste particular, um parênteses é necessário para a verificação 

da importância da proteção dos direitos humanos após da Segunda Guerra 

Mundial. 

Paralelamente a criação da Organização das Nações 

Unidas - ONU, em 1945, a emergência da ProteÇão dos direitos fundamentais 

dos indivíduos num nível supranacional. após a Segunda Guerra Mundial, 

impulsionou a criação de sistemas regionais de proteção aos direitos 

humanos. Esses sistemaS regionais caracterizam-se por uma maior 

homogeneidade entre seus membros. se 0s compararmos a abrangência da 

ONU, tanto no que se refere aos seus sistemas jurídico-políticos, quanto aos 

aspectos culturais. Isto acaba por t ~ r n a r  0s seus mecanismos de proteçáo 

mais eficazes em relação aqueles do sistema global. 

Por sistemas regionais de proteção aos direitos humanos 

deve-se entender os atuais organismos internacionais regionais existentes 

1 11 "Artigo 7 O .  Direito à liberdade pessoal. . . . 
g 70, Ninguém deve ser detido Por dividas. Este principio nao limita 0s mandados 
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigaçào 
alimentar". 



nos diversos continentes, como no europeu, representado pela Corte 

Européia de Direitos Humanos; no americano, representado pela Comissão 

Interamericana e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos; e no africano, representado pela 

Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 

O conteúdo dos tratados internacionais é considerado 

disperso e confuso, sua utilização é reduzida, em comparação com outros 

países das Américas, e nem de longe é representativa das frequentes 

violações ocorridas. 

Há países na América Latina nos quais as entidades de 

direitos humanos vêm, há mais de quinze anos, incluindo em sua estratégia 

de ação o trabalho nas instâncias internacionais de proteção aos direitos 

humanos e beneficiando-se das suas decisões, que visam primordialmente 

fortalecer o ambiente democrático e alcançar a plena efetividade. 

Em 22 de novembro de 1969, os países-membros da 

Organização dos Estados Americanos - OEA, - adotaram a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, um tratado internacional multilateral, 

também conhecido como "Pacto de San Jose da Costa Rica", porque fruto de 

uma conferência da OEA realizada naquele país. 

A ratificação tardia da Convenção Americana sobre 0s 

Direitos Humanos, pelo Brasil, ocorrida apenas em 1992, coincidiu com o 

retorno do pais à tradição democrática. iniciado ao final da década de oitenta 

Enquanto o pais vivia sob a égide da ditadura militar, era inconcebível a 



adesão a um sistema de monitoramento supranacional acerca do respeito aos 

direitos humanos. Com a consolidação do regime democrático, o Brasil vem, 

lentamente, ratificando os principais tratados internacionais. 

6 interessante se atentar para essas datas porque, embora 

a Convenção seja de 22 de novembro de 1969, somente em 1992 foi ela 

ratificada pelo Brasil, razão pela qual vigeu no Brasil por tanto tempo a lei que 

previa a prisão do depositário infiel. 

É de se lembrar que as convenções internacionais, uma vez 

ratifjcadas, entram no direito interno na mesma hierarquia da lei ordinária, em 

revogando as leis ordinárias (e decretos-leis) anteriores. 

Aí se poderia questionar: não e a Constituição Federal 

quem prevê a prisão do depositário infiel? Não se trata de uma norma que, 

embora anterior, está em maior grau de hierarquia que a Convenção 

Americana? Sim, sem dúvida. 

Mas a questão é outra: a Constituição de 1988, a nosso ver, 

não determina a prisão do depositário infiel, assim como não determina a 

prisão do devedor de alimentos; ela as permite. 

Confira-se a redação do dispositivo constitucional: " ~ ( ~ 1 1  - 

não haverá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo 

inadimp/emenfo voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel" . 



Parece claro que o objetivo da norma, que é de direito 

individual, não é determinar a prisão de quem quer que seja, mas, ao 

contrário, proibir, como regra, a prisão civil por dívida. Admite, contudo, as 

duas exceçóes, não como determinação, mas como mera permissão. Ou 

seja: a lei pode prever prisão civil por divida apenas nestes dois casos: do 

devedor de alimentos e do depositário infiel; em nenhum outro caso haverá 

prisão civil por dívida. 

Mas ainda nestes dois casos, há necessidade de previsão 

legal. Não é a Constituição Federal quem prevê a prisão do devedor; ela 

apenas permite que a lei preveja. c preciso lei para tanto; sem lei, não há 

prisão civil por divida nem mesmo nestes dois casos. 

Para o devedor de alimentos, como já vimos, há previsão 

normativa expressa. Para O depositário infiel, contudo, a lei que existia foi 

revogada pela Convenção Americana, pelo que, segundo entendemos, 

passou a não ser mais possível a prisão do depositário infiel. 

Por isso, com a devida vênia, apontamos o erro das 

recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que entendem ainda em 

,,igor o Decreto-Lei no. 91 1/69, permitindo a prisão civil do depositário infiel."* 

Nada impede, todavia, que nova lei crie novamente a prjsão 

civil do depositário infiel. Lei assim terá 0 beneplácito da Constituição 

112 STF - Pleno - RE no. 206.482-3 - Rel. Min. Maurício Corrêa - j. 27.05.98 



Federal. E é justamente o que fez o novo Código Civil, com relação ao artigo 

652. 

Restaurou-se, assim, a possibilidade da prisão do 

depositário infiel. 

certo que tal disposição pode criar problemas para o 

Brasil em nível internacional, pelo descumprimento de um tratado ratificado. 

Mas, em se tratando de direito civil interno, é indiscutível agora o cabimento 

da prisão do depositário infiel. 

Com relação a prisão civil do depositário na alienação 

fiduciária, temos, consubstanciado no inciso LXVII, do artigo 50, da 

Constituiçáo Federal, que: "Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel". 

E, verificando-se, repita-se, o inciso VII, do artigo 70, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), que: "ninguém deve ser detido por divida". 

Ainda tendo por fulcro a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de Sã0 José da Costa Rica, temos, em seu artigo 

11 que: "ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma 

obrigação contratuar'. 



Assim, e considerando que a Convenção ratificada pelo 

Brasil se encontra em vigor no país e, segundo orientação consagrada pelo 

Supremo Tribunal Federal, "tratado revoga lei anterior com ele ~onf l i tante""~,  

e, assim, importou na revogação das leis internas que prevêem a prisão de 

depositário infiel, dentre as q u i s ,  0 artigo 652, do Código Civil, o Decreto Lei 

91 1/69 e Lei 8.866/94. Neste passo, verificamos que no contrato de alienação 

fiduciária, o devedor não e, a rigor, depositário, pois. não recebe a coisa para 

guardar, nem o credor-fiduciário a entrega Para esse fim, reclamando-a 

quando não mais lhe interessa a custódia alheia. 

Neste sentido, como nos ensina Álvaro Villaça Azevedo, 

"não existe, na alienação fiduciária em garantia, a figura do deposifário, pois, 

em verdade, o alienante (fiduciante) é O proprietário, porque, desde o início 

71 114 
negocia/, sofre ele o risco da perda do obleto . 

Dessa forma, como observa o mesmo doutrinador, "ninguém 

pode ser condenado, como depositário infiel, Se Correr o risco da perda da 

coisa; o depositário deve guardar bem alheio e não bem próprio".'15 

Nesta mesma linha de raciocínio, Siimara Juny de Abreu 

C hinelato e Almeida, escreve: 

"a extensão da alienação fiduciár~a a outros casos que não o 

do próprio bem financiado demonstra o perigo para a liberdade 

7 13 RTJ 831809. 
114 Repertório IOB - no 23/93 - p. 456. 
115 Aivaro Viilaça Azevedo, op. cit., p. 456. 



física das pessoas; a permanência da prisão civil não se 

justifica, na era de defesa e efetivação dos direitos humanos, 

nem é compatível com o princípio da dignidade da pessoa 

humana que ela mesma prestigia". ' l6 

Dessa forma, acompanhando a jurisprudência de nossos 

tribunais, temos que: "a prisão civil não pode ser a regra nos negócios 

bancários, ficando o credor, que recebe garantias, com o direito de dispor 

117 sobre o patrimônio, e mais, sobre a liberdade do devedor'. 

Neste mesmo entendimento: 

"o devedor-fiduciante que descumpre a obrigação pactuada e 

não entrega a coisa ao credor-fiduciário, não se equipara ao 

depositário infiel. O contrato de depósito, disciplinado nos artigos 

1.265 a 1. 287'18, do Código Civil, não se equipara, em absoluto, 

ao contrato de alienação fiduciária. A regra do artigo 1°, do 

Decreto-Lei 911/69, que equipara a alienação fiduciária em 

garantia ao contrato de depósito, perdeu a sua vitalidade 

jurídica em face da nova ordem constitucional". I'' 

Em conclusão, embora sempre houvesse permissão 

não era possível no Brasil a prisão civil do depositário infiel, 

en? face da inexistência de lei em vigor que a determinasse, já que a lei que a 

determinava foi revogada pela Convenção Americana sobre Direitos 

116 Silmara Juny de Abreu Chinelato e Alrneida, para O Estado de S.Paulo - 26/72/98, p.2. 
117 Resp. 7943 - RS - Rel. Min. Athos Gusrnão - DJU 30.4.91, p. 7.854. 
118 Atuais artigos 627 a 652, do Código Civil de 2002. 
119 HC no 3552-6-SP, Rei. Min. Vicente Leal - DJU no 6.11.95 - pag. 37.594. 



Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), tendo agora sido restabelecida 

pelo novo Código Civil de 2002. 

Entretanto, em qualquer dos casos permitidos por nosso 

ordenamento, há de se prevenir o surgimento do excesso, com a 

conseqüente afronta a dignidade da pessoa humana, posicionando-se esta 

acima da proteção do patrimÔni0. 



CAP~TULO 4: QUESTOES CONTEMPORÂNEAS E OS 

LIMITES DE AÇÃO DO CREDOR 

Ainda no século XIX, quando eram dados os primeiros 

passos no estudo dos direitos da personalidade, surgiu a controvérsia acerca 

de como definir estes direitos: Formaram-se duas correntes antagônicas, de 

um Iado os que acreditavam tratar-se a personalidade de um todo uno e 

indivisível e que, portanto, defendiam a existência de um único direito geral 

da personalidade; de outro, aqueles que acreditavam ter a personalidade 

humana variadas projeções, e que mister era proteger cada uma delas 

separadamente (teoria atomista). 

A segunda tese acima exposta ganhou maior número de 

adeptos, principalmente porque permitia uma tutela mais concreta desses 

direitos, aos enunciá-los separadamente. Assim é que aos poucos foram 

surgindo em todo o mundo artigos nos códigos a fazer referência expressa a 

eles, bem como diversas legislações esparsas visando a suprimir a lacuna 

daqueles códigos que deles especificamente não haviam tratado. 

Todavia, atualmente C O ~ O C ~ - S ~  novamente a questão, 

desta vez sob um novo enfoque. 0 USO indiscriminado da teoria atomista 

levou muitos juristas a considerar OS direitos da personalidade como típicos 

isto é a só reconhecer estes direitos na medida em que estivessem 

positivados. Entretanto, sabemos que a complexidade da personalidade 

humana torna utópica a pretensão de tutelá-la expressamente em todos os 



seus aspectos e, dessa forma, fez-se necessário o surgimento de novas 

acepções acerca desses direitos. 

No momento, encontra-se novamente em voga a idéia de 

que a personalidade é indivisivel. Contudo, esta afirmação é agora vista sob 

novo prisma. E crescente a importância dada à necessidade de se tutelar o 

maior número de projeções da pessoa humana, em seus aspectos físicos, 

psíquicos e intelectuais. Entretanto, tais projeções não devem mais ser vistas 

como taxativas; ao contrário, é imprescindível que o direito proteja tamb&m 

aquelas não especificamente positivadas. A personalidade deve ser 

entendida como um valor ilimitado a Ser tutelado, O que não impede que o 

ordenamento jurídico expressamente regulamente suas vertentes mais 

visando a facilitar a aplicação do direito. Portanto, proteger a 

dignidade do ser humano é possivelmente a mais nobre função do direito. 

O direito evolui através da história buscando aperfeiçoar- 

se. Desde que os direitos econômi~os e sociais vieram ao ordenamento 

com a Constituição de Weimar de 191 9, é crescente a importância a 

eles atribuída. 

Quando de sua concepção, os direitos econômicos oram 

encarados como direitos fundamentais em face do Estado. Atualmente, 

teorias 0s têm consagrado também como inerentes a condição de ser 

humano, sendo por isso passiveis de tutela no âmbito privado. Cabe a cada 

membro da sociedade agir de modo a Prover aos demais condições 

condignas de existência, incluindo-se, neste momento, entre os direitos da  



personalidade o direito a saúde física e psíquica, o direito ao trabalho, o 

direito ao meio ambiente. 

O contínuo desenvolvimento das relações interpessoais 

em sociedade levará possivelmente ao elenco de novos direitos no âmbito da 

personalidade humana. Portanto, é preciso que todas as pessoas se afastem 

do individualismo radical. 0 conflito entre direitos da personalidade de 

sujeitos distintos precisa ser melhor regulado, pois corre-se o risco de se 

transformar a tutela da personalidade em um jogo de poder, no qual a 

vontade do mais forte irá inelutavelmente prevalecer. 

No equilíbrio entre o individual e o social se realiza a 

justiça nas relações do homem em sociedade. Assim, à guisa de ilustração, o 

direito do homem a própria vida não permite que dela se disponha, pois, por 

uma identidade de razão, para que ele respeite e defenda a vida de todos os 

demais, é preciso que preserve a sua. É desde 0 ponto de vista da incessante 

procura por um melhor convívio entre OS indivíduos que cumpre avançar no 

estudo dos direitos da personalidade. Assim, temos por certo que acima dos 

interesses dos credores, deve repousar O princípio da proteção da dignidade 

da pessoa humana. 

Neste passo, entendemos que a proteção da dignidade 

da pessoa humana deve estar acima da proteção do patrimônio, no sentido 

de interesses de credores, embora sendo ambos, dignidade da pessoa 

humana e proteção a propriedade, princípios constitucionais. 



Assim considerando, vislumbramos em nosso 

ordenamento, inúmeras situações jurídicas em que, embora amparados pela 

norma, entendemos estarem operando em total afronta a dignidade da 

pessoa humana. 

Dessa forma, e antes mesmo de enfrentarmos o tortuoso 

universo de relações jurídicas como acima enfocadas, devemos aqui fazer 

remissão aos novos contornos verificados desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que derramou farta luz a proteção da família, 

principalmente em seu artigo 226, caput e seus parágrafos terceiro e quarto, 

uma vez que reconhece como família a união estável havida entre homem e 

mulher, e como entidade familiar aquela formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes. 

Nessa medida, o que salta aos olhos é que a 

jurisprudência, sempre se renovando. há tempos se debruça sobre a 

equiparação das entidades familiares como previstas no artigo constitucional 

acima declinado, em flagrante proteção da dignidade da pessoa humana e 

que o ordenamento jurídico, como a Constituição Federal de 1988, espancou 

qualquer dúvida acerca da referida equiparação. 

Também não podemos deixar de trazer a apreciação a 

modificação observada na Parte Geral do Código Civil de 2002, no tocante 

aos defeitos do negócio jurídico, quando em seu artigo 156, parágrafo único 

apresenta o estado de perigo, como figura capaz de tornar anulável o negócio 

jurídico por ele rnaculado. 



Aqui, temos que "o negócio jurídico concluído em estado 

de perigo é anulável porque não atende, em princípio, a função econômico- 

social do c ~ n t r a t o ~ ~ . ' ~ ~  "Havendo conflito entre a vontade individual declarada 

11 121 e o interesse social, deve prevalecer esse último . 

Tendo como suporte a ftxinca pr0teçã0 à família e, de 

forma restrita, a própria pessoa humana, extraimos do parágrafo único do já 

mencionado artigo 156, do Código Civi112002, que OS elementos que 

caracterizam a ocorrência do estado de perigo, que, a nosso ver, equipara-se 

ao estado de necessidade, repousam objetivamente na ameaça de grave 

dano a própria pessoa ou a pessoa de sua família; a atualidade do dano e, de 

forma subjetiva, a crença do declarante de que realmente este se encontra 

em e o conhecimento do perigo pela outra parte. 

Tal perigo vem de várias hipóteses, ou seja, a pessoa 

natural poderá encontrar-se em estado de perigo em razão de incêndio, 

inundação, afogamento, sequestro, entre outros tantos, restritos a ela, pessoa 

natural. 

Neste ponto, devemos salientar que o legislador, ao 

positivar a proteçáo a pessoa humana perquirida no Capitulo que trata dos 

Defeitos do Negócio Jurídico andou bem ao dar exclusividade para a pessoa 

natural no tocante ao já declinado vicio estado de perigo, pois ao expressar 

120 Artigo 421 (Código Civil de 2002). 
121 Nelson Nery Junior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, e 

/egis/ação extravagante anotados, p. 74. 



em seu corpo, alguém, entendemos tratar-se apenas e tão-somente de 

pessoa natural.lZ2 

Diferentemente ocorrerá com o defeito do negócio 

jurídico lesão trazido pelo Código Civi1/2002 em seu artigo 157, pois ao 

expressar pessoa, interpretamos como abrangendo tanto a pessoa natural 

como a pessoa jurídica, tendo, assim, forma cunho pa t r im~n ia l - f i nance i~~ .~~~  

Neste passo, encontramos o elemento objetivo da, 

"lesão que ao contrário do que ocorre como o estado de 

perigo, para caracterizar-se (...) não há necessidade de que a 

parte contrária, que seria beneficiada com a lesão, saiba que a 

manifestação de vontade do lesado tenha sido emitida por 

necessidade ou inexperiência. A lesão é objetiva e ocorre 

independentemente de dolo ou culpa do beneficiado. O lesado 

tem de provar que agiu por premência de necessidade ou 

inexperiência". 124 

Vislumbramos, então, acompanhando a jurisprudência 

dos nossos tribunais, sempre empenhada em investir-se da atualidade para a 

solução do caso concreto da sociedade que se modifica de forma tão ágil, 

uma das questões que mais instigam nossos Juristas e doutrinadores: o gozo 

122 "Artigo 156. Configura-se O estado de Perigo quando alau&m, premido da necessidade 
de salvar-se, ou a pessoa de Sua família, de grave danos conhecido pela outra parte, 
assume obrigação excessivamente onerosa. (Grifamos) 
Paragrafo único. Tratando-se de Pessoa na0 pertencente à família do declarante, o juiz 
decidira segundo as circunstiincias". 

123 "Artigo 157. Ocorre lesão quando uma Pessoa, sob Premente necessidade, ou por inexperiéncia 
se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, 
(...)". 

124 Nelson Nery Junior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, Novo cddigo c;v,, e 
legislação extravagante anotados, P. 76. 



dos efeitos jurídicos contidos no artigo 391, do Código Civil de 2002, por 

parte do credor, sem afronta do princípio da dignidade humana. 

Temos, de forma genérica, que o Supremo Tribunal 

Federal traz a solidariedade como um dever jurídico de respeito, visando 

beneficiar a sociedade como um 

Esta tese da solidariedade como um dever jurídico, 

encontra argumento no exemplo concreto da possibilidade de uma 

desapropriação, sob o fundamento de que 0 local será tombado como 

patrimônio ambiental, tendo como função social o respeito ao direito do 

proprietário de utilização adequada dos recursos naturais do local, ou seja, 

estar-se-ia respeitando a função social da propriedade sem que seu 

proprietário seja efetivamente dela expropriado, em verdadeiro respeito a 

dignidade humana, posto que, do ~ 0 n t r ~ r i 0 ,  poderia o mesmo na0 mais 

possuir guarida para si e Sua família, sem qualquer possibilidade de 

sobrevivência, com o que não se pode concordar. 

Outro exemplo a ser citado e que vem ao encontro da 

finalidade estatuída no artigo 3', da Constituição Federal de 1988, repousa na 

questáo do seguro obrigatório de dano pessoal causado por acidente 

automobilístico, posto que, já entendeu 0 Supremo Tribunal Federal, ser 

plenamente constitucional a determinação do pagamento, por um consórcio 

de empresas seguradoras a vítima, quando não identificado o veiculo, em 

verdadeira com O princípio da s01idariedade.l~~ 

125 Maria Celina Bodin de Moraes, OS Princípios da Constituição de 1988, p. 184. 
126 Ibidem, p. 185. 



4.1 A boa-fé no direito positivo 

A doutrina tem utilizado a expressão boa-fé com dois 

significados: a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Leciona Judith Martins 

"A  expressão boa-fé subjetiva denota estado de consciência 

ou convencimento individual de obrar (a parte) em confomidade 

ao direito (sendo) aplicável, em regra, ao campo dos direitos 

reais, especialmente em matéria possessória. Diz-se subjetiva 

justamente porque, para a sua aplicação, deve o intérprete 

considerar a intenção do sujeito da relação jurídica, o seu .. 

estado psicológico e sua íntima convicção. Antitética a boa-fé 

a má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de 

lesar a outremJ1. 

Ainda com base na obra de Judith Martins-Costa, por boa-fé 

objetiva, se quer significar modelo de conduta social, segundo o qual cada 

pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como 

obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade. 

Por esse modelo objetivo de conduta, leva-se em 

conçideraçáo os fatores C O ~ C ~ ~ ~ O S  do Caso, tais como o status pessoal e 

cultural dos envolvidos, e especialmente os interesses do outro, visto como 

um membro do conjunto social que 6 juridicamente tutelado, não se admitindo 

uma aplicação mecânica do tipo meramente subsuntivo. 

127 Judith Martins-Costa, Boa-f6 no direito privado, p. 410. 



A boa-f6 objetiva, qualificada como norma de 

comportamento leal, em consideração com os interesses do outro, vem 

exercer funções importantes no sistema jurídico, especialmente no direito das 

obrigações, como via para a adequada realizaçáo pelo juiz do plano de 

valoração do legislador, nas hipóteses em que O juiz não encontra apoio no 

texto contratual literalmente considerado, para a reconstrução da intenção 

das partes, buscando explicitar 0 sentido do conjunto contratua1 

concretamente considerado. 

Em tema de interpretação e integração dos contratos, a 

boa-fé objetiva também desempenhar papel nos casos de aplicaçao da teoria 

da aparência. Assim. boa-fé objetiva 6 dever instrumental de cooperaiio e 

protecao dos recíprocos interesses. pois incumbem tanto ao devedor como ao 

credor e não são orientados a0 cumprimento da pre~taçao ou dos deveres: de 

informaçao, esclarecimento, prestar contas, cooperação e colaboraçao, 

proteç8o e cuidado, entre outros. 

Apresenta-se como fundamento adequado aos casos de 

derivada da ruptura de negociações, como a ruptura 

injustificada e a confiança legitima que foi fraudada pela ruptura. 

Nesta linha de raciocínio, temos o ensinamento do Superior 

Tribunal de Justiça, Ministro Ruy Rosado de  guiar,'^' que bem analisou essa 

questão ao ressaltar que "O principio da boa fé objetiva tem como função, 

128 voto proferido em Recurso Especial no 10721, publicado no Diário da Justiça, em 03/02/1997. 



além de outras, a de criar deveres anexos, entre eles o de proteção 

(Wieacker, E1 Principio general de Ia buena fé, p. 51 e seguintes, e o prblogo 

de Luis Díez- Picazo) ". 

No que diz respeito à boa-f6 objetiva, exemplifica o Ministro 

RUY Rosado de Aguiar, salientando que: 

"ainda antes da celebração de 9ual9uer contrato, dirigido para 

o fim da atividade que exerce, o comerciante pode ser 

responsabilizado pelo dano sofrido por eventual cliente, como 

ficou reconhecido na jurisprudência alemã a partir do caso do 

linóleo, em que a empresa foi condenada a indenizar o dano 

sofrido pela cliente, em acidente ~cofrido dentro do estabelecimento, 

ainda antes de qualquer contrato". 

Vislumbramos, portanto, que os deveres de proteçao estão 

sedimentados em vasta jurisprudência. 

E prossegue o Ministro Ruy Rosado de Aguiarl 

exemplificando os deveres de proteção: 

"E o que acontece nos casos de estacionamentos oferecidos a 

eventuais clientes da empresa, sejam supermercados, hotéis, 

restaurantes, bancos, shominas centers, etc., no interesse de 

exploração do seu negócio. A responsabilidade decorre de ter 

sido criada uma situação que facilitou o acesso e gerou no 

usuário a idéia de segurança, o que beneficia a empresa na 

medida em que atrai, amplia e consolida a sua clientela, 

129 voto proferido em Recurso Especial no 10721, publicado no Diário da Justiça, em 03102/1gg7, 



assumindo ela o dever de proteção, para resguardar o cliente 

de fatos danosos que a existência do estacionamento fazia 
JI  130 

presumir não ocorreriam . 

Ainda com relação 8 boa-fé objetiva, devemos ressaltar que 

0s deveres de proteção nada tem a ver com a regulaç80 contratual e com a 

sua execuçao pelas partes. Isto e, levando em conta os exemplos acima, eles 

estão desligados do eventual contrato de compra e venda. hospedagem ou 

financiamento.'31 Decorrem, como ensina Mario Júlio de Almeida Costa: 

"de uma outra categoria, das relações contratuais de fato, ou 

seja: Esta nova categoria dogmática tem como um dos seus ,, 

principais alicerces a idéia de que, na contemporânea civilização 

de massas, segundo as concep~ões do trdfico jurídico, existem 

condutas geradoras de vínculos obrigacionais, fora da emissão 

de declarações de vontade que se dirijam a rodução de ta/ 

efeito, antes derivadas de simples ofertas e aceitações de 

facto. Quer dizer, a utilização de bens ou sen/iços massificados 

ocasiona algumas vezes comportamento que, pelo seu significado 

social típico, produzem as consequ6ncias jurídicas de uma 

caracterizada actuação negociatória, mas que dela se 

distinguem". 32 

Por conseqüência. da doutrina exposta, decorre que: 

autonomia privada se realiza através de duas formas 

típicas: uma delas é o negócio jurídico, designadamente o 

130 voto proferido em Recurso Especial no 10721, publicado no Diário da Justiça, em 03/02/1t~~~7, 
131 Menezes Cordeiro, Da boa-fé no direito civil, p. 604. 
132 M&io Júlio de Almeida Costa, Direito das obrigaçaes, p. 17911 81. 



contrato - no qual a aparência de vontade e as expectativas 

criadas podem ceder diante da falta de consciência de 

declaração ou incapacidade do declarante; a outra reporta-se 

às relações contratuais fácticas - onde a irrelev8ncia do erro 

na declaração e das incapacidades se justifica por exigências 

de segurança, de ceieridade e demais condicionaiismos do 

tráfico jurídico. '33 

Essa perspectiva, difundida no Brasil a partir dos escritos de 

Clóvis do Couto e ~ i l v a ' ~ .  está ligada à nova compreensão da vontade no 

fenômeno negocia1 e da 'função do contrato1, esta Com0 fonte autonoma de 

relações obrigacionais. Serve para explicar. Juntamente com a cláusula geral .. 

da boa-fé objetiva, o liame que reúne o shopping center, ao fornecer local de 

estacionamento para o conforto de seus clientes e maior vantagem ao seu 

comércio, e o usuário desses serviços, vinculados pelas simples existência da 

'conduta socialmente típica1, incumbindo ao estabelecimento fornecedor do 

serviço e do local de estacionamento O dever, derivado da boa-fel de proteger 

a pessoa e os bens do u s u ~ r i o . ' ~ ~  

Caminhando pela histórica, temos que o BGB (Alemanha), 

em seu artigo 242: "O devedor deve cumprir a prestação tal como o exija a 

boa-fé, com consideração pelos Costumes do tráfego jurídico". Foi o primeiro 

c6digo a inserir o principio da boa-fé Com0 cláusula. 

133 Mário Júlio de Alrneida Costa, op. cit., p. 17911 81. 
134 Clóvis do Couto e Silva. Obrigação como Processo, p. 54. 
135 Ministro Ruy Rosado de Aguiar, voto proferido em Recurso Especial no 10721, 

publicado no Diário da Justiça, em 03/02/1997. 



Também o C6digo Civil italiano. em seu artigo 1.375: "0 

contrato deve ser interpretado segundo a boa-fel1, aprecia a boa-f6 para os 

negócios juridicos. 

NO mesmo passo, vem o Código Civil português, em seu 

artigo 239: "Na falta de disposição especial, a declaração negocia1 deve ser 

integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se 

houvessem previsto o ponto omisso, OU de acordo com os ditames da boa-fé, 

quando outra seja a solução por eles imposta", inserindo a boa-f6 para a 

materialização da vontade. 

Em nosso ordenamento. primeiramente. veio o Código de 

Defesa do Consumidor. em seu artigo 4': "A Política Nacional das Relações 

de Consumo tem por objetivo 0 atendimento das necessidades dos 

consomidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 

seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como 

a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios e seu inciso terceiro: harmonização dos interesses dos 

participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecno/ógico, 

de modo a viabilizar os princípios nos quais Se funda a ordem econômica 

(art. 170, CF), sempre com base na boa-f6 e equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores", introduzir a boa-fé objetiva para os negócios 

jurídicos. 



Ainda tendo por fundamento o Código de Defesa do 

Consumidor, vislumbramos a importância da boa-fé objetiva para todos as 

relações jurídicas, como verificamos em seu artigo 51 : 

"são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços, inciso quarto: 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé e a equidade". 

Também o Código Comercial Brasileiro, em seu artigo 131, 

inciço I, declara a boa-fé para a interpretação dos contratos: 

"Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a 

interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as 

seguintes bases: A inteligência simples e adequada, que for mais 

conforme a boa-fé e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, 

deverá sempre prevalecer a rigorosa e restrita significação das 

palavras". 

Neste passo, nao podemos deixar à margem o estabelecido 

no Código Civil, em seu artigo 113, acerca da tão consagrada boa-fé: "0s 

negócios jurldicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos 

do lugar de sua celebração". (Grifos nossos) 



4.2 Notas sobre a impenhorabilidade da Lei 

8.009/90 

O principio que norteia créditos e débitos, é o de que aquele 

que deve, obriga-se a pagar, porque, afinal, as obrigaçaes nascem para 

serem cumpridas. A regra geral, portanto. 6 que, existindo um cr8dit0, cabe 

ao ~ s t a d o  garantir ao credor seu direito de exigir o pagamento pelo 

d e ~ e d 0 r . l ~ ~  

Não havendo o pagamento voluntário, nasce para o credor 

o direito de exigir judicialmente seu crédito, que cumprindo os requisitos dos 

artigos 584 e 585, do Código de Processo Civil, poderá se dar via processo 

de execução. 

Tratando-se de execução por quantia certa e contra 

devedor solvente (artigo 646 e ss. do Código de Processo Civil), ela tem por 

objeto "expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do ~ r e d ~ f " ~ ~ ,  

respondendo aquele, "com todos 0s seus bens presentes e futuros, salvo as 

restrições estabelecidas em lei".'" Como exceção. os bens que a lei 

considere inalienáveis ou impenhoráveis não estão sujeitos à execução.139 

136 Orlando Gomes, Obrigações, p. 105 e 106: "Pode a obrigaçao, extinguir-se por diversos 
modos. Desaparece normalmente com a execuçao. Satisfeita a prestaçao, o vínculo 
deixa de existir. O cumprimento da obrigação por esse modo chama-se, tecnicamente, 
pagamento. HCi, no entanto, Outros rrlodos de extinçã0, que se fundam na tkcnica jurídica e 
produzem o resultado do pagamento: a COmPensaçao, a C O ~ ~ U S ~ O ,  a novação, a consignação, a 
remiçç%o, a sub-rogaçao, a daçao e a prescriç%oU. 

137 Artigo 646, C6digo de ProCeSSO Civil. 
138 Artigo 591, C6digo de Processo Civil. 
139 Artigo 648, Cbdigo de Processo Civil. 



A filosofia que serviu para a existência de bens excluídos 

do objeto da atividade jurisdicional executiva foi, nas palavras de Sérgio 

Sahione Fadel, "a de preseivar alguns bens do patrimônio do executado, seja 

em respeito a principios morais. seja a principio de ordem pública, seja ainda 

a equidade, de forma a que a execução não se torne um meio de desgraça a 

, 140 vida do devedor'. 

sabido que não basta um titulo liquido, certo e exigivel, 

nem mesmo se reconhecido por sentença com transito em julgado (artigo 

584, Código de Processo Civil), para garantir o resultado Útil do processo 

executivo. O ponto principal é a concretização da penhora de bens suficientes 

para garantir o débito excutido. em futura venda judicial.14' 

Como leciona José de Moura ~ o c h a ' ~ * ,  as razões 

apontadas para justificar a existência de bens impenhoraveis saio das mais 

diversas ordens, obrigando-se ao aplicador do direito, em qualquer caço, a 

140 Sergio Sahione Fadel, Cbdigo de processo civil comentado, vol. 2, p. 421. 
141 Jose Frederico Marques, Manual de direito processual civil, v. 4, p. 147 e 148: 

"Apreendidos os bens e em seguida depositados, nClo s6 se individualiza, com isto, a 
processual do executado, Como também ficam tais bens sob a tutela 

executiva do juiz do processo, para que, futuramente expropriados, possam fornecer o 
lastro monetário com que será satisfeita a prestação exigida pelo credor". 

142 jose de Moura Rocha, Sistemática do novo PrOCeSSO de execução, p. 303: "As razaes 
apontadas para justificar a existéncia de bens impenhoráveis, sAo das mais diversas 
ordens e vamos encontrar autor da categoria de Lopes Cardoso indicando como motivos à 
isençao referida, razões de ordem pública OU econdmica, religiosa ou de humanidade, 
enquanto J O S ~  Alberto dos Reis indica como sendo impenhoráveis tais bens devido a 
razães de interesse geral ou em atenç%0 a0 pr6prio executado. NClo parando ai a 
discordancia, temos Batista LopeS doutrinando a impenhorabilidade no 
interesse do executado ou no interesse de terceiro e para Paul Cuche os motivos sendo 
de ordem ou de interesse geral ou de decéncia e humanidade ou ainda de conveniéncia. 
AS indicaçaes feitas bem demonstram a pre0CupaçãO dos autores de orientarem a apresentarem 
o problema sob enfoque estritamente processual da impenhorabilidade; de conciliar os 

concernentes à patrimonialidade no processo de execução e, empregando o 
termo sob forma genérica, ter presente a humanidade que não pode faltar em qualquer 
ordenamento processual". 



uma interpretação restrita da mesma, impedindo-se o devedor de tripudiar 

sobre o direito do credor de ver satisfeito seu crédito. 

Buscando tornar protegido, "contra execução por dívida, o 

prédio próprio destinado à residencia familiar independentemente do ato 

voluntário do registro, mas por força de reserva lega/,"'43, editou-se a Lei 

8.009190, que veio dar maior aplicabilidade à impenhorabilidade do irndvel 

residencial, já que como previa 0 artigo 70 do Código Civi111916, encontrava- 

se pouco utilizada. 

Trata-se "da impenhorabilidade do bem de família, isto 6,  do 

imóvel destinado a residência do casal, defesa contra eventuais insucessos 

financeiros que possam arrastar a família à perda total dos bens, inclusive o 

teto sob o qual se abriga", como extraímos da exposição de motivos da Lei 

8.009190.'~~ 

Dando novos ares à impenhorabilidade, a referida lei 

decretou não sujeitos a execução, além do imóvel residencial, "a construção, 

as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 

inclusive 0s de uso p r ~ f i ~ ~ i ~ n a l ,  Ou móveis 9Ue guarnecem a casa, desde 

ii  145 quitados . 

Excluiu-se da impenhorabilidade "os veículos de transporfe, 

obras de arfe e adornos SU~~UOSOS" ' " ,  assentando-se que é oponivel em 

143 Exposiçgo de motivos da Lei 8.009190. 
144 ExposiçCio de motivos da Lei 8.009190. 
145 Artigo l0 e parágrafo único, Lei 8.009190. 
146 Artigo 2 O ,  Lei 8,009190. 



qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de 

outra natureza (artigo 3', Lei 8.009/90)1 salvo a exceções arroladas nos seis 

incisos desse mesmo artigo.14' 

O propósito da lei foi nobre, na medida em que em última 

análise preserva a intangibilidade da dignidade da pessoa humana colhi& 

numa execução judicial com vista a c~nstfitaf-lhe O imóvel r e s i d e n ~ i ~ p ' . ' ~ ~  

0 s  resultados, no entanto, trouxeram efeitos colaterais 

indesejáveis e tão ou mais graves que aqueles que a lei tentou coibir. Se, por 

um lado, as disposições da lei trouxeram tranquilidade a um grande número 

de devedores, por outro, tiraram o Sono de Um Sem número de credores que 

ficaram impedidos de receber seus créditos, pela impossibilidade de 

garantirem a execução. 

Não raro, exequentes ficam impossibilitados de penhorar 

bens do executado que os prdprios exequentes não possuem, por falta de 

condições financeiras para adquiri-los. 

E curial que entre OS fins da lei não se encontram a 

proteção ao mau pagador e o incentivo à inadimplência. A interpretação 

restrita da Lei 8.009190 deve preservar aqueles bens indispensáveis a regular 

habitabilidade da residência, de modo que penhoráveis aqueles que não 

afetem a dignidade do devedor e a funcionalidade da moradia. 

147 Artigo 3 O ,  Lei 8.009190. 
148 Netbnio Bezerra Machado, A fiança nos contratos de locação, Repertório IOB de 

jurisprudência, 2a quinzena de 1998, no 22198, Caderno 3, p. 466. 



E oportuna a constatação de Rainer Czajkowdki, de que: 

"ao instituir a impenhorabilidade do bem de família. do imbvel 

residencial destinado a moradia do devedor com sua família, 

extensivo aos móveis quitados, a Lei 8.009/90 teve por 

finalidade assegurar uma sobrevivdncia decente a estes 

beneficiários; em última insthncia, preservar a dignidade 

humana mesmo em face ao inadimplemento econômico. Mas a 

transcendência de um objeto de tal ordem acabou sendo, 

precisamente, a causa de um rol interminável de efeitos 

negativos, que podem, na essência, ser resumidos como 

* 11 149 proteção inviável ao calote e a má-fe . 

A elástica aplicabilidade da lei, por parte da jurisprudência, 

tem trazido prejuízos ate para aqueles que ficam obrigados ao pagamento. 

por óbvio não no momento da eventual execução, mas na contrataça0 do 

crédito. Afinal, em vista da dificuldade de penhora, a venda a prazo teve seus 

encargos aumentados, na mesma proporção dos seus riscos. 

Os grandes prejudicados com a proteção legal têm sido os 

credores de pequena conta, ou seja, credores que pretendem receber valores 

pouco expressivos, mas nem por isso menos importantes. 

São pessoas físicas e pequenos estabelecimentos comerciais 

ou industriais. Os grandes conglomerados, especialmente estabelecimentos 

bancários, garantem-se com hipotecas, penhores e avais. 

149 Rainer Czaikowdki, Impenhorabilidade do bem de família, p. 123. 



4.3 Imóvel residencial próprio do casal ou da 

entidade familiar 

Por ser exceção ao principio de que o patrimônio do 

devedor responde por suas dúvidas, 0s dispositivos da lei em comento, em 

interpretação científica (associando-se a interpretação gramatical e 16gica) e 

restritiva, como deve ser a das leis que tratam de exceções, a expressão 

imóvel resjdencial próprio do casal OU da entidade familiar, deve corresponder 

ao disposto no artigo 226 e parágrafos, da Constituição Federal de 1988. Vale 

dizer: se, por um lado, a lei incide sobre imóveis onde resida apenas o pai ou 

a mãe e seus filhos'50, ela não incide Se 0 executado é solteiro e mora só151 

ou não mora com qualquer dos pais (64'. artigo 226, Constituiç~o Federal). 

Da mesma forma não invocavel a lei, se ao imóvel residencial for dado 

destinaçáo comercial, como por exemplo na locação de 

Concebida para garantir a dignidade e funcionalidade do 

lar, a lei não poderá ser aplicada se O executado não residir no ou 

nas palavras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Eduardo 

Ribeiro: para que o imóvel não Se exponha à penhora, necessário que sjwa 

150 JTJ 1721123. 
151 RT 7261203. 
152 ~ E ç p .  18.218-0-SP, STJ, DJU 23.1 1.92, p. 21.883. 
153 PENHORA. BEM DE FAMILIA. LEI No 8.009190. IMÓVEL RESIDENCIAL NAO HABITADO 

PELO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. "Bem de famllia - Imbvel residencial na0 
habitado pelo executado - Impenhorabilidade afastada. Se o Sinico imóvel residencial 
de propriedade do executado encontra-se alugado, na0 há como livrá-lo da constriçao 
judicial, porquanto nao se considera bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, o 
imbvel que nao esteja sendo habitado pelo devedor". (Ac un da Ia T Civ do TJ MS - 
classe "bU, XXII - no 49.414-2 j 12.11.96, DJ MS 07.02.97, p. 15 - ementa oficial) 
Repertório I 0 6  de JurisprudBncia - 2' Quinzena de março de 1997 - no 61970 - 
Caderno 03 - P. 104. 



de residgncia para o executado. Ndo basta seja o único de que tem a 

propriedade se o da em locação, em lugar de nele residir''. l Y  

Não se tratando de imóvel familiar, o boxe de 

estacionamento, como objeto de circulação econômica, desligado e autonomo 

do principal, 6 excluído da proteção legal. do Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Ministro Milton Luiz Pereira o registro de que: 

'0 boxe de estacionamento, como objeto de circulação econômica, 

desligado do principal pode ser vendido, permutado ou cedido 

a condômino diverso, saindo da propriedade de um para outro, 

continuando útil a sua finalidade de uso, visto que não ests 

sob o domínio de comunh8o geral, mas identificado como 

unidade autônoma. Em assim sendo, penhoravel para garantia 

de execução, sem as restrições apropriadas ao imóvel de 

moradia familiar''. 155 

Residência em construção, por não Se constituir em 

moradia do executado à época da constri~ao, também não recebe o amparo 

legal. Neste sentido a manifestação do Tribunal de Alçada do Parana: "Se o 

ato de penhora atingiu terreno pertencente a0 executado no qual está sendo 

edificada casa de moradia, não t&m incidencia as regras contempladas na Lei 

8.00g/go, uma vez que a proteção social inspiradora da referida norma é a 

i1 156 
residência atual da família . 

154 20STJ REsp. 134.853-SC, 3a T, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 13.10.97, p. 51.580. 
155 STJ, aEsp. 22.420-RS, Ia T, Rei. Min. Milton Luiz Pereira. DJU 26.09.94, p. 25.602. 
156 AC un da I a  T C Civ. do TA PR - Ag 74.176-6, Rel. Juiz Cunha Ribas - j 15.02.95 - DJ 

PR 10.03.95, p. 28, in Repertório IOB de Jurisprudência - Ia Quinzena de maio de 1995 
- no 9195, p. 138. 



4.4 Plantações, semoventes e móveis que 

guarnecem a residência do casal ou 
entidade familiar 

A impenhorabilidade compreende o imbvel sobre o qual se 

assentam as plantações e estas, limitadas, em caso de propriedade rural, 

àquelas localizadas no módulo rural. A interpretaçao conjunta do par6grafo 

único, do artigo 1°, da lei 8.009190, Com O incis0 X, do artigo 649, do Código 

de Processo Civil, com o incis0 XXVI. do artigo sol da Constituiçi30 Federal, 

indica como impenhorável a plantação existente na propriedade familiar rural, 

que de acordo com o Estatuto da Terra (lei 4.504164) corresponde ao módulo 

rura~.'~' 

A área excedente à extensão do módulo rural, bem assim 

as plantações respectivas, podem sofrer a constrição judicial. 

Com relação aos semoventes, o inciso VII, do artigo 655, do 

C6digo de Processo Civil, expressamente relaciona-os como passíveis de 

penhora. Nas palavras do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 

semoventes só se constituem em bens impenhordveis quando comprovado 

satisfatoriamente que são eles fonte de alimento Para a família ou utilizados 

157 ~g acórdao do STJ, entendendo que o imdvel rural impenhordvel, de até um módulo, a 
que se refere o artigo 649, X, do CPC, B 0 que tem as dimensbes mínimas que 
assegurem ao pequeno agricultor e a sua família condiçaes de sobreviv8ncia, na0 se 
confundindo com o conceito de fraç80 mínima de parcelamento - Ac. un. da 4 a  T do 
STJ - RE=~ 66.672-4-R8 - Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar - j. 15.08.95 - DJU 1 30.10.95, 
pág. 36.774 in Repertdrio IOB de Jurisprudencia Ia quinzena. de dezembrolg5, 
no 23/95, p. 363. 



para o trabalho. Caso contrário, não enquadram-se nas hipóteses da Lei 

158 no 8.009/90 e nem no art. 649, 11 do Código de Processo Civir . 

No que se refere aos móveis que guarnecem a residência 

do casal ou entidade familiar, temos que, inicialmente, não se pode olvidar 

que "a lei 8.009/90 foi concebida para garantir a dignidade e funcionalidade 

do /ar. Não foi propósito do legislador permitir que o pródigo e o devedor 

contumaz se locupletem, tripudiando sobre seus credores. Na interpretação 

da Lei 8.009/90, não se pode perder de vista seu fim social".159 Tendo 

presente esse espírito da lei, ao juiz cabe observar os reclamos do artigo 50, 

da Lei de Introdução ao Código Civil, incumbindo dar-lhe exegese construtiva 

e valoratival "sabido que ela deve refletir não só OS valores que a inspiraram, 

mas também as tran~f0rma~ÕeS culturais e sócio políticas da sociedade a que 

i, 160 se destina . 

Não há dúvidas de que se apresenta ilegal a efetivação da 

penhora "portas a dentro" em imóvel do da mesma forma que se 

sabe que o intuito da lei não é a proteção do mau pagador. Na delimitação do 

alcance da lei, é necessário ter presentes as circunstâncias que envolvem 

determinadas situações. 0 adjetivo " s u n t ~ 0 ~ 0 "  traduz conceito semelhante 

àquele de wvoluptuária", utilizado pelo artigo 96 do Código Civil, classificando 

158 Alexandre Rosa, Código de processo civil anotado - segundo a ~ u r i s p r u d & ~ ~ i ~  do 
Tribuna/ de Justiça de Santa Catarina, p. 270. 

159 ÇTJ - Corte Especial, REsp 109.351-RS, rei. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 1.7.97 
negaram provimento, v.u., DJU 25.5.98, p. 4, Theotonio Negrao, Código de processi 
civil e IegislaçBo processual em vigor, p. 1049. 

160 STJ - REsp 74.210-PR, DJU 22.04.96, p. 12577. 
161 Súmula 24 - Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro DJIRJ 1,  14/05/96, p. 192, 



como benfeitorias desta qualidade "as de mero deleite ou recreio, que não 

aumentam o uso habitual da coisa, ainda que tomem mais agraddvel ou 

sejam de elevado valor".'62 * 

Atendo-se, n8o só aos voc~bu~os,  mas aos princípios que 

inspiraram a lei. apresenta-se irretocável a conclusão do Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Gomes de Barros, de que a 

"impenhorabilidade cobre apenas aqueles utilitários necessários ao 

funcionamento do lar. Os que excederem o limite da necessidade podem ser 

ii 163 objeto de constrição . 

Considerado 0 bem como imprescindível à normal 

funcionalidade do lar, merece livrar-se da possibilidade da constriçao. 

Todavia, não se mostrando necessário à regular utilização de uma casa, 

segundo um critkrio de essencialidade. 0 amparo legal n8o tem aplicaç80.'~ 

162 sTJ - Corte Especial, REsp. 102.0001SP, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 1 
i 511 2/97, p. 66.18213. 

163 ÇTJ - Corte Especial, REsp. 102.0001SP, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 1 
15112197, p. 66.18213. 

164 TheotBnio Negrão, Código de processo civil e legislaç80 processual em vigor, p. 1052, 
lista alguns bens mbveis penhordveis segundo jurisprudéncia: - aparelho de ar 
condicionado (JTAER-GS 921275; aparelho de videocassete (RSTJ 971294; STJ-RJ 
21 2/53, JT J 16511 18, maioria); contra JTAERGS 8811 69; - aparelhos elétricos e eletr&nicos 

(JTAERGS 811360); - bicicleta (RSTJ 1031209); - forno de microondas (JTJ 
165/118, maioria. RJ 196183); - linha telefdnica (STJ-4' Turma, REsp. 20.101-2-PR, rei, 
Min. Sglvio de Figueiredo, j. 19 5.92, na0 conheceram, V.U., DJU 22.6.92, p. 9.766; 
STJ-5' Turma, REsp 68.313-RS, rei. Min. José Arnaldo, j. 5.11.96, deram provimento, 
v.u., DJU 2.12.96, p. 47.699; RT 6691161, 6981120, RF 318121 1, maioria, L~x -JTA 
145178). Contra: STJ-4a Turma, REsp 74.163-RS, rei. Min. Fontes de Alentar, 
j. 13.5.96. negaram provimento, V.U., DJU 2.9.96, p. 31.086. RT 7191170, maioria; 
especialmente se o devedor tem mais de uma (RSTJ 1021377, STJ-BOI. AASP 
2.029/361), JTAERGS 921108). Contra, considerando impenhor8vel o direito ao USO da 
terminal telefbnico: RST 761294. V. tb CPC 649, nota 27a (aparelho usado no exercicio 
de ~rofisçao) e 655, nota 11 (direitos do devedor, como assinante de telefone): - 
ibcine de fibra de vldro (JTAERGS 88118Q); - rtldlo-gravador (JTJ 185H 18, maloriai; - 
videocassete (STJ-RESP 60.993-3-SP, jB citado; STJ-RJ 212153; JTJ 16511 18. maioria), 
contra: RSTJ 961438, JTAERGS 881169. 



4.5 O artigo 82 da Lei 8.245/91 - A penhora e o 

bem de família do fiador da locação 

Introduzindo o inciso VII, no art. 3O, da Lei 8.009190, o artigo 

82, da Lei 8.245/91, expressamente autorizou a penhora em execução 

movida por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de 

/ocação. Nesta situação, o imóvel do fiador. mesmo único, responde pelas 

dívidas advindas da fiança prestada. 

Algumas vozes se levantaram, alegando a inconstitucionalidade 

do novo dispositivo, entendendo que a Lei 8.009190 é instrumentária do 

principio fundamental da dignidade humana (artigo 1°, inciso 111, Constituiçáo 

Federal), razão pela qual a aplicação do inciso VI1 implicaria agressão ao 

referido principio.'65 

Sob o aspecto da relevância social, tal dispositivo legal foi 

editado para viabilizar as locações, que Se encontravam truncadas pela falta 

de fiadores que realmente garantissem eventual inadimplemento do locatário. 

sob o aspecto da constitucionalidade da nova disposição legal, em que pese 

entendimentos contrários, a constitucionalidade em questão afigura-se 

presente. Trata-se de lei ordinária que pode ser alterada por lei ordinária 

posterior e, por configurar-se norma de carater processual, incide de 

165 Net6nio Bezerra Machado, A fiança nos Contratos de locação: inconstitucionalidade do artigo 
82 da Lei 8.245/91, I06 - Repertório de Jurisprudencia, 22/98, Caderno 3, p. 466. 



imediato, não obstante ter sido o contrato de fiança locaticia celebrado antes 

de sua vig&ncia.I6' 

A possibilidade da penhora, no entanto, é exclusiva do 

imóvel de propriedade do fiador, não se estendendo ao imóvel do inquilino 

(RT 700/123), exceto em se tratar de locação para residência do locatário e 

sua família, porque nesse caso, normahente, o imóvel de propriedade do 

mesmo não estará sendo utilizado como residência do casal ou entidade 

familiar. 

Interessante decisão, colacionada por Theotônio Negrão, dá 

conta que "o fiador que paga a divida do locafdrio afiançado sub-roga-se nos 

direitos do credor e, por isso. pode penhorar bens do devedor, ainda que 

protegidos pela Lei 8.009/90 (RJ 225n1)".16' 

Entretanto, sobre esse tema, importante aspecto há de se 

considerar: a proteção a moradia, como forma de preservação da dignidade 

humana, introduzida em nosso ordenamento, pela Emenda Constitucional 

26/2000, que deu nova redaçáo ao artigo da Constituição Federal de 

1988. 

Nesse diapasão, temos afastado a aplicabilidade do artigo 

82, da Lei 8.245191, uma vez que 0 direito à moradia, constitucionalmente 

está previsto como direito social, devendo ser preservado. 

166 STJ - RESP. 638641PR - Rel. Min. Vicente Leal - j. 03.02.98 - DJU 1 13.04.98, p. i 5617 
-ementa oficial - Repertório IOB de Jurisprudência, 2a quinzena de junho198 no 12/98, Cad. 3, 
p. 237. 

167 Theotonio Negrao, Código de processo civil e IegislaçCio processual em vigor, p. 1053, 



Nessa mesma linha de raciocínio, como nos mostra 

Genacéia da Silva Alberton: 

"se o imóvel residencial do devedor principal não pode ser 

penhorado em face dos termos da Lei 8.009/90, a exceção 

legislativa quanto ao fiador 6 inconstitucional porque afronta o 

princípio da isonomia. A isso se acrescente que manter a 

moradia ao fiador é garantir-lhe um direito social a ser 

conferido e protegido". 

Sob o ângulo dos direitos sociais, observamos ser 

impenhorável o bem imóvel do fiador, ao se demonstrar a circunstancia de 

servir o referido bem, de residência para si ou para a entidade familiar, 

resultando, dessa forma, na inaplicabilidade do disposto no artigo 82, da Lei 

8.245/91, fundamentando na manutençáo da moradia do fiador, para a 

finalidade última que é a preservação da dignidade da pessoa humana, como 

determinam os artigos 1°, inciso III e 6O, da Constituição Federal de 1 9 8 8 . l ~ ~  

Assim, como nos ensina Clito Fornaciari Júnior, " o  preceito 

contido no inciso VI/, do artigo 3O, da Lei 8.009/90, resta superado, devendo, 

pois, aplicar-se a norma maior em detrimento da menor".'70 

168 Genackia da Silva Alberton, Impenhorabilidade de bem im6vel residencial do fiador, 
CRUZ E TUCCI, Jose Rogerio (Coord.). A Penhora e o Bem de Família do Fiador da 
LocaçBo, p. 128. 

169 Genaceia da Silva Alberton, Op. cit., P. 130. 
170 Clito Fornaciari Junior, O bem de família na execução da fiança, CRUZ E TUCCI, jos6 

Rogkrio (Coord.), A Penhora e o Bem de Famllia do Fiador da LocaçCio, p. 103. 



4.6 Aspectos processuais da impenhorabilidade 
decorrente da Lei 8.009/90 

A impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009/90 na0 pode 

ser decretada de oficio pelo j~iZ"', j6 que se trata de direito dispon[vel."* 

Outrossim, "tendo o próprio executado indicado à penhora bens que a lei 

considera impenhoráveis, 'deles sendo nomeado depositário, renunciou ele 

ao privilegio legal da impenhorabilidade, sendo-lhe defeso sustentar a 

i ,  173 nulidade do ato de que participou voluntariamente . 

A invocação da impenhorabilidade pode ser dedutlvel 

incidentalrnente no processo de e x e c ~ ç a o ' ~ ~  no qual inclusive podera ser 

levada a efeito a produção da prova do cabimento do benefício. 

Havendo a oposição de embargos à execuçao com este 

propósito, por economia e aproveitamento dos atos processuais, a materia 

poderá ser enfrentada'75, livrando-se 0 bem da constrição e suspendendo-se 

a execução, na hipótese de o devedor não possuir bens penhoraveis (inciso 

1 1 ,  artigo 791, Cbdigo de Processo Civil). 

De outra parte, havendo outras matérias deduzidas nos 

embargos, estas niio serão analisadas at6 nova segurança do juizo, no 

171 STJ - REçp 21.253-8-PR, Rel. Salvi0 de Figueiredo, DJU 28/06/93, p. 12896. 
172 Em sentido contrário, entendendo que a impenhorabilidade pode ser declarada ex 

officio - RT 67711 89. 
173 RT 7021169. 
174 RSTJ 781228. 
175 RT 7391321. 



processo executivo. A decretação da impenhorabilidade do bem, em sede de 

embargos a execução, não condenará o embargadolexequente nos ónus de 

sucumbência, já que, como visto, a matéria não reclamava a oposição de tais 

embargos.'76 

4.7 Os bens absolutamente impenhoraveis 

A penhora é o apresamento direto e concreto autorizado 

pelo Estado, do patrimônio do devedor, para realizar o cumprimento de um 

título executivo. 

Com relação às questões no âmbito das relaçóes 

trabalhistas, a Consolidação das Leis do Trabalho nao possui disciplina legal 

própria relativa à penhora de bens. remetendo aos preceitos que regem o 

processo dos executivos fiscais, naquilo em que não contravierem as normas 

de seu texto."' 

Por sua vez, a Lei no 6.830180, que dispõe sobre a cobrança 

judicial da divida ativa da Fazenda Pública, em seu artigo 10, prevê, 

expressamente, a aplicaçáo subsidiária do Código de Processo Civil, para 

suprir eventual lacuna legislativa. 

Finalmente, o artigo 648, do Código de Processo Civil, 

que os bens que a lei considera impenhoráveis não estão sujeitos 

176 Theotonio Negrao, op. cit., p. 1048: "A alegaçao de que determinado bem absolutamente 
impenhor&vel pode ser feita a todo tempo, mediante .Simples petição e independentemente 
de apresentaç80 de embargos à execução, mas o devedor responde pelas custas do 
retardamento (RT 67711 89)". 

177 Artigo 889, da Consolidaç80 das Leis do Trabalho. 



à execução. E o artigo 649, na sequência, elenca os bens absolutamente 

impenhoráveis. 

Consoante ressalta Humberto Theodoro Júnior, "a razão 

mais comum para a impenhorabilidade de origem não economica é a 

preocupação do Código de preservar as receitas alimentares do devedor e de 

sua família"'78, no que se compatibiliza com um dos princípios regentes da 

execução, que é a preservação da dignidade humana do executado. 

Nesse diapasão, Cândido Rangel Dinamarco classifica a 

sobredita hipótese de impenhorabilidade como "limitação politica a execução 

forçada, por não ser conveniente ao Estado privar o devedor e sua famjlia de 

,r 179 uma existência decente . 

Dessa forma, verificamos. que mesmo antes do surgimento 

da Lei 8.009190, que estabeleceu, como Já analisado, a impenhorabilidade do 

bem de família, o ordenamento, a doutrina e a jurisprudência vêm prezando 

pela existência do mínimo necessário à sobrevivência da pessoa e sua 

família. 

Atualmente, como depreendemos, prevalece a tendência de 

se garantir um mínimo patrimonial indispensável à efetividade dos direitos da 

do devedor, adotando a execução uma linha hurnanizad~r~, 

em respeito ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

178 Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil - processo de execuçBo e 
processo cautelar, vol. 2, p. 193. 

179 Candido Rangel Dinamarco, Execuçao civil, p. 158. 



1. Assim, tendo por arcabouço 0s fundamentos contidos nos artigos 421 e 

422, do Código (funpao social do contrato, boa-f6 e probidade), 

pensamos que, embora o respeito cláusula gera1I8', ou seja, freios e 

contra-pesos do sistema interno do Código ~ i v i l ' ~ ~ ,  referente a 

autonomia privada devam prevalecer, também não se pode descartar a 

hipótese de que não se deveria contratar com aquele que nao possui 

bens a caucionar a relaçao jurídica, Ou seja, estar-se-ia antecipando a 

razoabilidade do artigo 391, do Código civi11a3, onde encontramos 

lastro para a apreciação do princípio da imputação civil dos danos. 

2. De rigor também é destacar o artigo 301 da Constituição Federal, donde 

extraímos que uma das finalidades a serem atingidas, segundo o Texto 

180 "Artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razé30 e nos limites da funçao 
social do contrato" (Código Civil de 2002) e "Artigo 422. Os contratantes sao obrigados 
a guardar, assim na concius~o do contrato, OS princ[pios de probidade e boa-fk." 
(Código Civil de 2002). 

181 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Novo código civil e /egis/açao 
extravagante anotados, p. 6: "( ... ) CICl~sulaS gerais sao normas orientadoras sob 
diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe 
da0 liberdade para decidir (Wieacker, Privatrechtsgeschichte, 9 25,111, 3, p.1. 
clgusulas gerais S ~ O  forrnulaç6es contidas na lei, de carater significativamente genérico e 
abstrato (Engisch, Einfuhrung, Cap. VI, P. 120/121), cujos valores devem ser preenchidos 
pelo juiz, autorizado para assim agir em decorrência da formulação legal da própria clAusula 
geral, que tem natureza de diretriz. (...) Funçao das cláusulas gerais. Dotar o sistema interno 
do cc de mobilidade, mitigando as regras mais rlgidas (...)". 

182 Referência Ci cláusula geral declinada pela p r ~ f e ~ ~ o r a  doutora Rosa Maria de Andrade 
Nery em aula ministrada no curso de pós-graduaçao stricto sensu, Direito Civil 1, no 
primeiro semestre de 2002, no Centro Universitário FIE0 - UniFieo. 

183 "Artigo. 391. Pelo inadimplemento das obrigaçees respondem todos os bens do 
devedor" (Cbdigo Civil de 2002) 



Constitucional, é a erradicação da pobreza e da marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais.184 

3. Vemos, também, através do mesmo artigo 3O. a conclamaçao dos 

Poderes a uma atuação pro~orcional atrav6s da justiça distributiva, 

voltada para a igualdade substancial, sem qualquer exclusão. 

4. Dessa forma, ressaltamos que 0 Estado Democrático de Direito 

configura-se, de acordo com a Carta Magna, somente se respeitados 

seus fundamentos basilares, ou seja. a dignidade humana, a igualdade 

substancial e a solidariedade social para o combate das desigualdades, 

repita-se, das desigualdades sociais e regionais, deixando tais 

princípios de serem pol~t i~os. '85 

5. Entretanto, embora animados Com a existencia do principio da 

solidariedade, não podemos afastar a hipótese de que, fundamentados 

no dito princípio que 6 extraído do já citado artigo 3' da Constituição 

Federal de 1988, os homens devam se considerar iguais, mas, na 

verdade não o são, uma vez que as desigualdades sociais e regionais 

são patentes, sendo, então, iguais somente perante a lei. 

6. E essa desigualdade vem no sentido de que, cunhada pelo 

individualismo do século XIX, livre e submissa apenas & sua própria 

184 Maria Celina Bodin de Moraes, Princípio da Solidariedade, PEIXINHO, Manoel Messias 
GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (orgs.) Os Principios da 
Constituição de 1988, p. 168. 

185 Gustavo Tepedino, Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito 
Civil, Temas de Direito Civil, p. 1711 8.  



vontade, a pessoa abastada abusou de sua posição privilegiada e, em 

muitas situações, utilizou-se de seu patrimônio, com finalidade 

malévola, buscando 'apenas e tao-somente obter vantagens em 

detrimento das demais, sem se ifnportar com qualquer texto legal. 

7. A proposta aqui é desamarrar a Pessoa do individualismo do si?culo 

XIX, que a nosso ver ainda impera, tendo por argumento o coletivo e a 

solidariedade não como filantropia ou caridade, mas como princípio 

constitucional que o A, devendo a dignidade humana sobressair-se a 

interesses individuais. 

8. Neste passo, o direito de propriedade, por exemplo, deve estar voltado 

para as relações jurídicas, sendo, entretanto, seu exercício, quando 

necesshrio, permeado da função social consagrada no texto 

constitucional. 

9. Na mesma esteira, no âmbito contratual, dúvidas não restam no sentido 

de que há de se respeitar a autonomia privada, mas deixando o 

contrato de ser simples instrumento de sua atuação para atender aos 

reclamos da coletividade. 

10. Ainda sob a égide do princípio constitucional da solidariedade, também 

verificamos as mudanças sofridas pelas relações familiares, posto que, 

na atualidade, a igualdade entre cônjuges, a igualdade entre filhos e a 

obediência ao binômio necessidade-possibilidade para a questao da 

prestação alimentícia dão o tom do NOVO Milênio. 



11. Restringindo-nos ao tema deste estudo, o principio da dignidade 

humana e os limites da exc~ssão do patrimônio do devedor, aqui 

trazido à debate, temòs que notável 6 a aplicação de tal princípio no 

que se refere a responsabilidade civil, principalmente se trouxermos 

baila a consagrada responsabilidade objetiva, introduzida em nosso 

ordenamento jurídico, com relevância ao C6digo de Defesa do 

Consumidor, que superou 0 antigo sistema ao descartar, por vezes, a 

identificação do culpado Para a reparação do dano, em verdadeira 

comunhão com a solidariedade. 

12. Atrelado a essas in0va~Ões. principalmente trazidas pela introduçao em 

nosso ordenamento jurídico da responsabilidade sem culpa, vemos 

nascer uma sociedade caminhando para a solidariedade financeira186, 

já que, a nosso ver, assistimos no século XX ao despertar dos direitos 

de terceira dimensão,'" ou seja, 0s direitos de solidariedade nos quais 

0s beneficiários são não SÓ 0s indivíduos, mas também e 

principalmente, a coletividade, porque pela primeira vez, o homem 

deparou-se com a possibilidade da total destruição do planeta.la8 

13. Dessa forma, entendemos a solidariedade financeira como uma 

precaução. Melhor explicando: uma proteção, um dever de conduta de 

cada indivíduo para com a sociedade. 

186 A expressa0 é de Maria Celina Bodin de Moraes, Principio da Solidariedade, PEIXINHO, 
Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (orgs.1, os 
Princ/pios da Constituição de 1988, 0b. cit., 1 82. 

187 Expressão de Willis Santiago Guerra Filho, Processo constitucional e direito fundamentais, 
p. 37/42. 

188 Maria Celina Bodin de Moraes, ob. dt., p. 183. 



14. Considerando que "o homem encontra-se a s i  próprio subordinando-se 

ao grupo, e o grupo não atinge sua finalidade senão servindo ao 

homem"'8g, dúvidas não restam no sentido de que é plenamente 

possível respeitar-se o princípio constitucional do direito de 

propriedade, fazendo, através do não menos importante princípio 

constitucional da solidariedade consolidado no artigo 3O, da Carta 

Magna, que aquele cumpra sua função social no que pertine à 

possibilidade de haver em nosso sistema jurídico mecanismos 

processuais que impeçam a expropriação de todos os bens do devedor, 

lançando-o, juntamente com Sua família, ao total estado de 

miserabilidade capaz de bani-los de uma vida digna, na acepçao moral 

,e jurídica do termo. 

15. E, como amplamente verificado através da pesquisa científica 

desenvolvida para a elaboração deste trabalho, para que a pessoa 

atinja a plenitude de sua essência, necessário se faz o exercício de 

seus direitos de personalidade, sendo a nosso ver o principal deles, a 

dignidade humana. 

16. Ainda no que tange as potencialidades da pessoa do devedor, em 

ocorrendo a expropriação de todos OS bens do devedor, em especial e 

até mesmo sua moradia, como se depreende do caso concreto da 

fiança locatícia, de rigor é consignar que uma pessoa sem moradia 

189 Jacques Maritain, Os direitos do homem e a lei natural, tradução Afranio Coutinho, Rio 
de Janeiro: Jose Olímpio, sld, p. 29, apud Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 
Nery, A proteção civil da vida humana, op. cit. p.443. 



para si e sua família, principalmente por razão que ntio deu causa, 

jamais poderá alcançar equilíbrio psicológico para prosseguir nas 

atividades mais banais do cotidiano, não obtendo o sossego em seu 

íntimo. Sem tal equilíbrio, não há como obter, ou melhor, gozar da tão 

almejada dignidade da pessoa humana. 

17. Assim, o que propomos é que 0 primeiro Passo a ser dado para o 

alcance dos objetivos perquiridos tem um cunho mais social do que 

jurídico, pois repousa na conscientização da coletividade, 

principalmente das pessoas jurídicas tais como: agentes financeiros, 

seguradoras (patrimoniais, pessoais, de saúde), fornecedores de bens 

duráveis, entre outros, para que passem a vislumbrar não apenas seus 

interesses como "credores", mas que antecipem a razoabilidade 

contida no artigo 391, do Código Civil, e pratiquem verdadeiramente a 

probidade e a boa-fé estabelecidas pelo artigo 422, do mesmo Diploma 

Legal, sem isençao da imputaçao civil dos danos daquele que em 

razão de sua responsabilidade civil1g0, subjetiva ou objetiva deve 

reparar.lgl 

190 "deve se fazer o bem", "dar a cada um O que lhe é devido", "a vida social deve ser 
conservada,", "os contratos devem ser observados", Andr6 Franco Montoro, /ntroduçao 
à ciência do direito, 3a ed., 1972, p. 30, apud Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 
Nery. A proteçso civil da vida humana, p.443. 

191 0 uso do termo reuarar neste momento do trabalho significa o sentido amplo de 
"retribuição pecuriiária devida pelo dano que Se tenha causado a, devendo-se ainda 
observar os termos ressarcir - pagar O dano ou satisfazer a obrigaçao, resultante ou 
fundada na responsabilidade; indenizar - em sentido genkrico quer exprimir toda 
compensaçao ou retribuiçao monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar 
de despesas feitas ou para ressarcir de perdas e danos". (VocabulBrio Juridico, De 
Plácido e Silva, 97). 



18. Por segundo, entendemos que a transformaçao também deveria 

ocorrer com relação a cada pessoa, no tocante B responsabilidade civil, 

na medida em que, à prática da celebração de contratos de seguro 

para seus atos da vida civil, seja no âmbito da saúde, seja no aspecto 

profissional ou patrimonial, em muito diminuiria a possibilidade de ver 

excutidos de seu acervo bens que implicassem seu lançamento a uma 

vida menos digna. 

19. Nessa esteira, temos que as mudanças Propostas tamb6m poderiam 

alcançar a prática, não muito comum em nosso pais, da celebração de 

pactos antenupciais e de testamentos, tudo com o fim último de se 

proteger a pessoa. 

20. Dessa forma, para que se atinjam 0s objetivos aqui apontados, deve-se 

analisar "a forma como se processa a inserção do homem na 

sociedade, ou seja, o homem é livre pela razão e pelo conhecimento e 

essa liberdade encontra limite na consciência que se tem a respeito do 

i ,  192 outro, pois que todos são iguais pelo ato da criação . 

192 Roça Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, A proteção civil da vida humana, p.448 
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