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A proposta do presente trabalho é estudar a execução de pensa0 

alimentícia que resulta na prisão civil do devedor, com enfoque na tutela da 

dignidade da pessoa humana, abordando o tema que cuida da colis4o ou 

conflito entre o direito a vida do credor de alimentos e o direito à liberdade do 

devedor de alimentos, posto dispor o ordenamento jurídico brasileiro de 

autorização constitucional' que serve de fundamento à legislação ordinária 

disciplinadora dos alimentos e dos vários meios executórios, inclusive, com a 

eventual prisão do devedor inadimplente. 

A prisão seja civil ou penal, deve respeitar o principio constitucional 

do devido processo legal, pois, não sendo respeitado, haverá infração dos 

direitos fundamentos inseridos no princípio da dignidade humana, além de 

atentar contra o Estado de Direito ou Democrático. 

Parte da doutrina e da jurisprudência vinham insistindo na idéia de 

que a prisão do devedor de alimentos poderia ser decretada ex-oficio, 

entretanto surge uma nova corrente que, diante da necessidade de 

imparcialidade do juiz e obediência aos demais princípios garantidores dos 

direitos fundamentais, estd buscando demonstrar o contrário: a prisso do 

devedor 96 deve ser decretada a pedido do credor - a pessoa com legitimo 

interesse para tanto. 

O trabalho desenvolvido comp6e-se1 necessariamente, de três partes. 

Na primeira parte serão desenvolvidas consideraçbes sobre os princípios 

constitucionais, e em especial sobre o princípio da dignídade da pessoa 

humana, quando abordaremos a proteção do direito à vida e à liberdade e 

eventual colisão ou conflito que surge quando se chega ao decreto da prisão 

civil do devedor de alimentos. 

' Título I1 - Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Capítulo I - Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos - art. 5 O  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, a 
segurança e A propriedade, nos seguintes termos: ... inciso LXMI - não haverá prisão civil por dívida. 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia ... 

1 A 



Na segunda parte se busca trazer elementos do direito material de 

alimentos como a definição, origem e sujeitos da obrigação alimentar, além 

do regramento jurídico do instituto em nosso ordenamento pátrio. 

Na terceira parte serão abordados os diversos aspectos da execução 

da sentença que fixa alimentos, com especial ênfase para as situações que 

resulta na prisão civil do devedor inadimplente levando em conta as 

garantias fundamentais inerentes a pessoa humana. 

Fala-se hodiernamente em uma "reserva de justiça" na Lei Suprema 

de um país, partindo-se da idéia de que o povo é o titular do Poder 

Constituinte, que somente será legítimo na medida em que for consentgneo 

com os princípios da dignidade da pessoa humana, da justiça, da liberdade e 

da igualdade. 

Como decorrência imediata do princípio da unidade da Constituição, 

tem-se como inadmissível a existência de normas constitucionais 

antinômicas (inconstitucionais), isto é, completamente incompatíveis, 

conquanto possa haver, e geralmente há, tensão das normas entre si. 

Por exemplo, poderíamos invocar a liberdade religiosa para efetuar 

sacrifícios humanos ou para casar mais de uma vez? Ou invocar a liberdade 

artística para legitimar a morte de um ator no palco, para pintar no meio da 

rua, ou para furtar o material necessário execução de uma obra de arte? 

Ou invocar a liberdade pessoal (ir e vir) para deixar de pagar alimentos (vida 

digna)? 

A liberdade, em seu verdadeiro sentido, jamais é absoluta e 

necessariamente admite limites e graduações; em comunidades políticas, 

preservadas e até produzidas pelas leis e pelo direito em geral, todo regime 

de governo restringe a liberdade dos cidadãos, mas, com exceçClo das 

tiranias e dos governos totalitários, sempre deixam margem a ação e 

liberdade. 

Nesse sentido teremos, então, de incorporar no conceito de dignidade 

uma qualidade social como limite a possibilidade de garantia. Assim, a 

dignidade só é garantia ilimitada se não ferir outra. 



Donde extraímos que a colisão ou conflito de princípios é apenas 

aparente. O que parece estar em conflito não é choque ou colisao que 

implicaria (numa lição de Física!) sempre em dano ou destruiç%o do direito 

de uma das partes, mas sim concorr6ncia dos direitos com interesses 

opostos e que o julgador deve definir qual irá prevalecer naquele caso 

concreto. 



DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os Direitos Fundamentais da primeira geraçao 

Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu 

reconhecimento nas primeiras Constituições escritas, são o produto peculiar 

(ressalvado certo conteúdo social característico do constitucionalismo 

francês), do pensamento li beral-burguês do século XVII I, de marcado cunho 

individualista, surgindo e afirmando-se como direitos do indivíduo frente ao 

Estado, mais especificamente como direito de defesa, demarcando uma 

zona de não-interven~ão do Estado e uma esfera de autonomia individual 

em face do seu poder. 

Os direitos fundamentais da primeira geração encontram suas raizes 

especialmente na doutrina iluminista e jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII 

(Hobbes, Locke, Rousseau e Kant), segundo a qual, a finalidade precipua do 

Estado consiste na realização da liberdade do indivíduo, bem como nas 

revoluções políticas do final do século XVIII, que marcaram o início da 

positivação das reivindicaçdes burguesas nas primeiras constituiÇ6es 

escritas do mundo ocidental. 

São, por este motivo, apresentados como direitos de cunho 

"negativ0". uma vez que dirigidos a uma abstenção, e náo a uma conduta 

positiva por parte dos poderes públicos, sendo, neste sentido, "direitos de 

resistência ou de oposição perante o Estado". 

Assumem particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela 

sua notória inspiração jusnaturalista, os direitos a vida, 4 liberdade, B 
propriedade e A igualdade perante a lei. 

São, posteriormente, complementados por um leque de liberdades, 

incluindo as assim denominadas liberdades de expressão coletiva 

(liberdades de expressão, imprensa, manifestação reunião, associação, etc.) 

e pelos direitos de participação política, tais como o direito de voto e a 



capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a intima correlação 

entre os direitos fundamentais e a democracia. 

Também o direito de igualdade, entendido como igualdade formal 

(perante a lei) e algumas garantias processuais (devido processo legal, 

hábeas corpus, direito de petição) se enquadram nesta categoria. 

Em suma, como relembra Paulo BONAVIDES, cuida-se dos assim 

chamados direitos civis e políticos, que, em sua maioria, correspondem à 

fase inicial do constitucionalismo ocidental2, mas que continuam a integrar 

os catálogos das Constituições no limiar do terceiro milênio, ainda que Ihes 

tenha sido atribuído, por vezes conteúdo e significado diferenciado. 

Os Direitos Fundamentais de segunda geração 

J. J. CANOTILHO considera os direitos fundamentais a "raiz 

antropológica" essencial da legitimidade da Constituição e do poder político: 

"esta dimensão de universalidade e de intersubjectividade reconduz-nos 

sempre a uma referencia - os dlreltos do homem".' 

Aesevera e insigne oe~~tituolenaliotea ~ B ~ ~ U E ( U ~ O  que "goreate as 

OxPori~nclrrs hlstórlcrrs do anlqullaçlo do o humano (inquiaig40, 

escravatura, nazismo, staíinismo, poipotirrmo, genocldios Btnicos) a 
dignidade dê peerêeê Rcrmêns oomo $ m e  da ~ o p b b ~ l e a  eignlfiea, sem 

transcendbncias OU metafísjcas, 0 reconhecimento do homo noumenon, Ou 
seja, do indivíduo como limite e fundamento do dominio político da 

República".' 

Sustenta que OS direitos, liberdades e garantias em seu conjunto 
consubstanciam o prbprio cerne do Estado de Direito, cujos principias, 

presentes na consciencia jurídica geral, informam a lei constitucional. 

Assenta o Estado Democrdtico de Direito na limitaç6o do Estado pelo Direito 

2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 5 18 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Fundamentos da ConstituiçSLo, 6* ed Coimbra, Livraria Almedina. 1993. 

4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 221. 
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e na legitimação do poder político estatal pelo povo, ressaltando os limites 

jurídicos advindos dos princípios e regras internacionais.' 

Os Direitos Fundamentais assumem especial relevância no texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que os destacou em 

título próprio (Título II), conferindo-lhes aplicação imediata, ex vi do art. 5 O ,  § 

1°, da Carta Magna. 

Preleciona Gilmar Ferreira MENDES' que a Carta da República 

consagrou os direitos fundamentais com a "cláusula de imutabilidade" e a 

"garantia de eternidade" ao vedar qualquer emenda tendente a aboli-los, 

cuja inconstitucionalidade poderá ser decretada pelo Judiciário. Nesta 

esteira, Ricardo Lobo TORRES relaciona os direitos fundamentais à teoria 

da justiça, "posto que ambos os valores integram a mesma equaç8o 

axiológica, reconciliando a ética com o direito, mercb da superaç60 dos 

positivismos de diversos matizes, do normativista ao historicista e 

sociológico".7 

Ives Gandra da Silva MARTINS FILHO sublinha, a prop6sit0, que 

"declarar quais são os direitos humanos fundamentais significa reconhecer 

que eles preexistem a qualquer ordenamento jurídico nacional: são direitos 

que decorrem da própria natureza humana. Assim, a ConstituiMo Federal de 

1988 não constitui determinadas garantias pessoais em direitos; tamb6m 

ela, no que tange aos direitos humanos fundamentais, somente pode ter 

caráter declaratórion.* 

Bobbio, ao analisar os fundamentos dos direitos do homem, aponta 

seu relativismo histórico, observando que "direitos que foram declarados 

absolutos no final do século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, 

foram submetidos a radicais limitaçdes nas declaraçdes contemporâneas; 

direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como 

os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas 

5 CANOTELHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 43/44. 
MENDES. Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. Estudos de 

Direito Constitucional. p. 32. 
7 TORRES, Ricardo Lobo (Org.) Teoria dos Direitos Fundamentais. Introdução. 

IVES GANDRA da Silva Martins Filho. Os Direitos Fundamentais e os Direitos Sociais na 
Constituição de 1988. In: Revista Ltr. Volume 63, maio de 1999, p. 588-591. 
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recentes declarações". Salienta a diversidade de graus nos direitos 

humanos. Contrapõe aqueles que são ilimitados, como o direito de não ser 

escravizado e de não sofrer tortura, valendo "em qualquer situação e para 

todos os homens indistintamente" e a grande maioria dos direitos 

fundamentais, que sem serem absolutos, concorrem com outros direitos 

fundamentais, impondo uma opçao de quem vai aplicá-los.' 

Fala-se hodiernamente em uma "reserva de justiça" na Lei Suprema 

de um país, partindo-se da idéia de que o povo 6 o titular do Poder 

Constituinte, que somente será legítimo na medida em que for consentaneo 

com os princípios da dignidade da pessoa humana, da justiça, da liberdade e 

da igualdade. Assim, na lição do magnífico constitucionalista portugu6s J. J. 

Gomes CANOTILHO, o Poder Constituinte, ainda que se trate de poder 

originiirio, não se exerce num vácuo hist6rico-cultural. Ele "não parte do 

nada", daí a "bondade ou maldade intrínseca de uma constituição". 

Constituição legítima, assim, somente poderia ser aquela materialmente 

justa.'' 

Hoje é inaceitável perante a moderna teoria constitucional a teoria 

clássica do poder constituinte como um poder aut6nom0, incondicionado e 

ilimitado, desvinculado ou sem comprometimento com valores ou princípios 

universais, "podendo fazer tudo como se partisse do nada político, jurídico e 

social (omnipotência do poder constituinte)"." Esta tese estaria na lógica da 

"teologia política" que envolveu a sua caracterizaçHo na Europa da 

Revolução Francesa (1 789). Atributos divinos (potestas constituens, norma 

normans, creatio ex nihilo, poder de constituir, poder de editar normas, poder 

de criação a partir do nada) alicerçam-se, na visão do constitucionalista, na 

idéia de onipotência constituinte. 

9 BOBBIO. Norberto. A Era dos Direitos. p. 20: "o reconhecimento do direito de não ser escravizado 
implica a eliminação do direito de possuir escravos: o reconhecimento do direito de d o  ser torturado 
implica a supressão do direito de torturar. Nesse caso, a escolha 6 fácil; e Q evidente que ficaríanios 
maravilhados se alguQm nos pedisse para justificar tal escolhi, (consideramos evidente em nioral o que 
não necessita ser justificado)". 
10 

11 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 62. 
CANOTILHO, J. J. Gomes. ibid p. 77. 



A doutrina atual rejeita este entendimento. Concebida a Constituição 

como organização e limitação do poder, sua vontade condiciona a vontade 

do criador, devendo pautar-se por padrões e modelos de conduta espirituais, 

culturais, éticos e sociais radicados na consciência juridica geral da 

comunidade ("vontade do povo"). 

Sustenta-se, assim, a imprescindibilidade da observancia dos 

principios de justiça suprapositivos ou supralegais como limites da liberdade 

e onipotência do poder constituinte. Acrescenta Canotilho que um sistema 

jurídico interno (nacional, estadual) não pode hoje estar out da comunidade 

internacional, devendo zelar pelos princípios da independência, da 

autodeterminação e da observância de direitos humanos. Daí a idéia de 

vinculação jurídica ou de jurisdicização e caráter evolutivo do poder 

Constituinte. 

É a consagração do conceito de Constituiçao como sistema aberto de 

normas e principios, conduzindo ao rechaçamento da visão unilateral dos 

parâmetros normativo-constitucionais desprovidos de valores ou principios. 

Estes se encontram "suficientemente positivados" ou adquirem "densidade 

normativa". O princípio de segurança juridica e o princípio de confiança do 

cidadão se tornam importantes na qualidade de principios densificadores do 

princípio do Estado de Direito, servindo de pressuposto material à proibição 

da retroatividade das leis.I2 

Oscar Vilhena VIEIRA desenvolveu o tema em interessantissimo 

ensaioi3, relacionando as cláusulas s~perconstitucionais ao regime 

democrático. Referidas cláusulas poderiam legitimar até a reforma de 

cláusulas pétreas se estas estivessem em desacordo com a dignidade 

humana, e com o conteúdo ético subjacente ordem juridica vigente. 

Assevera que "não mais é possível pensar a Constituição - e mais ainda as 

I' CANOTILHO, J. J. Gomes. Ibid, p. 255-6. 
l 3  VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua Reserva de Justiça. Um ensaio sobre os limites 
materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. 
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suas cláusulas constitucionais intangíveis - sem levar em conta suas 

qualidades intrínsecas, seu valor ético".14 

Impende assinalar, porém, que inexistem, conforme quer parte da 

doutrina, normas constitucionais inconstitucionais, em face do princípio da 

unidade normativa da Constituição e da ausência de hierarquia das normas 

constitucionais, ressalvadas as normas advindas do Poder Constituinte 

derivado, cuja inconstitucionalidade poderá ser declarada pelo Poder 

Judiciário, porquanto a própria Constituição vincula a revisão Constitucional 

a limites materiais e formais. 

O preclaro jurista Francesco FERRARA analisou a função do juiz na 

aplicação do direito em ainda atualissima lição: 

"I1 giudici 8 l'intermediario tra Ia norma e Ia vita, 8 10 strumento 

vivente che trasforma i1 regolamento tipico imposto da1 

legislatore nel regolamento individuale dei rappofti dei singoli, 

che traduce i1 comando astratto della legge in comando 

concreto tra le parti nella sentenza. I1 giudice 8 Ia viva vox 

iuris". l6 - 
Conquanto reconheça que sua atividade decorra de um silogismo, 

cuja premissa maior é a lei, a menor o fato e tenha por corolário a sentença, 

aduz que dai "no debba credersi che I'affivitA giudiziale si riduc8 ad una 

semplice operazione logica, perché nell'applicazione de1 diritto entrano 

anche faffori psichici e valutazioni d'interessi, specialmente nel determinare i1 

Senso della legge, ed i1 giudice resta sempre una personalifà pensante, 

cosciente, volente, non un automatico di de~isioni"~. 

14 VIEIRA, Oscar Vilhena. Ibid p. 224. Lembra o autor a prevalência no Direito Constitucional norte- 
americano da emenda constitucional que aboliu a escravidão, a despeito de cláusula pétrea que a 
garantia. 
l 5  FERRARA, Francesco. Tratatto di Diritto Civile Italiano. Vol. I. p. 195-196: "o juiz C o 
intermediário entre a norma e a vida, é o instrumento vivo que transforma o regulamento típico 
imposto pelo legislador no regulamento individual das relações dos particulares, que traduz o 
comando abstrato da lei em comando concreto entre as partes na sentença. O juiz C a viva vox iuris". 
l6 FERRARA, Francesco. Ibid p. 196: "não se deve crer que a atividade judicial se reduza a uma 
simples operação lógica, porque na aplicação do direito entram também fatores psíquicos e valorações 
de interesses, especialmente em determinar o sentido da lei, e o juiz 'permanece sempre uma 
personalidade pensante, consciente, com vontade própria, não um autômato nas decisões". 
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O silogismo jurídico 

Ao contrário do que muitos afirmam, o trabalho de juiz não consiste 

na simples aplicação da norma geral a casos concretos. Essa é uma visão 

teórica e incorreta. Na realidade, o trabalho do julgador inclui um amplo 

conjunto de operações mentais. 

Como Último ato do seu trabalho de pesquisa e reflexbes, o juiz 

formula na sentença o esquema de um raciocínio dedutivo, um silogismo em 

que a premissa maior é a regra juridica aplicbvel, a premissa menor é o fato 

com sua caracterização e respectivas provas; e a conclusão é norma 

individual correspondente a decisão do julgador. 

Esse é o ato final. 

Mas o trabalho efetivo do juiz é mais complexo. Não se limita a 

aplicação mecânica de uma norma. Consiste, em procurar a solução de 

direito para o caso concreto, por meio de um processo de pesquisa. Cabe ao 

julgador escolher no conjunto de regras legais, a regra adequada. Interpretá- 

Ia de acordo com seus fins sociais. E, se for necessário, elaborar uma nova 

regra para tornar a sentença ajustada ao caso ("Ajustar" significa = tornar 

justo). 

NO trabalho de elaboraçáo da sentença ou qualquer decisão, 0 

julgador realiza fundamentalmente duas pesquisas: uma sobre o direito, 

outra sobre o fato. A premissa maior é o resultado da pesquisa para 

descobrir a regra adequada e justa. A premissa menor corresponde ao 

resultado da pesquisa para a descoberta da verdade dos fatos. 

Ao pesquisar a regra juridica ajustada ao caso concreto e ao 

investigar a verdade dos fatos e das provas, o julgador aplica processos 

indutivos, analógicos, dedutivos e, sobretudo, a intuiHo. 

Como observa o Prof. Foriers, da Universidade de Bruxelas: "Quando 

um caso é submetido ao julgador, este decide quase inconscientemente e de 

forma intuitiva tendo em vista o que ele considera desejável, social e 

moralmente. A motivação vem em seguida". 



Esta a lição de ADEODATO:" "4 certo que o direito se vai 

construindo a medida em que as opções conflitivas vão sendo decididas. Por 

isso mesmo, não é possível fixar critérios gerais que tornem determinadas 

alternativas preferíveis a outras porque o direito é assim ou assado." 

Na pesquisa da regra aplicável e na investigação da verdade dos 

fatos a intuição tem papel importante e, muitas vezes, decisivo. "Isso porque 

os argumentos jurídicos não se apresentam unicamente como silogismo mas 

incluem argumentos estratégicos, ... i118 

Dessa maneira, o juizo é viabilizado, na lição de João Maurício 
r 19 ir ADEODATO ("No rastro do pensamento de Hannah Arendt') , ... quando o 

ego pensante, que se movimenta em meio a generalidades, emerge de sua 

retirada e retorna ao mundo de aparências particulares ... e sem segundo 

lugar, o pensar como uma das faculdades mentais do homem, ao lado do 

querer e do julgar; este é o sentido rigoroso do termo". 

Os Direitos Fundamentais e seus limites 

Muitos dos problemas que se encaram aparentemente como de luta 

entre direitos não são mais que questões intrínsecas à forma e à essência 

de um direito, que pode ver-se comprimido ate ao seu limite mínimo, ou 

então, que esbarra com a sua fronteira exterior, o seu âmbito máximo de 

realização. 

A limitação dos direitos fundamentais é assim intrínseca quando 

qualquer destas situações ocorre, ou extrínseca quando se esteja perante a 

dialética de direitos em face de direitos, em situação de conflito. 

Por exemplo, "poder-se-á invocar a liberdade religiosa para efetuar 

sacrifícios humanos ou para casar mais de uma vez? Ou invocar a liberdade 

artística para legitimar a morte de um ator no palco, para pintar no meio da 

" ADEODATO. João Maurício. Filosofia do Direito. p. 236. 
18 ADEODATO, João Maurício. Ibid. p. 237. 

ADEODATO, João Maurício Leitão. O Problema da Legitimidade. p. 134. 



rua, ou para furtar o material necessário à execução de uma obra de arte?"20 

Ou invocar a liberdade pessoal (ir e vir) para deixar de pagar alimentos (vida 

digna)? 

A liberdade, em seu verdadeiro sentido, jamais 6 absoluta e 

necessariamente admite limites e graduaçaes; em comunidades políticas, 

preservadas e até produzidas pelas leis e pelo direito em geral, todo regime 

de governo restringe a liberdade dos cidadãos, mas, com exceção das 

tiranias e dos governos totalitários, sempre deixam margem à ação e à 

liberdade. 

A liberdade não é plena porque o espaço político só existe para a 

coletividade, visto que "toda ação parte de um nós que descansa sobre 

alguma forma de con~&so"~' onde muitas vezes os direitos são antagbnicos 

e a sua pretensão é resistida pela outra parte. 

Os exemplos citados bastam, pela sua eloquência, para claramente 

vermos que de forma alguma é ilimitado e absoluto o âmbito de alcance de 

um direito fundamental, e que nao há, em casos como estes, qualquer 

necessidade de invocar direitos concorrentes ou conflituantes, porque 

verdadeiramente só há um direito em causa, e o seu circulo de proteção não 

abrange tão lata interpretação. 

'O VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976, p. 216. 

ADEODATO, João Maurício Leitão. Op. cit. p. 167. 
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A HIERARQUIA ENTRE PRINC~PIOS E A COLISAO DE NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 

Hierarquia entre princípios constitucionais? 

Questão interessante é saber se há hierarquia entre os princípios 

constitucionais. 

O ordenamento jurídico, como se sabe, é um sistema hierárquico de 

normas, na clássica formulação de KELSEN. Estaria, assim, escalonado 

com normas de diferentes valores, ocupando cada norma uma posição 

intersistemática, formando um todo harm~n ico~~,  com interdependência de 

funções e diferentes níveis normativos de forma que "uma norma para ser 

válida é preciso que busque seu fundamento de validade em uma norma 

superior, e assim por diante, de tal forma que todas as normas cuja validade 

pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental formam um sistema 

de normas, uma ordem n~rmativa"~~. É a famosa teoria da construção 

escalonada das normas jurídicas (stufenbautheorie). 

Considerando que princípios jurídicos são normas2', e que as 

normas são hierarquicamente escalonadas, poder-se-ia facilmente admitir 

que há hierarquia entre os princípios. Nesse sentido, assim se manifesta 

Geraldo ATALIBA: "O sistema jurídico (...) se estabelece mediante uma 

hierarquia segundo a qual algumas normas descansam em outras, as quais, 

por sua vez, repousam em princípios que, de seu lado, se assentam em 

outros princípios mais importantes. Dessa hierarquia decorre que os 

princípios maiores fixam as diretrizes gerais do sistema e subordinam os 

22 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. p. 12. 
23 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. p. 248. 
24 Lembra-se que KELSEN negava o caráter de norma jurídica aos princípios de direito, apud 
ESPÍNDOLA. Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. p. 27. No entanto, "a dogmática 
moderna avaliza o entendimento de que as normas jurídicas, em geral, e as normas constitucionais, em 
particular, podem ser enquadradas em duas categorias diversas: as normas-princípios e as normas- 
disposição. As normas-disposição, também referidas como regras, têm eficácia restrita As situaws 
específicas as quais se dirigem. Já as normas-princípio, ou simplesmente princípios. têm, 
normalmente, maior teor de abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema" 
(BARROSO. Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 14 1). 
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principios menores. Estes subordinam certas regras que, à sua vez, 

submetem outras (...)".2s 

Apesar de ser esta uma dedução lógica, a questão da possibilidade 

de hierarquia entre princípios não é tão fácil quanto se imagina. 

Se levarmos em conta que existem princípios constitucionais e 

principios infraconstitucionais, não há grande dificuldade em perceber que 

aqueles são hierarquicamente superiores a estes. Pode-se mesmo dizer que 

os principios constitucionais são o fundamento de validade dos principios 

infraconstitucionais. Assim, por exemplo, o principio da identidade física do 

juiz, inserto no art. 132 do Código de Processo Civil, buscaria fundamento de 

validade no princípio constitucional do juiz natural, disposto no art. 5O, inciso 

LIII, da Constituição Federal de 1988. 

A questão se complica quando se toma como ponto de referência 

unicamente os principios constitucionais. Ou seja, imaginando um "corte 

epistemológico" na pirâmide normativa e separando as normas de status 

constitucional, poder-se-ia dizer que há hierarquia entre os principios 

constitucionais considerados em si mesmos? Por exemplo, o princípio da 

isonomia seria hierarquicamente superior ao princípio da liberdade de 

reunião, ambos consagrados no texto constitucional? A resposta para esta 

questão varia conforme o critério a ser adotado para se estabelecer a 

hierarquia. 

De fato, se nos pautarmos no critério axiológico, valorativo, parece 

indubitável que há hierarquia entre tais princípios. Afinal, quem ousa dizer 

que o princípio da dignidade da pessoa humana "vale" menos do que o 

princípio da proteção A propriedade? Aliás, todos os principios e regras 

decorrem, ainda que indireta e mediatamente, do princípio-mor da dignidade 

da pessoa humana2'. Do mesmo modo, seria correto dizer que o princípio do 

devido processo legal estaria situado no topo dos princípios constitucionais 

processuais. 

25 apud ESP~DOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. p. 165. 
'' FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. Defende este autor que "os direitos fundamentais 
podem ser entendidos como a concreção histórica do princípio da dignidade humana". 
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Geraldo ATALIBA, nesse sentido, afirma que "mesmo no nível 

constitucional, há uma ordem que faz com que as regras tenham sua 

interpretação e eficácia condicionadas pelos principios. Estes se 

harmonizam, em função da hierarquia entre eles estabelecida, de modo a 

assegurar plena coerência interna ao sistema (...)'lZ7. Nesse aspecto, 

portanto, parece inarredável que nossa Carta Magna realmente 

"hierarquizou" princípios, "elegendo" os mais importantes para compor o 

núcleo essencial, ou, na expressão de Lowenstein, para ser a "dimensão 

política fundamental". Tanto é verdade que alguns princípios são 

"irreformáveis", ou seja, estão imantados pela cláusula da inabolibidade (não 

podem ser abolidos), ao passo que outros podem ser, na forma do processo 

constitucional legislativo, suprimidos pelo poder constituinte derivado.'* 

Por outro lado, do ponto de vista jurídico, é forçoso admitir que não há 

hierarquia entre os princípios constitucionais. Ou seja, todos as normas 

constitucionais têm igual dignidade; em outras palavras: não há normas 

constitucionais .meramente formais, nem hierarquia de supra ou infra- 

ordenação dentro da Constituição, conforme asseverou CANOTILHO. 

Existem, é certo, princípios com diferentes níveis de concretizaMo e 

densidade semântica, mas nem por isso é correto dizer que há hierarquia 

normativa entre os principios constitucionais. Com efeito, como decorrencia 

imediata do principio da unidade da Constituição, tem-se como inadmissível 

a existência de normas constitucionais antinomicas (inconstitucionais), isto é, 

completamente incompatíveis, conquanto possa haver, e geralmente há, 

tensão das normas entre si. 

Ora, se a Constituição é um sistema de normas, um lucidos ordo, 

como era sempre advertido por Ruy BARBOSA, que confere unidade a todo 

o ordenamento jurídico, disciplinando unitária e congruentemente as 

estruturas fundamentais da sociedade e do Estado, é mais do que razoável 

21 apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Op. cit. p. 165. 
28 Em função disso, Carlos Ayres Britto distingue o que chama de principios fundamentais e 
princípios "protofundamentais" (mais fundamentais que os demais, nominados na Constituição de 
1988), para concluir que existem princípios fundamentais eternos e estáveis. sendo os 
protofundamentais eternos, e, portanto, insubmissos a disposição reformadora do legislador 
constituído (apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Princípios Constitucionais. p. 155). 
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concluir não há hierarquia entre estas normas constitucionais. N5io existe 

nem mesmo hierarquia (jurídica) entre os principios e as regras 

constitucionais, o que se afasta, de logo, a ocorrencia de normas 

constitucionais incon~titucionais~~, ou melhor, normas constitucionais do 

poder constituinte originário inconstitucionais, tendo em vista que o Supremo 

Tribunal Federal, acertadamente, já admitiu a possibilidade de normas 

constitucionais emanadas do poder constituinte derivado inconstitucionais 

(ADln 939), desde que maculem as garantias de eternidade (cláusulas 

pétreas) enumeradas no § 4a do art. 60, da Constituiçilo Federal. 

Dessume-se, pois, que não há, do ponto de vista estritamente jurídico 

(epistemológico), hierarquia entre os principios. Pode-se, n8o obstante, 

cogitar a hipótese de existência de hierarquia axiológica (ou deontológica) 

entre as normas constitucionais, incluindo-se ai, obviamente, os principios. 

Partido-se dessa constatação de que não há hierarquia entre os 

princípios constitucionais, surge uma tormentosa questao: o que fazer 

quando dois ou mais princípios constitucionais entram em rota de colisão? c 
0 que veremos no tópico que se segue. 

29 Nesse sentido. BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Muitas das implicações 
que se tem atribuído a este autor, acerca da possibilidade de existência de normas constitucionais 
inconstitucionais, é equívoca. Foge, porém. ao objeto desse trabalho analiwr mais profundamente a 
teoria deste alemão. Para uma visão bastante clara do assunto, remetemos o leitor à obra de Luis 
Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituiçiío, p. 1881198). 
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COLISÃO~~ DE PRINC~PIOS CONSTITUCIONAIS: O POSTULADO DA 

CONCORDÂNCIA PRÁTICA E A DIMENSAO DE PESO OU 

IMPORTÂNCIA 

Falou-se que não há hierarquia jurídica entre os principios, embora 

normalmente haja entre eles uma tensão permanente. É verdade. As normas 

constitucionais, muitas vezes, parecem conflitantes, antagônicas at6. A 

primeira vista, aparentam inconciliáveis o princípio da liberdade de 

expressão e o direito a intimidade ou privacidade. E o principio da função 

social da propriedade com a norma que diz que as terras publicas não são 

passíveis de usucapião, como conciliá-los? O que dizer, outrossim, do 

principio da livre iniciativa e as possibilidades de monopólio estatal 

~~nstitucionalmente previstas? Há, sem duvida, constante tensão entre as 

normas constitucionais. 

Essa tensão existente entre as normas é consequ6ncia da própria 

carga valorativa inserta na Constituição, que, desde o seu nascedouro, 

incorpora, em uma sociedade pluralista, os interesses das diversas classes 

componentes do Poder Constituinte Originário. Esses interesses, como não 

poderia deixar de ser, em diversos momentos não se harmonizam entre si 

em virtude de representarem a vontade política de classes sociais 

antagônicas. Surge, então, dessa pluralidade de concepções - típica em um 

"Estado Democrático de Direito" que é a fórmula política adotada por nós - 
Um estado permanente de tensão entre as normas constitucionais. 

Como explica MÜLLER, a Constituição é de si mesma um repositório 

de principios as vezes antagdnicos e controversos, que exprimem o 

armistício na guerra institucional da sociedade de classes, mas não retiram à 

Constituição seu teor de heterogeneidade e contradições inerentes, visíveis 

até mesmo pelo aspecto técnico na desordem e no caráter dispersivo com 

que se amontoam, 21 consideração do hermeneuta, matéria jurídica, 

30 A doutrina costuma dividir os conceitos de colisão e conflito, sendo que o primeiro (colisão) 
ocorreria entre os princípios; já o segundo (conflito). entre regras. Para os fins deste trabalho. utiliza- 
se indistintamente os termos conflito e colisão. 
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programas políticos, conteúdos sociais e ideológicos, fundamentos do 

regime, regras materialmente transitórias embora formalmente 

institucionalizadas de maneira permanente e que fazem, enfim, da 

Constituição um navio que recebe e transporta todas as cargas possiveis, de 

acordo com as necessidades, o método e os sentimentos da 6poca". 

Ademais, o simples fato de os princípios constituírem um sistema 

aberto, ou seja, permitirem uma compreensão fluida e plástica, já insinua (ou 

subentende-se) que podem existir fenômenos de tensão entre esses 

princípios componentes dessa dinâmica ordem sistêmica. Nos casos 

concretos, é muito comum o jurista deparar-se com dois principios 

conflitantes. É o que costuma denominar-se de colisão de principios". 

Como se sabe, a situação de regras incompatíveis entre si é 

denominada antinomia. Há três critérios clássicos, apontados por BOBBIO e 

aceitos quase universalmente, para solução de antinomias: o critério 

cronológico (lex posterior derogat prior/], o cri terio hierárquico (lex superior 

derogat inferion] e, por último, o critério da especialidade (lex specialis 

derogat general$ 

Assim, no caso de duas regras em conflito, aplica-se um desses trgs 

critérios, na forma do tudo ou nada (no a11 or nothing3=): "se se dão os fatos 

Por ela estabelecidos, então ou a regra é válida e, em tal caso, deve-se 

aceitar a conseqüência que ela fornece; ou a regra 6 inválida e, em tal caso, 

não influi sobre a NO caso de colisão de princípios 

C~nstitucionais, porém, nao se trata de antinomia", vez que não se pode 

simplesmente afastar a aplicação de um deles. Portanto, não há que se falar 

em aplicação destes critérios para solucionar eventual colisão de principios 

constitucionais. 

31 Apud BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 460. 
3' Para um estudo aproíúndado do tema: FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos: a honra. a 
intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 
33 O termo é de Dworkin, apud SANTOS. Fernando Ferreira dos. Princípio Constitucional da 
Dignidade da Pessoa Humana. p. 44. 
34 SANTOS, Fernando Ferreira dos. op. cit. p. 44. 
35 Eros Roberto Grau chama a colisão de princípios de antinornia jurídica imprópria. (In Licitação e 
Contrato Administrativo). 
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Como assevera CANOTILHO: "Assim, por exemplo, se o principio 

democrático obtém concretização através do principio majoritário, isso não 

significa desprezo da proteção das minorias (...); se o principio democrático, 

na sua dimensão económica, exige a intervenção conformadora do Estado 

através de expropriações e nacionalizações, isso não significa que se 

posterguem os requisitos de segurança inerentes ao princípio do Estado de 

direito (princípio de legalidade, principio de justa indenização, princípio de 

acesso aos tribunais para discutir a medida da interven~ão)".~~ 

Surge, em razão dessa impossibilidade de se aplicar os critérios 

~lássicos para resolver antinomias, no caso de conflito entre principios, uma 

tormentosa questão: quid iuns no caso de uma colisão de principios 

constitucionais, já que eles possuem a mesma hierarquia normativa e, 

portanto, devem ser igualmente obedecidos? Escolhe-se o axiologicamente 

mais importante, afastando integralmente a aplicação do outro? NBo é essa, 

a priori, a melhor solução. Afinal, quem irá determinar qual o princípio 

"axiologicamente mais importante"? Para o fazendeiro, dono da terra, o 

principio mais importante certamente será o da propriedade; para o "sem- 

terra", o da função social da propriedade. 

Duas soluções foram desenvolvidas pela doutrina (estrangeira, diga- 

se de passagem) e vêm sendo comumente utilizada pelos Tribunais. A 

primeira é a da concordância prática (Hesse); a segunda, a da dimensão de 

peso ou importância (Dworkin). A par dessas duas soluçdes, aparece, em 

qualquer situação, o principio da proporcionalidade como "meta-principio", 

isto é, como "princípio dos principios", visando, da melhor forma, preservar 

os princípios constitucionais em jogo. O próprio Hesse entende que a 

concordância prática é uma projeção do princípio da proporcionalidade. 

Essas duas soluções (concordância prática e dimensão de peso e 

importância) podem e devem ser aplicadas sucessivamente, sempre tendo o 

princípio da proporcionalidade como "parâmetro": primeiro aplica-se a 

36 apud ESP~DOLA, Ruy Samuel. Op. cit. p. 242. 



concordância prática3'; em seguida, não sendo possível a concordbncia, 

dimensiona-se o peso e importância dos princípios em jogo, sacrificando, o 

mínimo possível, o princípio de "menor peso". Vejamos, com mais detalhes, 

o que vem a ser a concordância prática e a dimensão de peso e importancia. 

A concordância prática 

O princípio da concordância pratica ou da harmonização, como 

consectário lógico do principio da unidade constitucional, é comumente 

utilizado para resolver problemas referentes a colisão de direitos 

fundamentais. De acordo com esse princípio, os direitos fundamentais e 

valores constitucionais deverão ser harmonizados, no caso sub examine, por 

meio de juízo de ponderação que vise preservar e concretizar ao máximo os 

direitos e bens constitucionais  protegido^.^^ 
Partindo-se do principio da unidade da Constituição, mediante o qual 

se estabelece que nenhuma norma constitucional seja interpretada em 

contradição com outra norma de Constituição, e atentando-se, ao mesmo 

passo, para o rigor da regra de que não há formalmente graus distintos de 

hierarquia entre normas de direitos fundamentais - todas se colocam no 

mesmo plano - chega-se de necessidade ao "princípio da concordilncia 

prática", cunhado por Konrad HESSE, como uma projeção do principio da 

PrOporcionalidade, cuja virtude interpretativa já foi jurisprudencialmente 

comprovada em colisões de direitos fundamentais, consoante tem ocorrido 

no caso de limitação do direito de opinião.39 

A concordância prática pode ser enunciada da seguinte maneira: 

havendo colisão entre valores constitucionais (normas jurídicas de hierarquia 

constitucional), o que se deve buscar é a otimização entre os direitos e 

valores em jogo, no estabelecimento de uma concordância prática 

37 CANOTILHO, em seus estudos, tende a preferir a concordíincia prática A dimensão de peso e 
importância. 
38 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit. p. 98. 
39 BONAVIDES. Paulo. Op. cit. p. 387. 



(praktische ~onkordanz)," que deve resultar numa ordenaçao proporcional 

dos direitos fundamentais elou valores fundamentais em colisão, ou seja, 

busca-se o 'melhor equilíbrio possível entre os principios colidentes' 

(Lerche). Nas palavras de Ingo Wolfgang SARLET: "Em rigor, cuida-se de 

processo de ponderação no qual não se trata da atribuiç40 de uma 

prevalência absoluta de um valor sobre outro, mas, sim, na tentativa de 

aplicação simultânea e compatibilizada de normas, ainda que no caso 

concreto se torne necessária a atenuação de uma delas".41 

Um exemplo esclarecerá melhor a aplicação do princípio da 

concordância prática: na Alemanha, em um caso famoso, um sujeito foi 

preso, por estar sendo acusado de inúmeros crimes de grande repercussão 

social. Logicamente, a imprensa local pretendia divulgar amplamente a 

matéria, tendo, inclusive, uma emissora editado um documentário, o qual 

seria transmitido em horário nobre. Diante desses fatos, o sujeito que havia 

sido preso aforou uma ação pretendendo impedir os intentos da imprensa 

sob a alegação de que a divulgação da matéria feriria o seu direito à 

intimidade e a privacidade, sendo certo que, após a divulgação, seria 

impossível ao sujeito tornar a ter uma vida normal. 

Caminho, aliás, não utilizado pelos dirigentes de uma escola paulista 

acusada de abusos contra os alunos que teve a acusação amplamente 

divulgada pela imprensa e depois revelou-se infundada de maneira que os 

dirigente acabaram lançados em uma vala profunda de onde jamais 

emergiram como pessoas do mesmo caráter e moral antes desfrutado. 

Estaríamos, assim, diante de uma colisão de dois principios 

constitucionais: a liberdade de expressão e o direito à intimidade. 

O fato foi posto a julgamento, e a Justiça Alemã, utilizando o princípio 

da concordância prática, assim decidiu: a imprensa poderá, em nome da 

liberdade de expressão, exibir a matéria. No entanto, visando preservar o 

direito a intimidade do indivíduo, não poderá citar seu nome completo (mas 

-10 O termo é & Komad Hess. 
4' SARLET, Ingo Woifgang. Valor de Alçada e Limitação do Acesso ao Duplo Grau de Jurisdição. p. 
121. 



somente as iniciais), nem mostrar seu rosto (deverá utilizar mecanismos 

eletrônicos para desfigura-lo). 

Conciliaram-se, dessa forma, os principios da liberdade de express8o 

e da privacidade. É a concordância prática. 

A dimensão de peso e importância 

O segundo critério que pode ser utilizado se não for possível a 

concordância pratica é o da dimensão de peso e importância (dimension of 

weights), fornecido por Ronald DWORKIN. Na obra Taking Rights Seriously, 

após explicar que as regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não 

são, de modo absoluto, aplicada (dimensão do tudo ou nada), o prof. da 

Universidade de Oxford diz que os principios "possuem uma dimensão que 

não é própria das regras jurídicas: a dimensão do peso ou importância. 

Assim, quando se entrecruzam vários principios, quem há de resolver o 

conflito deve levar em conta o peso relativo de cada um deles (...). As regras 

não possuem tal dimensão. Não podemos afirmar que uma delas, no interior 

do sistema normativo, é mais importante do que outra, de modo que, no 

caso de conflito entre ambas, deve prevalecer uma em virtude de seu peso 

maior, Se duas regras entram em conflito, uma delas não é válida"." 

Seguindo o ensinamento de CANOTILHO: "1 - os principios s8o 

normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários 

graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; 

as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência 

(impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida (...); a convivência 

dos principios é conflitual (zagrebelsky); a convivência de regras é 

antinômica; os principios coexistem; as regras antinómicas excluem-se; 2 - 
consequenternente, os principios, ao constituirem exigências de 

optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não 

obedecem, como as regras, a 'lógica do tudo ou nada'), consoante o seu 

42 apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Op. cit. p. 65. 



peso e a ponderação de outros principios eventualmente conflitantes; as 

regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra 

vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas prescrifles, 

nem mais nem menos. 3 - em caso de conflito entre princípios, estes podem 

ser objecto de ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas 

'exigências' ou 'standards' que, em 'primeira linha (prima facie), devem ser 

realizados; as regras contêm 'fixaçães normativas' definitivas, sendo 

insustentável a validade simultânea da regras contraditórias. 4 - os 

principios suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação 

valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas não são 

correctas devem ser alteradas)"." 

No dimensionaiento do peso ou importância dos principios, segundo 

Dworkin, haveria única resposta correta para os casos difíceis (hard cases). 

A ponderação de valores, pela carga axiológica mesma inserta nessa 

atividade, faz com que a decisão do caso concreto dependa sobremaneira 

da postura ideológica do hermeneuta: é uma "solução de compromisso". 

Assim, no já citado exemplo do princípio da função social da propriedade, a 

solução seria diversa em função da diretriz ideológica adotada na 

interpretação (postura tradicional versus postura social). Como diria Louis 

Veuillot, publicista do século passado: "quando eu sou o mais fraco eu vos 

peço liberdade porque tal é o vosso princípio; mas quando eu sou o mais 

forte, eu vos nego esta liberdade porque tal 6 o meu".* 

Portanto, somente diante do caso concreto será possível resolver o 

problema da aparente colisão de princípios, através de uma ponderação 

43 apud ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Op. cit. p. 66. 
44 Até KELSEN, no auge da neutralidade ultra-ideológica contida na sua Teoria Pura do Direito, 
reconhece que o direito positivo oferece apenas um moldura na qual encontram-se inseridas vhrias 
possibilidades de aplicação: "a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma 
única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluçôes que - na medida em 
que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar - t5m igual valor, se bem que apenas uma dela se torne 
Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito - no ato do tribunal. especialmente. (...) 
Configura o processo desta interpretação como se se tratasse tão-somente de um ato intelectual de 
clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse que pôr em ação o 
seu entendimento (razão), mas não a sua vontade, e como se, através de uma pura atividade de 
intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se apresentam. uma escolha que 
correspondesse ao Direito positivo, uma escolha correta (justa) no sentido do Direito positivo" (Teoria 
Pura do Direito. Martins Fontes. p. 390). 
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(objetiva e subjetiva) de valores, pois, ao contrário do que ocorre com a 

antinomia de regras, não há, a priori, critérios formais (meta-normas) e 

standards preestabelecidos para resolvê-lo. 

O intérprete, no caso concreto, através de uma análise 

necessariamente tópica, terá que verificar, seguindo critérios objetivos e 

subjet ivo~~~, qual o valor que o ordenamento, em seu conjunto, deseja 

preservar naquela situação, sempre buscando conciliar os dois princípios em 

colisão. É a busca da composição dos princípios. 

Nesse caso, a legitimidade da interpretação apenas será preservada 

na medida em que, em cada caso, informada pelo critério da 

proporcionalidade, essa composição seja operadau. Ou seja, "a 

especificidade, conteúdo, extensão e alcance próprios de cada princípio não 

exigem nem admitem o sacrifício unilateral de um princípio em relação aos 

outros, antes reclamam a harmonização dos mesmos, de modo a obter-se a 

máxima efectividade de todos eles", conforme a lição de CANOTILHO. 

Um caso semelhante ao que citamos para explicar a concordância 

prática, onde também estava em jogo os principios da liberdade de 

expressão e da inviolabilidade da vida privada, pode tornar mais claro a 

aplicação da dimensão do peso e importância dos princípios. 

Cuidava-se de uma ação de reparação de danos proposta pela atriz 

Maria Zilda Bethelm Vieira contra a Editora Abril S.A., cuja causa petendi 

45 Nesse sentido, BARROSO: "A impossibilidade de chegar-se i3 objetividade plena não minimiza a 
necessidade de se buscar a objetividade possível. A interpretação, não apenas no direito como em 
outros domínios, jamais será uma atividade inteiramente discricionária ou puramente mecânica. Ela 
será sempre o produto de uma interação entre o intérprete e o teh3o. e seu produto final conterá 
elementos objetivos e subjetivos. E é bom que seja assim. A objetividade traçará os pariimetros de 
atuação do interprete e permitirá aferir o acerto de sua decisão i3 luz das possibilidades exegéticas do 
teto, das regras de interpretação (que o confinam a um espaço que, normalmente, não vai além da 
literalidade. da história, do sistema e da finalidade da norma) e do conteúdo dos princípios e conceitos 
de que não se pode afastar. A subjetividade traduzir-se-á na sensibilidade do intérprete, que 
humanizará a norma para afeiçoá-la à realidade, e permitirá que ele busque a solução justa, dentre as 
alternativas que o ordenamento lhe abriu. A objetividade máxima que se pode perseguir na 
interpretação jurídica e constitucional é a de estabelecer os balizamentos dentro dos quais o aplicador 
da lei exercitará sua criatividade, seu senso do razoável e sua capacidade de fazer a justiça do caso 
concreto". (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituiçiio, p. 256). 
46 GRAU, Eros Roberto. Licitação e Contrato Administrativo. p. 17. 
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remota4' foi uma matéria jornalística publicada na seção Gente da revista 

Veja, noticiando que a autora, quando estava sendo transmitida a novela 

"Olho por Olho", teria o hábito de faltar às gravações ou chegar alcoolizada, 

ferindo, portanto, o seu direito 6 intimidade (inviolabilidade da vida privada). 

A Editora Abril S.A. sustentou em sua defesa que sua conduta (a de publicar 

a matéria) estava em consonância com o preceito constitucional que garante 

a liberdade de informação, tendo, por isso, agido em absoluta conformidade 

com a Carta Magna, informando seus leitores a respeito de fato de interesse 

público, pelo que não teria praticado ato ilícito. O Desembargador relator, 

afirmando que "não é possível analisar-se uma disposição constitucional 

isoladamente, fora do conjunto harmbnico em que deve ser situada; 

princípios aparentemente contraditórios podem harmonizar-se desde que se 

abdique da pretensão de interpretá-los de forma isolada e absoluta", aduziu 

em seu voto que "a revelação de verdades da vida privada capazes de 

causar transtornos só, se justifica se isso for essencial para se entender um 

fendmeno histórico. Se não, vira artifício sensacionalista, o que é eticamente 

condenável e politicamente perigoso". O acórdão ficou assim ementado, 

excluídas as partes que não nos interessam: 

( )  Responsabilidade civil de empresa jornalística. 

Publicação ofensiva. I. Liberdade de informação versus 

inviolabilidade à vida privada. Princípio da unidade 

constitucional. Na temática atinente aos direitos e garantias 

fundamentais, dois principios constitucionais se confrontam e 

devem ser conciliados. De um lado, a livre express%o da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença, de outro lado, a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas. Sempre que princípios aparentam colidir, 

deve o intérprete procurar as recíprocas implicaçaes existentes 

entre eles até chegar a uma inteligência harmoniosa, 

j7 Pela teoria & substanciação. adotada por nosso Código de Processo Civil, a causa de pedir se divide 
em próxima (direito, ou seja, as razões jurídicas do pedido) e remota (os fatos que embasam o pedido). 
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porquanto, em face do princípio da lealdade constitucional, a 

Constituição não; pode estar em conflito consigo mesma, não 

obstante a diversidade de normas e princípios que contém. 

Assim, se ao direito a livre expressão da atividade intelectual e 

de comunicação contrapõe-se o direito A inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, segue-se 

como conseqüência lógica que este Último condiciona o 

exercício do primeiro, atuando como limite estabelecido pela 

própria Lei Maior para impedir excessos e abusos" (Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível no 760196 - RJ, 2a 

Câmara Cível, rei. Des. Sérgio Cavalieri Filho). 

Dessa forma, no caso concreto, ponderou-se que o princípio da 

inviolabilidade da vida privada teria maior "peso e importância" do que a 

liberdade de expressão, para fins de aplicação da sanção civil. Aplicou-se, 

assim, a dimensão de peso e importância, apesar de ficar consignado em 

diversas partes do acórdão, que se deveria buscar a conciliação dos 

princípios. Na hipótese, como a conciliação completa não seria possível, 

tendo em vista que a matéria já havia sido publicada, condenou-se a Editora 

Abril S.A. a pagar uma indenização a atriz, pela violação de sua vida 

privada. 





lhe facultam as suas fórmulas estatuidoras tipicas, a matizar e recriar na 

irrepetibilidade do novo caso concreto. 

Assim, esta concorrência não é uma disputa pela primazia, mas deve 

ser entendida como concurso no sentido de contribuição para a resoluçAo do 

caso. 

Perante casos concretos em que estes problemas se encontrem 

especificamente equacionados, o agente jurídico a que cumpra decidir (e, 

em última análise, o juiz) tem diante de si um conjunto complexo de tópicos, 

cuja inteligente utilização, no exercício concreto da virtude da prudgncia, 

atenta a natureza das coisas, levará a uma solu@o.* 

Há casos em que a simples invocação da prevalência de um direito 

parece tão nítida que quase se poderia ficar por aí, apenas se concedendo 

ceder a mais justificações pelo valor (ainda assim não essencial) de alguma 

legitimação pelo procedimento (motivador) e pelo consenso (dado que nem 

todos, numa sociedade pulverizada como a nossa, comungardo dos 

mesmos valores). Mas com muito cuidado. 

Perante a hipótese de uma exacerbada aplicação de direitos segundo 

o modelo de colisão (direito contra direito), deve preferir-se (sempre que 

possível) uma concorrência de aspectos de ambos os direitos para a solução 

final (ou concordância prática), ponderando-se as limitaçdes e permitindo-se 

a vivência de ambos os direitos, na procura de sua máxima efetividade. 

Toda limitação nesta sede terá de pautar-se por crit6rios de 

necessidade e adequação, atuais e teleológicos, procurando o julgador 

avaliar da imprescindibilidade de qualquer limitação num direito por mor de 

outro, e antecipar os resultados, efeitos e implicações práticas de várias 

hipóteses de resposta possíveis, inclinando-se para as que potenciern as 

mais adequadas soluçdes, minimizando os custos e os sacrifícios de ambas 

as partes em jogo (princípio da proporcionalidade). Trata-se, assim, de uma 

relação de conciliação entre direitos ... 61 
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CUNHA. Paulo Ferreira da. Op. cit. p. 280. 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Op cit. p. 134. 



Há, assim, nesta repartição de limitaç6es1 ou até na decisão a favor 

de uma solução menos irênica, que prefigurar-se o melhor resultado possível 

na limitação (não só a máxima efetividade, mas também o minimo dano). 

NOS casos de compatibilização de direitos em conflito, a questão será a de 

respeitar, pelo menos, o círculo mínimo de cada direito, o seu núcleo ou 

conteúdo essencial, sem o qual ele perece. 

As teorias sobre este conteúdo essencial silo muitas5*, mas, qualquer 

que seja a sua perspectiva (ancorada em diversas cosmovisões, 

naturalmente), parece que tal núcleo irredutivel será o conjunto das raz6es 

essenciais que fundaram a proteção pelo direito determinada, modeladas no 

caso concreto, num conjunto de defesas minimas, uma espécie de vigilia do 

direito em causa face aos assaltos dos demais direitos invocados. 

Mas (mais uma vez a necessidade do casuísmo iluminador) em lugar 

de se dizer, com olímpica generalidade e abstração, que, por exemplo, o 

núcleo do direito a vida se traduz na proibição da pena de morte (o que nem 

é verdade completa), teremos de ser mais cautelosos. Sem dúvida que as 

múltiplas condições concretas de uma vida digna, que hoje se incluem, para 

alguns, no âmbito do direito a vida (posto que em sobreposição ou 

concorrência do tipo confusão com vários outros direitos) nao podem fazer 

parte do direito em causa ao mesmo titulo que a defesa da vida contra 

injustas limitações. E como a limitação da vida em absoluto e a morte, o 

problema torna-se didaticamente mais esc~arecedor.~~ 

Poder-se-ia dizer que o que está em causa no núcleo essencial de um 

direito é a sua ligação com a dignidade humana. Este exemplo do direito à 

vida é esclarecedor de que, podendo ser normalmente assim, ainda haverá 

matizes a introduzir na teoria. Porque pode o Estado poupar a vida de 

alguém mantendo-o contudo nas mais degradantes condições ... desde logo 

de tortura, que evidentemente ferem (talvez mais que a simples morte) a 

dignidade humana. 
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E entraríamos num curioso paradoxo: a anulação da vida poderia ser 

menos atentatória da dignidade humana que a sua preservação em 

circunstâncias indignas. O que nos obrigará decerto a raciocinar assim: ser4 

afinal o direito a integridade fisica, em certas circunstâncias, mais importante 

que o direito a vida, a luz da dignidade da pessoa humana? 

Porém, outras vezes as leis comportam restrições. Ainda aqui, há as 

constitucionalmente autorizadas, que assim ainda se encontram no domínio 

da legitimamente constitucional. 

Evidentemente, o critério essencial a que se poderá recorrer para 

determinar da constitucionalidade de intervenções legislativas 6 o da 

conformidade com a Constituição, ao nível do procedimento adotado, órgãos 

intervenientes e decisórios e da forma do ato (constitucionalidade formal), 

bem como, evidentemente, do conteúdo (constitucionalidade material). Essa 

constitucionalidade acabará por ter de aferir-se, no limite, pelo criterio do 

respeito pelo círculo mínimo ou conteúdo essencial do direito, no que tange 

à decisão sobre a inconstitucionalidade, máxime a material. 

Esta teorizaçao adquire, mesmo nesta sede, maior adequa@o e 

relevância: porquanto é muito mais fácil no geral e abstrato da lei respeitar 

um circulo mínimo de um direito que na sua compatibilizaçáo com outro 

direito concorrente. 



PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 

Princípio da Dignidade Humana 

Uma primeira tarefa com a qual nos deparamos ao tentar fazer a 

exegese do art. 5O, § 2O, da CF, diz com O significado e alcance das 

expressões "regime" e "princípios". A luz das considerações tecidas, parece 

razoável o entendimento de que o citado preceito constitucional se refere As 

disposições contidas no Titulo I, artigos l0 a 4' (Dos Principias 

Fundamentais), onde tamb6m se encontram delineados os contornos 

básicos do Estado social e democrático de Direito que identifica a nossa 

República. 

Assim, verifica-se que os direitos fundamentais decorrentes do regime 

e dos princípios, conforme denominação expressamente outorgada pelo art. 
50, 9 ZO, da ConstituiçBo Federal, sBo posiçbes juridicas material e 

formalmente fundamentais fora do catálogo (Título II), diretamente deduzidas 

do regime e dos princípios fundamentais da Constituição, considerados 
como tais aqueles previstos no Titulo I (artigos l0 a 4 O )  de nossa Carta, 

exegese que se impõe até mesmo em homenagem a especial dignidade dos 

direitos fundamentais na ordem constitucionai. 

Neste contexto, basta apontar para alguns exemplos para 

verificarmos este estreita vinculaç80 entre os direitos e os princípios 

fundamentais. Assim, na0 há como negar que os direitos à vida, bem como 

os direitos de liberdade e de igualdade correspondem diretamente As 

exigbncias mais elementares de dignidade da pessoa humana. Igualmente, 

percebe-se, desde logo, que boa parte dos direitos sociais radica tanto no 

principio da dignidade da pessoa humana (saúde, educaçao, etc.), quanto 

nos princípios que, entre nos, consagram o Estado social de Direito. 

NO que concerne á construç80 dos elementos de identificaçao de um 

conceito material de direitos fundamentais, é na doutrina constitucional 

lusitana que podemos encontrar uma das fomulaçdes mais interessantes e 



próximas de nós, de modo especial em face da similitude de ambas as 

ordens constitucionais e da notória influência do direito constitucional 

português sobre o nosso. 

Enfatiza Rizzatto NUNES" que "6 salutar, por isso, lembrar que o 

ideal jurídico mundial evoluiu, e, no caso brasileiro, seu reflexo aparece no 

Texto Constitucional. Esse ideal avançou positivamente em termos de 

pensamento jurídico, embora mesmo nas nações mais desenvolvidas do 

globo haja prática de Estado, das instituições e dos grupos econdmicos em 

sentido oposto". 

Recentemente, a doutrina pátria, sugeriu que o principio de dignidade 

da pessoa humana, expressamente enunciado pelo art. 1°, inciso 111, da 

nossa Carta Magna, além de constituir o valor unificador de todos os direitos 

fundamentais, que, na verdade, são uma concretização daquele principio, 

também cumpre função legitimatória do reconhecimento de direitos 

fundamentais implícitos, decorrente OU previstos em tratados internacionais, 

relevando, de tal sorte, sua íntima relação com o art. 5O, § 2O, de nossa Lei 

~undamental.~' 

Parece oportuna a menção - de modo especial à luz de nosso direito 

constitucional positivo - de que se revela no mínimo passível de discussgo a 

qualificação do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando em 

si mesmo, como um autêntico direito fundamental autonomo, em que pese 

sua importante função, seja como elemento referencial para a aplicação e 

interpretaflo dos direitos fundamentais (mas n4o sb destes), seja na 

condição de fundamento para a dedução de direitos fundamentais 

decorrentes. 

É indispensável uma compreensão prévia do significado e do 

conteúdo do principio da dignidade da pessoa humana, bem como de sua 

eficácia jurídica, sob pena de pecarmos por omissão e prejudicarmos 

substancialmente a compreensão do conceito material de direitos 

fundamentais consagrado pela nossa Lei Maior. 

54 NUNES. ~ u i z  Antonio Rizzatto. 0 princípio ~0nStihici0fIal da dignidade da pessoa humana. p. 17. 
55 FARIAS, EdiIsom Pereira de. Op. cit. p. 54. 
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A Constituição Federal de 1988 foi a primeira da história do 

constitucionalismo pátrio a prever um título próprio destinado aos princípios 

fundamentais, situados - em homenagem ao especial significado e fun@o 

destes - na parte inaugural do texto, logo após o preâmbulo e antes dos 

direitos fundamentais. 

Igualmente sem precedentes em nossa evolução constitucional foi o 

reconhecimento, no âmbito do direito positivo, do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso 111, da Constituição Federal), 

que não foi objeto de previsão no direito anterior. Mesmo fora do âmbito dos 

princípios fundamentais, o valor da dignidade da pessoa humana foi objeto 

de previsão por parte do Constituinte, seja quando estabeleceu que a ordem 

econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna (art. 170, 

caput), seja quando, no âmbito da ordem social, fundou o planejamento 

familiar nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável (art. 226, 5 6O), além de assegurar á criança e ao adolescente o 

direito á dignidade (art. 227, caput). 

Importa consignar, neste contexto, que o constitucionalismo nacional 

não chegou a constituir exceção, em se tornando como parâmetro a 

evolução constitucional na esfera internacional. A positivação do principio da 

dignidade da pessoa humana e relativamente recente, ainda mais em se 

considerando as origens remotas a que pode ser reconduzido. 

Apenas neste século e, ressalvada uma ou outra exceção, tão- 

somente a partir da Segunda Guerra Mundial, o valor fundamental da 

dignidade da pessoa humana passou a ser reconhecido expressamente nas 

Constituições, de modo especial após ter sido consagrado pela DeclaraçBo 

Universal da ONU de 1948. Ainda assim, muitos Estados integrantes da 

comunidade internacional não chegaram a inserir O principio da dignidade da 

pessoa humana em seus textos constitucionais. 

Com o reconhecimento expresso, no titulo dos princípios 

fundamentais, da dignidade de pessoa humana como um dos fundamentos 

do nosso Estado Democrático (e Social) de Direito (afi. 1°, inciso 111, da 

Constitui@o Federal), o Constituinte de 1987/88, al6m de ter tomado uma 
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decisão fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do 

exercício do poder estatal e do próprio Estado, reconheceu expressamente 

que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, 

já que o homem constitui a finalidade precipua, e não meio da atividade 

estatal. 

A idéia do valor da pessoa humana encontra suas raizes já no 

pensamento clássico e na ideologia cristã. Tanto no Antigo quanto no Novo 

Testamento podemos encontrar referências no sentido de que o homem foi 

criado à imagem e semelhança de Deus, premissa da qual o cristianismo 

extraiu a conseqüência de que o ser humano é dotado de um valor próprio e 

que lhe é intrínseco, não podendo ser transformado em mero objeto ou 

instrumento. 

NO âmbito do pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a 

concepção da dignidade da pessoa humana, assim como a ideia do direito 

natural em si passou por um processo de racionalizaçClo e laicização, 

mantendo-se, todavia, a noçao fundamental de igualdade de todos os 

homens em dignidade e liberdade. 

Da concepção jusnaturalista remanesce, sem dúvida, a constataflo 

de que uma Constituição que - de forma direta ou indireta - consagra a ideia 

da dignidade da pessoa humana justamente parte do pressuposto de que o 

homem, em virtude tão-somente de sua condiçao biolbgica humana e 

independentemente de qualquer outra circunstância, é titular de direitos que 

devem ser reconhecidos e respeitados pelos seus semelhantes e pelo 

Estado. 
Uma definição clara do que seja efetivamente esta dignidade não 

parece ser possível, uma vez que se cuida de conceito de contornos vagos e 

imprecisos. Mesmo assim, não restam dúvidas de que a dignidade é algo 

real, já que na0 se verifica maior dificuldade em identificar as situafles em 

que é espezinhada e agredida. Além disso, a doutrina e a jurisprud&ncia 

cuidaram ao longo do tempo. de estabelecer os contornos básicos do 

conceito e concretizar o seu conteúdo, ainda que não se possa falar em uma 

definição genérica e abstrata c ~ n ~ e n ~ ~ a l m e n t e  aceita. 
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Há que reconhecer, portanto, que também o conteúdo do conceito de 

dignidade da pessoa humana (a exemplo de inÚmeros outros preceitos de 

contornos vagos e abertos) carece de uma delimitaçâo pela pr4tica 

constitucional, tarefa que incumbe a todos os Órgãos estatais. 

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, 6 algo 

que simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável, na medida em 

que constitui elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode 

ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de 

determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a 

dignidade. 

~ ã o  é, portanto, sem razão que se sustentou até mesmo a 

desnecessidade de uma définição jurídica de dignidade da pessoa humana, 

na medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, da natureza 

do ser humano como tal. Além disso, como já visto, não se deve olvidar que 

a dignidade independe das circunstâncias concretas, sendo algo inerente a 

toda e qualquer pessoa humana, de tal sorte que todos - mesmo o maior 

dos criminosos - são iguais em dignidade. 

Na formulação feliz de Jorge MIRANDA, o fato de os seres humanos 

(todos) serem dotados de razão e consci8ncia representada justamente o 

denominador comum a todos os homens e que expressa em que consiste 

sua igualdade." Segundo autorizada doutrina constitucional alemã, a 

dignidade da pessoa humana consiste no fato de que cada ser humano 6 

humano por força de seu espírito, que o distingue da natureza impessoal e 

que o capacita para, com base em sua própria decis80, tornar-se consciente 

de si mesmo, de autodeterminar a sua conduta. bem como de formatar a sua 

existência e o meio que o circunda. 

Importa, contudo, ter presente a circunstancia de que esta liberdade 

(autonomia) 6 considerada em abstrato, como sendo a capacidade potencial 

que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, n8o dependendo 

da sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que 
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também O absolutamente incapaz (por exemplo, 0 portador de grave 

deficihcia mental) possui exatamente a mesma dignidade de qualquer outro 

ser humano física e mentalmente capaz. 

~á quem sustente nâo deva a dignidade da pessoa humana ser 

considerada exclusivamente como algo inerente 4 natureza do homem (no 

sentido de uma qualidade inata), na medida em que a dignidade tamb6m 

possui um sentido cultural, sendo fruto do trabalho de diversas geraç8es e 

da humanidade em seu todo, razão pela qual a dimensão natural e a 

dimensão cultural da dignidade da pessoa humana se complementaram e 

interagem mutuamente, e neste sentido a dignidade da pessoa humana 6 

simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais! 

Como limite da ativ'idade dos poderes públicos, a dignidade 6 algo 

que pertence a cada um e que não deve ser perdido ou alienado, porquanto, 

deixando de existir, não haveria mais limite a ser respeitado. Como tarefa 

imposta ao Estado, a dignidade da pessoa humana reclama que este guie as 

suas açdes tanto no sentido de preservar a dignidade existente ou ate 

mesmo de criar condições que possibilitem O pleno exercício da dignidade; 

Ainda no que tange ao sentido da dignidade da pessoa humana, 

importa considerar que apenas a dignidade de determinada (ou de 

determinadas) pessoa é possível de ser respeitada, inexistindo atentados 

contra a dignidade da pessoa humana em abstrato. Verifica-se, neste 

contexto, que o Constituinte de 87/88 acolheu esta distinção, consagrando o 

princípio da dignidade da pessoa humana (e n8o da dignidade humana) 

entre 0s princípios fundamentais de nossa Carta. 

Desse modo, não se admite, em principio, o sacrificio da dignidade 

pessoal em favor da comunidadeu, já que a dignidade. como qualidade 

inerente a cada ser humano, deste não pode ser retirada, perdendo-a 

apenas quando lhe faltar a vida, sem prejLJiz0 dos - j4 reconhecidos - 
efeitos post mortem da dignidade. Quanto à possibilidade de se 

57 RIZZATTO NUNES ensina que "a digníhde nasce com a pessoa, d-lhe inata, ineiiente 4 sua 
essència". Op. cit. p. 49 
58 MIRANDA, Jorge. Op. cit. P. 172. 
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estabelecerem limites (restriçdes) h autonomia e liberdade pessoal, 
restam dúvidas de que estas não se encontram vedadas. 

Nesse sentido "ter-se-á, entiio, de incorporar no conceito de 

dignidade uma qualidade social como limite 3 possibilidade de garantia. Ou 
seja, a dignidade só 6 garantia ilimitada se não ferir outra1'.'@ 

A doutrina e a jurisprud8ncia encarregaram-se de identificar algumas 

posições que integram o dmbito de proteçáo da dignidade da pessoa 

humana, ao menos de acordo com as circunstancias atuais, e que, portanto, 

constituem exigdncias diretas e essenciais do principio ora em exame, 

Assim, não restam dúvidas de que a dignidade da pessoa humana 

engloba necessariamente o respeito e a proteção da integridade física e 

corporal do indivíduo, do que decorrem, por ~xemplo, a proibição da pena de 

morte, da tortura, das penas de natureza corporal, da utilização da pessoa 

humana para experiências científicas, limitações aos meios de prova, regras 

relativas aos transplantes de órgãos, etc. 

Uma outra dimensão intimamente associada ao valor da dignidade da 

pessoa humana consiste na garantia de condiçiles justas e adequadas de 

vida para o indivíduo e sua família, contexto no qual assumem relevo de 

modo especial os direitos sociais ao trabalho, a um sistema efetivo de 

seguridade social, em Última análise, a prote@o da pessoa contra as 

necessidades de ordem material e á asseguração de uma existência com 

dignidade. 

Contundente o magistério de Riuatto NUNES: "com efeito, como 6 

que se poderia imaginar que qualquer pessoa teria sua dignidade garantida 

se não lhe fosse assegurada saúde e educação? Se não lhe fosse garantida 

sadia qualidade de vida, como é que Se poderia afirmar sua dignidade? Ou 

se permite violar sua intimidade, sua liberdade etc.?''.'' 

Constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da 

pessoa humana a garantia da isonomia de todos 0s seres humanos, que não 

podem ser submetidos a tratamento discriminatório e arbitrário, fazao pela 
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qual sHo intoleráveis as escravidbes, a discriminação racial, perseguiçbes 

em virtude de motivos religiosos, etc. Tamb6m a garantia da identidade 

pessoal do indivíduo constitui uma das principais expressbes do princípio da 

dignidade da pessoa humana, concretizando-se, dentro outros aspectos, na 

liberdade de consciência, de pen~ament0, de culto, na proteção da 

intimidade, da honra, da esfera privada, enfim, de tudo que esteja associado 

ao livre desenvolvimento de sua personalidade, assim como à garantia de 

um espaço privativo no âmbito do qual o indivíduo se encontra resguardado 

contra ingerências na sua esfera pessoal. 

Na medida em que o exercício do poder constitui permanente ameaça 

para a dignidade da pessoa humana, há quem considere a limitação do 

poder como uma exigência diretamente decorrente desta, acarretando, 

dentre outras conseqüências, a necessidade de se tolerarem ingerências na 

esfera pessoal apenas com base na lei e desde que resguardado o princípio 

da proporcionalidade. 

O que se percebe, em última análise, 4 que onde na0 houver respeito 

pela vida e pela integridade física do ser humano, onde as condiçdes 

mínimas para uma existência digna n8o foram asseguradas, onde a 

intimidade e identidade do individuo forem objeto de ingerdncias indevidas, 

onde sua igualdade relativamente aos demais n8o fora garantida, bem como 

onde não houver limitação do poder, não haverá espaço para a dignidade da 

pessoa humana, e esta não passará de mero objeto de arbítrio e injustiças. 

Inspirando-se no constitucionaiismo portuguds e espanhol, o 

Constituinte de 1987188 preferiu não incluir a dignidade da pessoa humana 

no rol dos direitos e garantias fundamentais, dando-lhe - pela primeira vez - 
o tratamento de princípio fundamental da nossa atual Constitui@o (art. 10, 

inciso 111). se cuidando, portanto, de autêntico e típico direito 

fundamental, ta) não significa, por outro lado, que do princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana não possam ser deduzidas posiçBes 

jurídico-fundamentais não-escritas, inclusive de natureza subjetiva, 

expressamente considerado pelo art. 501 1 201 da Constituiçáo Federal de 

1998, bem como dos constantes em tratados internacionais. 
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A qualificação da dignidade da pessoa humana como principio 

fundamental traduz a certeza de que o art. ' i0 ,  inciso 111, de nossa Lei 

Fundamental não contém apenas uma declaração de conteúdo 6tico e 

moral, mas que constitui norma jurídico-positiva com status constitucional e, 

como tal, dotada de eficácia, transformando-se de tal sorte, para alem da 

dimensão ética já apontada, em valor jurídico fundamental da comunidade. 

Importa considerar, neste contexto, que, na condição de principio 

fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui valor-guia não apenas 

dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem constitucional, razão pela 

qual se justifica plenamente sua caracterização como principio constitucional 

de maior hierarquia axiológico-valorativa. 

Neste contexto, náo'restam dúvidas de que toda a atividade estatal e 

todos os órgãos públicos se encontram vinculados pelo principio da 

dignidade da pessoa humana, impondo-lhes, neste sentido, um dever de 

respeito e proteção, que se exprime tanto na obrigaçao por parte do Estado 

de abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrárias 4 

dignidade pessoal, quanto no dever de protege-la contra agressdes por parte 

de terceiros, seja qual for sua procedência. Assim, percebe-se, desde logo, 

que o principio da dignidade da pessoa humana n8o apenas impde um 

dever de abstenção (respeito), mas também condutas positivas tendentes a 

efetivar e proteger a dignidade do indivíduo. 

O principio da dignidade da pessoa humana constitui, em verdade, 

uma norma legitimadora de toda a ordem estatal e comunitária, 

damonstrando, em última análise, que a nossa Constituiçao 6, acima de 

tudo, a ConstituiÇgo da pessoa humana por exceldncia. Neste sentido, 

costuma afirmar-se que o exercício do poder e a ordem estatal em seu todo 

apenas serão legítimos caso se pautarem pelo respeito e proteçáo da 

dignidade da pessoa humana. Assim, a dignidade constitui verdadeira 

condiião da democracial que dela na0 pode livremente dispor. 

Questão complexa e que inevitavelmente assume crucial irnportancia 

diz com a possibilidade de se fixarem limitaçdes dignidade da pessoa 

humana. Na doutrina e na jurisprud6ncia alemas a posição majoritária - mas 
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não absoluta - sustenta a impossibilidade de se estabelecerem restriçties 

(mesmo com base em outros valores ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ~ )  ao princípio da 

dignidade da pessoa humana ou no conteúdo de dignidade dos demais 

direitos fundamentais, entre nós - 4 mingua de disposição expressa - tal 

constataçáo (da intangibilidade da dignidade da pessoa humana) merece 

alguma reflexão. 

Em primeiro lugar, constata-se que a ausência de norma expressa 

dispondo sobre a intangibilidade do principio da dignidade da pessoa 

humana não significa, por si só, que esta se encontre sem prote@o em 

nossa ordem constitucional. Na medida em que os direitos e garantias 

fundamentais (ao menos boa parte deles) podem ser considerados 

expressões e con~retiza~ões do princípio da dignidade da pessoa humana, 

verifica-se que - pelo menos de forma indireta - o conteúdo de dignidade 

dos direitos fundamentais constitui limite material ao poder de reforma 

constitucional (art. 60, 5 4O, inciso IV, da Constitui@o Federal). 

De outra parte, é possível argumentar-se que, sob o aspecto de 

decisao fundamental sobre a posiç2io da pessoa humana em nossa ordem 

constitucional, o principio (fundamental) da dignidade da pessoa humana 

integra a essência e, conseqüentemente, a própria identidade da 

Constituiçáo, razão pela qual parece razoável sustentar-se o ponto de vista 

segundo o qual o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso 

111, da Constituição Federal) pode ser tido como verdadeiro limite implícito 

autanomo ao poder de reforma da Constituiçáo. 

Com efeito, na medida em que a dignidade é algo inerente 4 ess3ncia 

do ser humano e que o qualifica Como tal, suStenta-~e que a dignidade da 

pessoa humana é algo do qual nem este pode livremente dispor, sendo, 

portanto, irrenunciável, inalien8vel e intangível. 

Pode afirmar-se, portanto, á luz do exposto, que o principio da 

dignidade da pessoa humana constitui O reduto intangível de cada indivíduo 

e, neste sentido, a última fronteira contra quaisquer ingerências externas. Tal 

não significa, contudo, a impossibilidade de que se estabeleçam restrições 



aos direitos e garantias fundamentais, mas que as restrições efetivadas na0 

ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa humana. 

Admitindo-se a viabilidade de eventuais restriçbes ao próprio principio 

da dignidade humana - como aceita parte da doutrina, inclusive entre nósei 

- não há como transigir no que tange a preservação de sua esshcia, já que 

sem dignidade o ser humano estaria renunciando a própria humanidade. 

Em razão da íntima ~ i n ~ ~ l a ~ 8 0  entre o principio fundamental da 

dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais temos 

que o principio da dignidade da pessoa humana vem sendo considerado 

fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais, no sentido de que 

estes constituem exigências, concretizações e desdobramentos da 

dignidade da pessoa hbmana e que Com base nesta devem ser 

interpretados. 

Sustentou-se recentemente que o principio da dignidade da pessoa 

humana exerce o papel de fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, 

dando-lhes unidade e coerência. Não se pode desconsiderar, neste 

contexto, que a liberdade e a igualdade são noções indissociáveis da 

dignidade de cada pessoa humana, justificando - como já visto - o 

reconhecimento de direitos fundamentais diretamente vinculados proteção 

das liberdades pessoais e da isonomia. 

Que o direito a vida e a integridade física e corporal garante, em 

última análise, o substrato indispensável à expressão da dignidade tamb&m 

ficou evidenciado e pode ser tido como incontroverso. Neste sentido, h& que 

compartilhar o ponto de vista de que os direitos e garantias fundamentais (ao 

menos a major parte deles) constituem garantias especificas da dignidade 

da pessoa humana, da qual são - em certo sentido - mero desdobramento. 

Para além da tríade vida, liberdade e igualdade, também há outros 

direitos fundamentais (mesmo fora do Titulo 11 da nossa Constitui@o) que 

podem ser &&mente reconduzidos ao principio da dignidade da pessoa 

humana. Não deveria haver, por exemplo, qualquer resquício de dúvida no 
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que concerne a importância do direito à saúde, à assistgncia e previdgncia 

social, à educação, tanto para o efetivo gozo dos direitos de vida, liberdade e 

igualdade, quanto para o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. 

Não é difícil, portanto, perceber que, com algum esforço 

argumentativo, tudo que consta no texto ~~n~t i tuc iona l  pode - ao menos de 

forma indireta - ser reconduzido ao valor da dignidade da pessoa humana. 

O que se pretende é demonstrar que o principio da dignidade da pessoa 

humana pode, com efeito, ser tido como critério basilar - mas não exclusivo 

- para a construção de um conceito material de direitos fundamentais. 

Para encerrar as considerações sobre este principio trazemos as 

palavras de Ingo Wolfgang SARLET: "É justamente neste contexto que 

assumem relevo os demais'principios fundamentais, visto que, a exemplo da 

dignidade da pessoa humana, também Cumprem fungo como referencial 

hermenêutico, tanto para os direitos fundamentais, quanto para o restante 

das normas da ~onstituição".~~ 

62 SARLET, ~ngo WoU'ng, A eficbcia dos direitos fundamentais. p. 12 1. 



PRINC~PIO DA PROPORCIONALIDADE 

O principio da proporcionalidade dizia, primitivamente, respeito ao 

problema da limitaçáo do poder ~ X ~ C U ~ ~ V O ,  sendo considerado como medida 

para as restrições administrativas da liberdade individual. No s6culo XVIII, 

era considerado com máxima suprapositiva e no século XIX, foi introduzido 

no direito administrativo como princípio geral de polícia. 

Posteriormente, o principio da proporcionalidade em sentido amplo, 

em decorrência da mudança do Estado de Polícia para o Estado de Direito, 

foi erigido à dignidade de principio constitucional. 

Chegamos, por conseguinte, ao advento de um novo Estado de 

Direito, à plenitude da constitucionalidade material. Sem o princípio da 

proporcionalidade, aquela constitucionalidade ficaria privada do instrumento 

mais poderoso de garantia dos direitos fundamentais contra possiveis e 

eventuais excessos perpetrados com o preenchimento do espaço aberto 

pela Constituição ao legislador para atum formulativamente no domínio das 

reservas da lei. 

Entretanto, não há previsão expressa em nossa Constituiç40, como 

há em outras, como, por exemplo, na Constituição Portuguesa, de 1974, 

disposto no art. 18. Contudo. como ensina Rizzatto NUNES~~, "isso na0 

impede seu reconhecimento. uma Vez que. Com0 Se ver&, ele 6 imposiçao 

natural qualquer sistema constitucional de garantias fundamentais". 

O principio da proporcionalidade é certamente o princípio mais 

importante dentre os principias juridicos, por Ser ele a expressão objetiva da 

dimensão de todo e qualquer princípio. 

Principias, no sentido juridico, S ~ O  proposições normativas básicas, 

gerais ou setoriais, positivadas OU n8o. revelando 0s valores fundamentais 

do sistema jurídico, orientando a aplica@o do direito. 

63 RIZZAW Nunes, Luiz Antônio. Manual de Filosofia do Direito. p. 386 



Princípio, segundo conhecida definição de Bandeira de M E L O ~ ,  se 

traduz no "(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo- 

Ihes o espirito e servindo de critério para sua exata compreens&o e 

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmenico. e o 

conhecimento dos principios que preside a intelecçâo das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo". 

"(. ..) Violar um princípio é muito mais grave que transgredir 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa 

não apenas a um específico mandamento obrigatbrio, mas a 

todo o sistema de comandos a mais grave forma de 

ilegalidade ou inconsfitucionalidade, conforme o escalgo do 

principio atingido, porque representa insurgdncia contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irremissjvel a seu arcabouço lógico e C O ~ ~ O S ~ O  de sua estrutura 

mestra. Isto porque, com ofende-lo, abatem-se as viças que o 

sustêm e alui-se toda a estrutura nelas esforçada". 

josé Afonso da  SILVA^^ ao analisar o termo princípio chama atençao 

para o fato de ser o mesmo equivoco, uma vez que pode assumir diversos 

sentidos. A expressão principio tanto pode tomar O significado de norma de 

princípio, a qual consiste em uma norma que possui um inicio ou um 

esquema, que pode ser de órgao, programa, etc., ou pode designar um 

mandamanto, a exemplo dos princípios fundamentais, que orientam a 

Constituição. 
Voltando ao exame do principio da proporcionalidade, Willis Santiago 

GUERRA ~ i l h ~ ~ ~ ,  identifica esse princípio como verdadeiro "princípio dos 

princípiosv. Rinatto NUNES~~, reconhecendo nele esse potencial, prefere 

64 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. p. 230. 
65 SILVA, jo& Afonso &. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 85. 
66 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional, p. 64. 
67 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Op. cit. p. 387. 



tratá-lo como derivado do principio da dignidade da pessoa humana, 

fazendo-o ressurgir do conflito, possíveis, de dignidade. 

Segundo Suzana de Toledo BARROS' "O princípio da 

proporcionalidade está em plena expansão de sentido, principalmente 

aportes científicos constantes que lhe são atribuidos, como princípio dirigido 

ao legislador, encontrando sua primordial função no âmbito dos direitos 

fundamentais, dado o regime diferenciado previsto para este tipo de direitos. 

Isto evidentemente não significa que não se possa utilizar este em face de 

outros direítos, desde que questionada a amplitude de sua aplicação, ou 

seja, desde que estas restrições aos direitos fundamentais se mostrem 

compatíveis com o principio da proporcionalidade ou da razoabilidade". 

Gilmar Ferreira MENDES'' afirma que no Direito Constitucional 

Alemão outorgou-se ao principio da proporcionalidade, ou ao princípio da 

proibição do excesso, qualidade de norma constitucional não-escrita.cuída- 

se de aferir a compatibilidade entre meios e fins com o intuito de se evitar 

restrições desnecessárias ou abusivas contra OS direitos fundamentais. 

De acordo com Willis Santiago GUERRA ~ i lho '~ ,  na Alemanha, berqo 

da técnica da proporcionalidade, o Tribunal Constitucional Federal, em 

decisão proferida em 1971, assim sintetizou o tema: 
"0 meio empregado pelo legislador deve ser adequado e 

exigivel, para que seja atingido O fim almejado. O meio 6 

adequado, quando com o seu aUxili0 se pode promover o 

resultado desejado; ele 6 exigivel, quando o legislador não 

poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria 

um meio n&o-prejudicial ou portador de uma limitação menos 

perceptivel a direito fundamental". 

Quanto função, diz o referido autor, "Para resolver o grande dilema 

da interpretação constitucional, representado pelo conflito entre principio 

constitucionaís, aos quais se deve igual obedi8ncia. por ser a mesma a 

68 BARROS, Suzana de Toledo Barros. 0 principio da proporcionalidade e o mntrole de 
cünstihcionali&& &s leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996 
69 MENDES. Gilmar Ferreira. Op. cif. p. 15. 
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posição que ocupam na hierarquia normativa, se preconiza o recurso a um 

'principio dos principias', o principio da proporcionalidade, que determina a 

busca de uma 'solução de compromisso', na qual se respeita mais, em 

determinada situaçáo, um dos princípios em conflito, procurando 

desrespeitar o minimo ao(s) outro(s), e jamais faltando minimamente com o 

. respeito, isto é, ferindo-lhe seu 'núcleo essencial"'." 

Em Portugal, o princípio da proporcionalidade 6 expressamente 

previsto pela Carta Política daquele país, na qual se pode ler no art. 18, no 2, 
que "A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituiçáo, devendo as restriçties limitar-se 

ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos". 

Celso Ribeiro BASTOS~ nos ensina que 'no Direito Brasileiro, a 

técnica da verificação da razoabilidade pode ser admitida com presente no 

Texto Constitucional sob duas Óticas diversas. Abrem-se, assim, duas 

const,-uções admissíveis. Primeiramente, e Como decorrência da doutrina 

alemã, pode-se considerar o 'princípio da razoabilidade'como implícito no 

sistema, revelando-se assim como Um 'principio'constitucional na escrito. 

Por outro lado, poder-se-ia, já agora Sob a inspiraç%o direta da doutrina 

norte-americana, extraí-to da cláusula do devido processo legal, mais 

especificamente como decorrente da no@ substantiva que se vem 

imprimindo a dita cláusula". 

Em um detalhado exame, BARROSO" apresenta algumas decisdes 

de nossos Tribunais como relação ao princípio da proporcionalidade: "a) a 

que considerou inaceitável que delegado aprovado em concurso pudesse 

ser reprovado na prova de esforço fisico (teste de Cooper), haja vista que 

são 0s agentes, e não o delegado que de regra desempenham as miss6es; 

b) a que considerou ensejadora de discriminaçdo a reprovaçao, em 

entrevista pessoal, de candidatos h carreira diplomática já aprovados nas 

7 1 GUERRA ~ H O .  Willis Santiago. Op. cit. p. 61. 
-' BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenkitica e InteiprebçHo Constinicional, p.235-236. 
73 BARROSO, Luís Roberto. Op cit. p. 214. 



provas intelectuais; c) a que tamb8m considerou inconciliável com o princípio 

do concurso pQblico o chamado 'julgamento de consci8ncia1, em que o 

candidato à magistratura podia ser excluído do certame com base em 

julgamento secreto sobre a sua vida pública e privada". 

Em todas essas. decisões, o Poder Judiciário anulou atas 

administrativos, mas igualmente, h4 a viabilidade de se aplicar a tbcniw da 

razoabilidade quanto aos atas legislativos, Comenta Celso Ribeiro 

BASTOS. 74 

Em um julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 

855, D J de 01.1 0.1993, relator Ministro Sepúlveda Pertence, admitiu, em 

decisão liminar, a violação ao principio da proporcionalidade e razoabilidade, 

por lei estadual que determinava a pesagem de botijões entregues ou 

recebidos, para substituição. a vista do consumidor e com pagamento 

imediato de eventual diferença a menor. 

Celso Ribeiro BASTOS" nos ensina que o crit8rio de verificaç8o da 

proporcionalidade da lei toma em linha de consideração direta os princípios 

constitucionais, como vetores que são para o desenvolvimento válido das 

leis pelo legislador ordinário, e que 0 crithrio pode ser considerado como que 

partindo dos princípios constitucionais e analisando a conformidade ou n&o 

das leis, extraindo daí, eventualmente Uma inconstitucionalidade, por 

violação ao princípio da proporcionalidade. 

No magistério de Paulo BONAVIDES~~ "o princípio da 

proporcionalidade e elemento intrínseco essencial de qualquer documento 

jurídico que vise instituir um Estado de Direito DemocrBtico, o qual, por 

ess&ncia obrigatória, baseia-se na preservação de direitos fundamentais11. 

Acrescenta, ainda, o ilustre autor que: "Tanto a jurisprud4ncia 

constitucional em vários países da Europa. como OS ÓrgBos da Comunidade 

Européia, já na0 vacilam em fazer USO frequente desse princípio. A doutrina, 

por sua vez, busca consolida-10 como regra fundamental de apoio e prote@o 

74 BASTOS. Celso Ribeiro. Op. cite P. 237. 
'' BASTOS, Celso Ribeiro. íbid p. 239. 
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dos direitos fundamentais e de caracterização de um novo Estado de Direito, 

fazendo assim da proporcionalidade um princípio essencial da 

~onstituição'~.~' 

Como leciona LOPES~*, "O principio da proporcionalidade no Direito 

brasileiro tem sido utilizado tanto na interpretação constitucional quanto na 

infraconstitucional. Isto acontece em razão de que a dignidade humana está, 

sem dúvida, em evidência, e tanto 96 legisladores quanto os juizes t6m com 

principal função aplicar a norma de acordo com a gravidade do ato, bem 

como com o grau de importância do bem jurídico penalmente e 

constitucionalmente defendido". 

Torna-se, hoje, necessário que se reconheça e se empregue o 

princípio da proporcionalidade como um dos pilares ao bom funcionamento 

do Estado Democrático de Direito. Esse princípio Se traduz na exigemia de 

que toda intervenção estatal nessa esfera Se dê por necessidade, de forma 

adequada e na justa medida, objetivando a eficácia dos v4rios direitos 

fundamentais. 

No rnagistbrio de Riuatto NUNES", "o principio da 

proporcionalidade, novo na doutrina ~onstit~cionali~ta, tem servido como 

vetar orientador do intérprete c~n~t i tu~ional".  

Acrescenta, ainda, que: "Foi da experiência concreta, tbpica, dos 

casos interpretados, nos quais surgiram conflitos de princípios, que a 

doutrina pôde extrair-lhes a esseflcia para declará-lo existente, chegando, 

assim, ao status de principio constitucional expresso"." 

Segundo Nelson NERY JÚNIOR", 0 princípio da pfoporcionalidade, 

também denominado de "lei da ponderação", 6 utilizado na interpretaçao de 

determinada norma jurídica, ~0f l~ t i t~c iona l  OU infra~~nstitucional, onde sao 

sopesados 0s interesses e direitos em Jogo, de modo a dar-lhe a soluça0 

concreta mais justa. 

77 BONAVIDES, Paulo. Zbid. P. 360. 
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O princípio da proporcionalidade ou razoabilidade sempre teve seu 

campo de incidência mais tradicional no hmbito da autua@o do poder 

Executivo. Estudado primeiramente na drea do direito administrativo, de, de 

acordo com Celso Ant6nio Bandeira de MELLO'~ e Maria Sylvia ZANELLA 

DE PIETRO~~, funcionava como medida de legitimidade do exercicio do 

poder de polícia e da interferência dos entes públicos na vida privada. 

O princípio da proporcionalidade configura instrumento de 

salvaguarda dos direitos fundamentais contra as açáes limitativas que o 

Estado impde aos direitos. Cumpre, também, a missa0 de funcionar como 

critério para solucionar os conflitos dos direitos fundamentais, 

Paulo BONAVIDES~ nos ensina que, in verbis: "Uma das aplicações 

mais proveitosas contidas potencialmente no princípio da proporcionalidade 

é aquela que o faz instrumento de interpretaçao toda vez que ocorre 

antagonismo entre direitos fundamentais e se busca daí soluçóes 

conciliatórias, para a qual o princípio 6 indubitavelmente apropriado. AS 

cortes constitucionais européias, nomeadamente O Tribunal de Justiça da 

Comunidade Européia, já fizeram USO frequente do princípio para dirimir ou 

eliminar a colisão de tais direitos". 

~ u í s  Roberto  BARROSO^' nos ensina que 'o principio da 

razoabilidade 6 um mecanismo de controle da discricionariedade legislativa 

e administrativa1'. Acrescenta que, ele permite a0 Judiciário invadir ato3 

legislativos ou aios administrativos quando, N, verbis: "(a) nao haja relaçao 

de adequaç80 entre o fim visado e O meio empregado; (b) a medida n8o seja 

exigível 0" necessária, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo 

resultado com menor &nus a um direito individual; (c) não haja 

proporciona~idade em sentido estrito, ou seja, 0 que se perde coma medida 6 

de maior relevo do que aquilo que se ganha". 

Destaca-se o fato de que O princípio da proporcionalidade na0 

encontra guarida expressa na Constituiçáo Federal Brasileira, apesar de ser 

--- 

82 MELLO, Ant(jN0 Bandeira de Mel10 01>. til. pp. 66-67. 
83 ZANELLA DI PIETRO, Mana SyMa. Direito administrativo. p. 93. - --- 

84 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 365. 
85 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 234. 



considerado por Paulo BONAVIDES", como o que h4 de mais novo, 

relevante em toda a teoria do constitucionalisrno. Entretanto, esta 

circunstância não impede o seu reconhecimento. De acordo o com o artigo 

5O, g zO, "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição náo excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados". 

Dentre os principios que iluminam o novo Direito Constitucionai 

Brasileiro, o principio da proporcionalidade ganha cada vez mais relevo, 

entretanto, ainda não obteve a consagração merecida no Direito 

Constitucional, porem já integra a Jurisprud6ncia e a doutrina nacional. 

Variaçbes utilizadas do princípio da proporcionalidade 

As dificuldades terminológicas com relaç%o à prOporcionalidade, ainda 

não chegou a um senso comum. Nem todos 0s autores, inclusive a 

jurisprudência concordam com uma expressão Única para expressar esse 

principio, o que assinala v4rios sin6nhos. Uns. o chamam de 

proporcionalidade, outros de proibiçao de excesso, e ainda outros, de 

razoabilidade, sem citar seus subprincipios. 

De acordo com Suzana de Toledo BARROS*'. 0s alemaes utilizam, 

indiscriminadamente, o termo proporcionalidade OU proibição de excesso, 

termo que os americanos chamam em razoabilidade, O que qualifica tudo 

quanto seja conforme a razão. A razoabilidade enseja desde logo uma id&a 

de adequaçao, idoneidade, logicidade, traduz aquilo que n8o 6 absurdo. 

Hely Lopes MEIRELLES assevera que. in verbis: "Sem dúvida, pode 

ser chamado de principio da proibigo de excesso que, em última anhlise, 

objetiva aferir a compatibilidade entre OS meios e 0s fins, de modo a evitar 

restrições desnecessárias ou abusivas por parte da AdministraMo Pública, 

com lesão aos direitos fundamentais. Como Se percebe, parece-nos que a 

razoabilidade não pode ser lançada Com0 instrumento de ~ubstituiçao da 

86 BONAVIDES. Paulo. Op. cit. p.365. 
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vontade da lei pela vontade do julgador ou do int6rprete1 mesmo porque 
iii 88 'cada norma tem uma razão de ser . 

Ultimamente, a expressão razoabilidade ou mesmo princípio da 

razoabilidade tem sido invocada pela excelsa Corte ao negar liminares ou o 

próprio seguimento de recursos. O ministro Marcos Aurélio tem adotado com 

regularidade esses termos, Com0 Segue: "( ...) uma vez arguida a 

transgressão a Carta, para proceder-se ao exame devido 6 indispensável a 

cotejo, que requer a existência de dois enfoques. Daí a razão de ser do 

prequestionamento. Se a Corte de origem não dirimiu a mat8ria sob o angulo 

constitucional, descabe assentar, contrariando at6 mesmo o principio da 

razoabilidade, ou seja, a presunção do ordinário, que, Se a Corte enfrentasse 

o tema, agiria de forma corhária ao que preconizado pela Lei Maior". 

O supremo Tribunal Federal empregou pela primeira vez a expressão 

princípio da proporcionalidade em sede de controle de ~~nstitucionalidade 

em 1993, quando deferiu a medida liminar de suspensão dos efeitos da Lei 

paranaense n 10.248. de 14.01.93, nos seguintes termos: "GBs Liquefeito de 

petróleo: lei estadual que determina a pesagem dos botijbes ou recebidos 

para a substituição a vista do consumidor, com pagamento imediato de 

eventual diferença a menor; arguição de inconstitucionalidade fundada nos 

arts. 22, IV e VI, 24 e §, 25, 9 2, e 238, alem de violação ao principio de 

proporcionalidade e razoabilidade jurídica da arguição que aconselha a 

suspensão cautelar da lei impugnada, a fim de evitar danos irreparáveis g 

economia do setor, no caso de vir a declarar-se à inconstitucionalidade 

liminar deferida". 

Mesmo utilizando o termo proporcionalidade, o Supremo Tribunal fez 

referência ao termo razoabilidade, e assim deixa claro que ambas as 

expressaes podem ser utilizadas Como sindnimas. 

NO magistério de GUERRA Filho8': "É certo que as diferenças entre 

0s princípios da proporcionalidade e da razoabilidade decorrem já de sua 

88 M E ~ L L E S ,  He<ely L O ~ .  Direito Administrativo Brasileiro. p. 91. 
89 GUERRA FILHO, Willis Santiago. (Org.). Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. p. 25 
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diversa origem, por assim dizer, cultural. sendo o primeiro de origem 

germânica e o outro, anglo-saxônico, havendo mesmo resistências, neste 

Último ambiente cultural. em aceitar a aplicaç80 do outro principio, hoje 

amplamente empregado na Europa continental". 

É GUERRA ~ i l h o ~ ,  que citando F. C. de San Tiago Dantas, nos 

. ensina: "0s princípios da isonomia e da proporcionalidade, aliás, acham-se 

estreitamente associados, sendo possível, inclusive, que se entende a 

proporcionalidade como incrustada na isonomia, pois como se encontra 

assente em nossa doutrina, com grande autoridade, o princípio da isonomia 

traduz a idéia aristotélica - Ou, antes "pitagbica", (...), de igualdade 

proporcional" 

Comungando do mesmo entendimento Luís Roberto  BARROSO^^, 
comenta que o principio da razoabilidade faz uma imperativa parceira com o 

principio da isonomia. Assevera: "A vista da constataçao de que legislar, em 

última análise, consiste em discriminar situações e pessoas por variados 

critérios, a razoabilidade é o parâmetr0 pelo qual se vai aferir se o 

fundamento da diferenciação é aceitável e se O fim por ela visado 

legitimo". 

Fundamento constitucional da proporcionalidade 

0 desenvolvimento da moderna doutrina do principio da 

proporcionalidade encontra suas raizes no direito alemão. Esse princípio 

encontra seu substrato em disposições legais referentes ao estado de 

necessidade, segundo Elimar SZANIAWSKI." 

A Constituição do Brasil n8o trata expressamente do princípio da 

proporcionalidade, bem como de vários outros ~rincipios, por exemplo, 

Legalidade, Ampla Defesa etc. Com a adoça0 do princípio da 

proporcionalidade abre-se um leque de bens Juridicos a serem protegidos 

90 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Op. cit. P. 65. 
91 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit. P. 234. 
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pelo legislador e também, pelo próprio juiz na aplicação da norma ao caso 

concreto, desde que não viole outros bens fundamentais do ser humano. 

A doutrina não é unânime em relação ao fundamento constitucional 

do princípio da proporcionalidade. Uma Corrente posiciona-se no sentido de 

afirmar que o princípio da proporcionalidade deriva diretamente do princípio 

do Estado de Direito. Outros, que o princípio da proporcionalidade teria, por 

fundamento, os direitos fundamentais inseridos na Constituição. 

Paulo BONAVIDES'~ filia-se a segunda corrente. onde a vinculaçao 

do princípio da proporcionalidade ao Direito Constitucional ocorre por via dos 

Direitos fundamentais. Sendo assim, esse princípio se preocupa com a 

limitação do poder legitimo devendo, por outro lado, estabelecer os criterios 

da delimitação a liberdade individual. 

Paulo BONAVIDES, citando Grabitz destaca que já na decada de 70 

este autor percebia a "~0n~tit~~i0naliZa~Êl0" do princípio da 

proporcionalidade, bem como a grande infludncia que ele começava a 

exercer nos direitos fundamentais. Resume Grabitz, de acordo com 

BONAVIDES": "Pertence o princípio da proporcionalidade àqueles 

princípios da Constituição que desempenham um notável e destacado papel 

na Judicatura da Corte Constitucional. De inicio, O Tribunal o empregou 

apenas de forma hesitante e casual, Sem ~0nseqÜdncia sistemática 

evidente; desde o "Apofheken-Udeil", porém, ele O tem utilizado de maneira 

cada vez mais reiterada e em Campos sempre mais largos do Direito 

Constitucional como mat6ria de aferiç8o da constitucionalidade dos atos do 

Estado, Sua principal função, o principio da proporcionalidade a exercita na 

esfera dos direitos fundamentais; aqui Serve ele antes de mais nada (e não 

somente para isto) a atualizaçáo e efetivação da prote@o da liberdade aos 

direitos fundamentais". 

A vinculaçáo do principio da proporcionalidade ao Direito 

Constitucional ocorre por via dos direitos fundamentais, e aí ele ganha 

93 BONAVIDES, Paulo. Op. "t. p. 3 17. 
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extrema importância e aufere um prestígio e difusão tão larga quanto outros 

princípios constitucionais. 

BONAVIDES" destaca ainda que "o princípio da prOporcionalidade, 

enquanto princípio ~ ~ f l ~ t i t ~ ~ i ~ f l a l ,  somente se compreende em seu conteúdo 

e alcance se considerarmos o advento hist6rico de duas concepws de 

Estado de Direito: uma, em declínio, ou de todo ultrapassada, que se vincula 

doutrinariamente ao principio da legalidade, com apogeu no direito positivo 

da constituição de Weimar; outra, em ascendo, atada ao principio da 

constitucionalidade, que deslocou para O respeito dos direitos fundamentais 

o centro de gravidade da ordem jurídica". 

E. p. PENALVA não comunga do p~f?3ament0 que vislumbra o 

principio da proporcionalidade como crit6rio da proporcionalidade, a ser 

utilizado pelo operador do direito, na verificag0 dos limites de sua atuaçao. 

O autor sustenta que esse principio é muito mais que um mero crit&rio, 

consiste em "(...) um princípio consubstancial do Estado de Direito com 

plena e necessária operatividade, a mesmo passo que a exigência de sua 

utilização se apresenta como uma das garantias básicas que se h80 de 

observar em toda hipótese em que 0s direitos e as liberdades sejam 

lesados" .gs 

JA LOPES~~, na0 trata da proporcionalidade com um princípio, mas 

sim como um critério. 

Segundo Willis Santiago GUERRA ~ i l h o ' ~  "A id&a de 

proporcionalidade revela-se, não 96 um importante - o mais importante, (...I 

princípio jurídico fundamental, mas também um verdadeiro topos 

argumentativo, ao expressar um pensamento aceito como justo e razoável 

de um modo geral, de comprovada utilidade no equacionamento de 

questões práticas, não só do Direito em Seus diversos ramos, como também 

em outras disciplinas, sempre que se tratar da descoberta do meio mais 

adequado para atingir determinado objetivo". 

9' BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p.362. 
% PENALVA, E. P. Apud BONAVIDES, Paulo, op. cit. p. 3 17. 
97 LOPES. Mauhcio Antonio Ribeiro. Op. cit. p. - 512. - 
98 GUERRA FILHO, Willis Santiago. op. cit. p. 75. 





caput do art. 170 sobre princípios gerais em atividade econdmica; mput e 

ao, 4O e 5O do art. 173 sobre exploração da atividade econòmica pelo Estado; 

5 l0 do art. 174 e inciso IV do art. 175 sobre prestaçiio de serviços 
11 100 públicos . 

Acrescenta, ainda que é na qualidade de princípio constitucional ou 

princípio geral do direito, apto a acautelar o excesso do poder o cidadão e 

toda a sociedade, que se deve reconhecer já implícito, portanto, positivado 

esse principio em nosso Direito Constitucional. 

0 s  subprincípios da proporcionalidade 

0 princípio da propdrcionalidade reconhecida pela generalidade da 

doutrina alemã e pela doutrina de um modo geral desdobra-se em três 

subprincípios: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 

sentido estrito. 

CANO TI LHO^^' ensina que o principio da proporcionalidade exige 

uma adequação dos meios aos fins. Sustenta O jurista lusitano que: "A 

medida adoptada para a realizaç60 do interesse público deve ser apropriada 

para a prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Consequentemente, a 

exigencia de conformidade pressupbe a investigaç80 e a prova de que a 

acta do poder público e apto para e conforme Os fins justificativa da sua 

adopção". 

O Subprincipio da AdequaçHo ou a Idoneidade 

Um juizo de adequaçáo da medida adotada para alcançar o fim 

proposto deve ser considerado na observação do principio da 

proporcionalidade. Isso na0 quer dizer que se leve em consideraçb o grau 

100 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 91. 
101 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit.. p. 382-383. 



de eficácia dos meios aptos a alcançar o fim desejado. Essa questao 

entraria na órbita do princípio da necessidade. 

O princípio da proporcionalidade entendido como parametro a balizar 

a conduta do legislador quando estejam em causa limitações aos direitos 

fundamentais, a adequação dos meios aos fins traduz-se em uma exigbncia 

de que qualquer medida restritiva deve ser idônea A consecuçao da 

finalidade perseguida, pois, se não for apta Para tanto, há de ser 

considerada inconstitucional. 

Willis Santiago GUERRA ~ i lho '~* ,  citando O Tribunal Constitucional 

alemão, nos ensina que os subprincípios da adequação e da exigibilidade ou 

indispensabilidade determinam que, dentro de um fato possível, o meio 

escolhido atinja o fim estabelecido, mostrando-se assim, "adequado". 

Acrescenta-se a isso, que esse meio deve Se mostrar "e~igi~el" ,  significando 

não haver outro, igualmente eficaz, e menos danoso a direitos fundamentais. 

O ~ u b ~ r i n c í ~ i o  da Necessidade ou da Exígibilidada 

Considerando que uma medida é inexigível ou desnecessária, fere, 

entáo, o principio da proporcionalidade, sendo importante que se possa 

indicar outras medidas menos gravosas, e conseqüentemente, aptas a 

alcançar um melhor resultado. 

O pressuposto do principio da necessidade, nas palavras de Suzana 

de Toledo  BARROS'^', in verbis: "É O de que a medida restritiva seja 

indispensável para a conservação do próprio Ou de outro direito fundamental 

e que na0 possa ser substituída por outra igualdade eficaz, mas menos 

gravosa". 
Conclui-se que o princípio da necessidade traz em si o requisito da 

adequago. só se fala em exigibilidade se 0 meio empregado for idôneo ao 

fim constitucional. 

1 O? 

103 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. op. cit. p. 71. 
BARROS, Suzana de Toledo. op. cit. p. 80. 





encontra-se em ra~08vel proporç60 com O fim perseguido. A id6ia de 
11 108 equilíbrio entre valores e bens é exalçada . 

O principio da proporcionalidade e o Devido Processo Legal 

Roberto ROSAS"~, entre outros, entende que: "A vinculaç80 entre o 

princípio da proporcionalidade e o Devido Processo Legal vem considerada 

de tal ordem que, em sede doutrinaria como jurisprudencial, 6 comum ter-se 

o princípio como incrustado naquele onde se assentariam As diversas 

garantias processuais de índole constitucional, a saber, o princípio do devido 

processo legalJ1. 

Segundo Nelson NERY", "O principio da proporcionalidade se 

consubstanciaria em uma garantia fundamental, ou seja. direito fundamental, 

com uma dimensao processual, de tutela de outros direitos - e garantias- 

fundamentais, passíveis de se derivar da 'cldusula do devido processo"'. 

AplkaçBo Pratica do Princípio da proporcionaiidade no Brasil 

Implícito na Constituiçao Federal e explícito, por exemplo, na 

Constituição do Estado de sao Paulo - art. 11 1, o princípio da 

proporcionalidade (para alguns também denominado principio da 

razoabilidade) ganha, dia a dia, for@ e relevancia no estudo do Direito 

Administrativo e do Direito Constitucional. 

A proporcionalidadê deve ser aferida segundo os valores éticos, 

morais, sociais em congruência com as posturas jurídicas limitadoras da 

atividade estatal impostas pelos direitos fundamentais em jogo. Assim, na0 6 

conforme à ordem jurídica a conduta do Estado decorrente de seus critérios, 

106 BARROS, Suzana de Toledo. op. cit., P. 82-83. 
ROSAS Roberto. Devido Processo Legal: Proporcionalidade e Razoabilidade. p. 11, v. 783. V. 

umum, FILHO, Willb Santiago. Wncipi0 da proporcionalidade e &vido Proçesso ~ ~ ~ 1 .  
Revista do Mestrado em Direito. Ano 1. no 1. pp. 1 18-1 19. 
108 NERY JR, Nelson. Op. cit. P. 153. 
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que, não obstante aparentar legalidade, acabe, por falta da 

proporcionalidade, contrariando a finalidade Ou a própria faz80 de ser da 

norma em que se apoiou. 

A Lei 9,784199 prevê os principios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Assim, determina nos processos administrativos a 

observância do critério de "adequação entre meio e fins", cerne da 

razoabilidade, e veda "imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior aquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público", traduzindo ai  O núdeo da noção da proporcionalidade 

(conforme art. 29 parágrafo único, VI).'" 

109 MEIRELLES. Hely Lopes. Op. cit. p. 93. 





aliment;cja, fê-lo no art. 1.687 (atual art . 1 .920), constante do capítulo sobre 

legados, em que declara abranger o legado de alimentos, o sustento, a cura, 

o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver. além da educaçao, se ele 

for menor."111 

No mesmo sentido é a liçao de Yussef Said CAHALI: "Esses 

elementos que integrariam a obrigaçao alimentar reaparecem no arf. 7.687 

do CC - atual art. 1.920 - (costumeiramente invocado em termos de 

aplicaçao analógica), ao cuidar do legado de alimentos, que abrange 'o 

sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto O legatáno viver, alem da 
r i  112 educação, se ele for menor . 

Assim, alimentos são meios para a satisfação das necessidades vitais 

de quem não pode provê:las por si, O que modernamente, significa o 

necessário a vida digna de uma pessoa, isto 6, a alimentação, o tratamento, 

o vestuário, a habitação, o desenvolvimento intelectual e moral que deve 

variar conforme a posição social da pessoa necessitada. 

Nesse sentido também é a liç%o extraída da doutrina italiana, 

resumida por Andrea TORRENTE: 
1 1 ~ ~  gruppo famiiiare crea i1 dovere delia reciproca assistenza e 

della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali per Ia vita. 

Questo dovere sussiste anche rispetto ai vincoli che nascono 

dalla filiazione naturale, e al legame civile creato con 

I'adozione. L'ordinamento giuridico ha attribuito rilievo, in 

que& materia, anche al sentimento de gratitudine che deve o 

dovrebbe animare chi há ricevuto un beneficio: cio spiega 

I'obbligo alimentare de1 donatario". "... L'obbligazione incontra, 

peraltro, in ogni caso un limite: non deve superare le esigenze 

della vita dell'alimentando. 11 criterio, d'altronde, non 6 assoluto, 

ma relativo: "avuto riguardo alla sua posizione soc ia~e" . "~~~ 

11 1 R O D ~ U E S  sílvio. Direito Civil - Direito de família. Volume 6, 12" edição. revista e amliza&, 
São Paulo: Editora Saraiva, 1985, P. 383. 
' I 2  CAHALI, YusspfSaid. Dos alimentos. 2"ediçso revisia e amplia&. silo Paulo: RT, 1993, p. 3 J. 

'13  TORRE^, Andm. Manuale di diriiio privato. Quattordicesimn edizione. Ristampa aggiomata 
Milano: h t t .  A. Giuffrk Editore, 1995, P. 8561'857. 



Histórico dos alimentos 

A origem dos alimentos n8o 6 recente e constitui autêntico arqubtipo 

social oriundo do princípio primário da solidariedade, express8o da i n t e r a ~ ~  

entre os componentes de mesmo grupo organizado. 

Desde a Antiguidade, entre 0s hebreus, 0 dever de Solidariedade 

entre parentes já era conhecido. Na Bíblia Sagrada, no livro de GBnesis, 

Capítulo 21, versículo 14, se 16: "Ent60 Se levantou Abraão pela manha de 

madrugada, e tomou p8oJ e um odre de &Wa e 0s deu a Hagar, pondo-os 

sobre o seu ombro, também lhe deu 0 menino ,... " e no Capítulo 47, 

versículos I I e 12: "José fez habitar a seu pai e seus irmãos,. . ., e sustentou 

de pão a seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as 

suas familias". 

Foi com o direito romano que a obrigação alimentar - ate então um 

dever moral (otficium pietatis) - passa a ser considerada como o b r i g a ç ~ ~  

jurídica decorrente do parentesco, só a partir daí restou disciplinada pelo 

legislador, que prescreveu a obrigago alimentar, reciprocamente, entre 

ascendentes e descendentes, inclusive entre a mae e o filho ilegítimo (D. 

XXV, 3, frag. 5; nov. 89, cap. 2. 9 6). 
É com o direito romano que a obrigação de assistência e socorro 

aparece no âmbito do direito de família Com0 expressão jurídica da aeauitas 

( ,t cum ex aequitate haec res descendat cantateque sanguinis, 

singolorum deside& perdendere iudicem 0podet (Digesto, Livro 25, Titulo 3, 
Lei 5, Parágrafo 2, - De agnoscendis et alendis bens, vel parentibus, ve/ 

patronis, "e/ /ibedis);''4 da pietas ((A milite qUOqUe filio, q ~ i  in facultatibus sit, 

exhibendos parentes esse, pietatis exigif fatia (D. 25.3.5.1 5)); 'I6 da nat~ralis 

114 N~ vedculo. "E como por equidade derive este fato de caridade e do sangue é precii~ que o,uh 
'avalie com exatifio' 0s desejos dm pifiiculares Sobre 0s filhos que devem ser rmnh&dos e 
alimentados p-10s pais, patronos ou libertost'. (traduçflo por acaamicos). 
'I5 NO vernáculo: "A n f l o  da pioda& exige W também pelo filho ~1&d0.  que esteja na ativa. 
devam 0s pais Jer  exibido^". (traduçao P r  amderniCOs). 
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ratio (parens quamvis ali a filio ratione naturali debeat, tamen aes alienum 

eius non esse cogendum e ~ ~ ~ l ~ e r e  filium, rescript~m est (D.25.3.5.1 e))."' 
A disciplina justinianbia da obrigação alimentar representa o ponto de 

partida que resulta claramente na deteninaç8o do círculo da obriga@o no 

âmbito familiar, compreendendo os cdnjuges, ascendentes e descendentes, 

irmãos e irmãs. 

Foi o direito canônico que ampliou substancialmente o 4mbito das 

obrigações alimentares, inclusive na esfera de relaçijes extrafamiliares. 

Assim é que, partindo-se do direito justinianeu (Liberi naturales) - 
inexatamente interpretado - reconheceu O direito candnico alimentos 

também aos filhos espúrios; a obrigação alimentar poderia originar-se de 

relações "quase religiosasl"(~leri~at~, monastbrio. patronato) e "espirituaisu 

(padrinho e afilhado), além de criar a obrigação para a igreja de dar 

alimentos aos exilados. 

Na Grécia, além de obrigação de educaçgo à prole, os pais tinham 

também o dever legal de alimentar OS filhos e 0s descendentes tinham o 

dever de alimentar os ascendentes como forma de reconhecimento e 

gratidão. 

Surge com idéia de que 0s membros de uma mesma familja se 

devem amparo recíproco Com0 forma de Preservar o próprio grupo, cuja 

existdncia é de suma importância para 0 ser humano em razão de sua 

característica inerente de ser social. 

Seu fundamento encontra-se no prjnc;pio da solidariedade familiar ou 

o vínculo de sangue ou, por fim, a lei natural. Desses laços que unem, por 

um imperativo da própria natureza, 0s membros de uma mesma família 

resulta esse dever moral, convertido em obrigaç80 juridica como corretivo gs 

distorções do sentimento de Solidariedade. 

NO direito pátrio, ao tempo das Ordenaçijes Filipinas, surgem as 

primeiras normas reguladoras dos alimentos, e nesta fase, o documento 

'I6 vernado: "Foi ~etefminado p r  Um  fito (deiido do imperador) que. embora por razão 
namral o pi &a @o filho* todavia 0 filho não Si' ob~igido a solver m a  
&vida dele (do pai)". (rraduflo acadêmicos). 
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mais importante é o Assento de 09 de abril de 1.772 que, por força do aIvar& 

de 29 de agosto de 1 776, passou a ter força e autoridade de lei, 

disciplinando o dever alimentar entre descendentes legítimos e ilegitimos; 

ascendentes; transversais; irmãos legítimos e ilegítimos; primos e outros 

consangüíneos legítimos e ilegítimos. 

Assim, não há como negar que os direitos a vida, bem como 0s 

direitos de liberdade e de igualdade correspondem diretamente gs 

exigências mais elementares de dignidade da pessoa humana. 

Ultimamente, tem se fortalecido a convicção que incumbe ao Estado 

amparar aqueles que, não podendo prover A própria subsist0ncia por 

enfermidade ou por outro motivo justo, necessitam de ajuda e amparo. 

Persiste a consci8ncia de Que devem ser chamados a cumpri-lo as pessoas 

que pertencem ao mesmo grupo familiar. 

Daí chegar-se 6 conclusão de que a obrigação alimentar tem sua 

origem definida na lei, respaldada nos principias fundamentais da pessoa 

humana que vem consagrado nas ~0nstituiçÕeS - mesmo os alimentos "ex 

de/ictof', visto que desde o momento da concepção a "lei pde a salvo 0s 

direitos do nascituro" (Art. 2' do Código Civil: "A personalidade civil do 

homem começa do nascimento com vida; mas a lei pde a salvo, desde a 

concepçáo, os direitos do nascituro") - visto que O ser humano, por sua 

natureza, é um ser que necessita de garantias para ter uma vida. 

A sua incapacidade nata de gerar OS meios necess8rios g sua 

manutençáo faz com que se lhe garanta, por um princípio natural jamais 

questionado, o supremo direito (dignidade humana OU direito 6 vida) de ser 

alimentado pelos responsáveis por Sua gera~ao, responsabilidade esta que 

subsiste durante todo o período de desenvolvimento fisiê0 e mental do ser 

gerado. 
Sobre 0s direitos do flascituro 6 firme a posição assumida por Silmara 

CHINELATO e Almeida: "... ao nascitLJr0 S ~ O  devidos alimentos em sentido 



lato - alimentos civis - para que possa nutrir-se e desenvolver-se com 
18 117 normalidade, objetivando o nascimento com vida . 

AS legislações modernas acolhem, em sua totalidade a figura dos 

alimentos, regulando-a de maneira mais ou menos uniforme, impondo 

sanç6es civis e penais na hipótese de descumprimento da aludida 

obrigação, por entenderem que os alimentos não visam 4 outra coisa sena0 

preservar o direito a vida daqueles que, em virtude de determinadas 

circunstancias, n8o podem prover por si s6 a sua subsist8ncia e, por 

conseqüência, a mantença da própria vida. 

Conveniente e oportuna damos uma rápida passada pelo direito 

comparado. 

Na Espanha, o Código Civil disciplina os alimentos em seu afi. 142 

como: "tudo o que e indispensável para O Sustento, habitação, vestido e 

assistência médica, segundo a posi~ão social da família; Compreendem 

tambbm a educaçao e instruflo do alimentbri0, quando 6 menor de 

idade". 

Os argentinos assim disciplinam 0s alimentos, em seu Código Civil, 

art. 373: "A prestaç80 de alimentos compreende o necessdrio para a 

subsistência, habitação e vestuário correspondente 4 condição de quem a 

recebe, e também o necesshrio para a assisténcia nas enfermidades". 

O Código Civil mexicano, em seu art. 308, diz que: "os alimentos 

compreendem a comida, o vestudrio, a habitaçao e a assisthcia em caso de 

enfermidade; com relação aos mênOfeS, OS alimentos devem suprir ainda 0s 

gastos com educação de modos a proporcionar-lhe algum oficio, arte ou 

profissáo honesta, adequada ao Sexo e 4s circunst8ncias pessoais". 

Por sua vez o Código Civil francés utiliza-se das expressbes ''n0~t-d~ 

entretenir et &leve/-" (ad, 203), ou seja: nutrir, entreter e criar, 'I8 

117 C-LATO E ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu. In RDCiv 51/57. 
'I8 *,Se por alimentos todo 10 que es indispuisable para e1 sustento. habitaci(in, vmtido 
assistencia &n Ia posicibn de Ia familia. LOS alimentos compreenden Lambidn la educacion 
e inamcción alintentista cuando es menor de edade". 
119 Segundo o Dicio&o Aurdlio: nutrir = alimentar; a e n W  fornecer recursos alimenticios a; 

entreter proporcionar ~ntretenimento a; divertir com distra~ao OU recreaço: manter; 
r m r - s e ;  ,.. c-iar = &r assistência a; f o m r ;  alimentar; msteniar, instruir; educar; ... . 
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No direito brasileiro o marco mais expressivo a respeito da obrigaç8o 

alimentar surge com as Ordenaçdes Filipinas: Livro 1, titulo LXXXVIII, 15. 

Além das disposiçdes contidas no Livro 1, título WO(VIII, 11; no Livro 4, 

título XCIX, l0 e no Livro 1. título 88, § 1 I ,  do referido texto. 

Durante a vigência das Ordenações Filipinas, o documento mais 

importante é o Assento de 09 de abril de 1.772 que, por força do alvará de 

29 de agosto de 1.776 passou a ter força e autoridade de lei, disciplinando o 

dever alimentar entre descendentes legítimos e ilegítimos; ascendentes; 

transversais; irmãos legítimos e ilegitinios; primos e outros consangüíneos 

legítimos e ilegítimos. 

A Constituiçiio e os alimentos 

A Constituição Federal do Brasil em vigor desde 1.988 manteve e 

trouxe institutos referentes 2-1 família, aos conviventes e aos alimentos, de 

modos que recepcionou vários diplomas at6 entilo existentes, bem como, 

possibilitou a promulgação de leis ordindrias que disciplinaram de maneira 

mais abrangente o direito ahnentar. 

Importa ressaltar a contribuição da Constítui@o Federal que ao dispor 

sobre a família, a criança, 0 adolescente e 0 idoso em seu capitulo VI1 (ans. 

226 a 230) instituiu a aplicabilidade do principio da dignidade da pessoa 

humana de maneira a exigir da família, da sociedade e do Estado - com 

prioridade absoluta - o respeito a0 direito vida, A saúde, 4 alimentaç80, a 
educação, ao lazer, A profissionalizaçao, a cultura, a dignidade, ao respeito, 

à liberdade e convivência familiar e comunitária .... 120 

A Constitui#o Federal no capitulo que trata dos direitos e garantias 

individuais e coletivas contém a seguinte disciplina: AI?. 5' - "Todos sao 

iguais perante a leil sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito 8 

vida liberdade, 2-I igualdade, 2-I segurança e 2-I propriedade, nos termos 

Art. 227 & Constitui@o Federal. 



seguintes: ... LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

alimentícia e a do depositário infiel". 

Por se tratar de matéria. se faz necessário destacar o que dispbe o 

"caput", do art. 100, da Constituição Federal: 'A exceção dos crbditos de 

natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ao 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 4 

conta dos crbditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais para este 

fim". 

Na esteira da disciplina constitucional, vários Estados promulgaram 

suas ConstituiçBes com regra semelhante a do art. 100, da Carta Magna. 

Deve-se à Constituição de São Paulo, no entanto, a estipulação mais 

ousada, contemplando no art. 57, além das garantias da 

Federal, normas referentes à definição dos crbditos de natureza alimentjcia 

(vencimentos, pensões e suas complementaçbes, indenizaçdes por 

acidentes do trabalho, por morte OU invalidez fundada na responsabilidade 

civil), 0s quais serão saldados de uma SÓ vez. devidamente atualizados at6 a 
0 121 

data do efetivo pagamento (5 3 1. 
Assim, é inegável que a modificaçGo ~0n~titucional quanto ao 

pagamento dos débitos alimentares. visa a efetivar mudança radical, de 

caráter eminentemente social, incompatível Por isto, Com a sistemdtica do 

precatório. 

121 FERRO, mrcelo ~ ~ b e a o .  Execuçfio de &to de IlíltweZa ahtlenticia EontI'a a Fazenda fiblica . 
exegese do a*. 100, ~onstituiçãq Federal R w * ~  de Prasso, 70J59383, p. 60. - A Carta Paulista 
esra assim redigi&: "Migo 57 - A exceç8o dos cfdditos de nahifeza alimentícia, os pagamentos 
&idos pela Fazenda ~s tadua~ ou Municipl e comspondentes auhrquias. em virtude de =tenqa 
judináha far-se-fio exclusivamente na ordem cron01Wa de a~reenta~so  dos precathios e h conb 
dos resFLtivos cré&tos, proibida a desi@&o de casos ou pessoas nas dota~ks  oqatnentária~ e 

abertos para esse fim. ... 1 3.' - 0s crutos de natureza alimentícia. nesta incluídos, 
entre outros, venciment~~ penSW e suas wm~lemenfaç&s indeka@s Por acidente de trabalho, 
por ou invali&z hn&&s na responsablll&& clvll, serao pagos de uma s6 vez, devidamente 
atualizados até a daia do efetlvo pgament0". 
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A legislação Brasileira e os alimentos 

. O pacto de San José da Costa Rica 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San jose 
da Costa Rica) dá a garantia da vedaçáo da prisão civil extensão maior do 

que a constante do texto constitucional: admite-se tal medida processual 

coercitiva apenas no caso de divida alimentícia, tendo disciplinado em seu 

art. 70, no 7, que: "Artigo 7 O  - Direito 4 integndade pessoal (, . .) "7. N i n g ~ 6 ~  

será detido por dividas. Este principio na0 limita os mandados de autoridade 

judiciária competente expedido em virtude de inadimplemento de obrigaçgo 

alimentarf'. 

O Professor Luís Cezar Ramos PEREIRA faz uma introdução ao tema 

ao asseverar que: "As Convenç6es Internacionais sobre o tema em questão 

(a/imentos), realizadas para estabilizar e normalizar este problema social 

internacional 'problema esse agravado pelo abandono do pai de suas 

obrigaçdes de alimentar parentes, filhos (legitjmos OU n8o) e mulher 

(concubina ou rido)', serviram para dar uma maior e eficaz tranquilidade ao 
i 1  122 credor de alimentos . 

Entre nds, o Pacto de San José da Costa Rica, foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo no 27, de 26.05.1.992, 

sendo que o Brasil depositou a Carta de Adesão A ConvençBo em 

25.09.1.992, deteninando-se o Seu integral cumprimento pelo Decreto 678, 

de 06.1 1.1.992. 
N ~ O  se pode aceitar a tese de que a noma contida no Pacto de San 

josé da Costa Rica estaria em contradição com a previsão constitucional 

brasileira e que, por isso, não poderia ser recebida pelo ordenamento 

jurídico nacional. 

122 PEREIRA Luís Cezar PrestaMo de alimentos no direito internacional privado bmsileim 
RT 690/29,38, abrI1993, P. 29. 
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Bem fundamentado e oportuno sA0 os argumentos de Eduardo 

TALAMINI: "Qual o sentido da regra originariamente veiculada na 

ConstituiçBo? A travBs dela, vedava-se a prisao civil em todos 0s casos, 

menos em dois (devedor de alimentos e depositário infiel) A norma do Pacto 

de San José apenas amplia o Bmbito de incidencia dessa garantia: agora, 

. veda-se a prisão civil em todos OS Casos, mnos em um (o do devedor de 

alimentos). A nova regra, porfanto, não afronta a garantia que consta do 

inciso U(V// do att. 5O da ConstituiçtYo. Veicula, tão-somente, refol-ço ao rol 

constitucional de direitos e garantias furtdamentais. Há mais um fator a ser 

considerado, Nos termos do 9 2' do arf. 5' da CFJ OS direitos e garantias 

fundamentais nela expressos não excluem outros decorrentes de tratados 

internacionais ratificados pelo Brasir1. 

Nesta linha de entendimento começam a surgir decisões de nossos 

tribunais locais: ". . . O art. 50J U V I I J  da Constituição Federal foi parcialmente 

revogado pelo Pacto de San José da Costa Rica, recepcionado pelo Estado 

brasi/eiro, permitindo hoje somente a pflsdo do devedor por obrigação 
I 124 a/imentat ; . . . el ". . . ConvençBo ameficana sobre direitos humanos (Pacto 

de San josé da Costa Rica), promulgada pelo Decreto no 678, de 

06.1 7.1992, que, assim, a inseriu no Direito Positivo brasileiro. Cumprimento 

obrigat&io dos tratados internacionais - AboliçBo por aquela convenç& da 

prisão por djvida, salvo inadimplemento de obrigaçBo alimentar ... Demais, 

por força do Decreto no 678 de 06.11.1992, hoje Se acham integrados ao 

nosso direito positivo as normas emanadas da conven~80 americana sobre 

direitos humanos (pacto de San JosB da Costa Rica), que, no seu art. 20, 

inciso 70 /imita a pdsso civil ao caso de inadimplemento de obrigaç& 

alimentar. restandoJ portanto, no dmbito do t e r m o  brasileiro, abolida a 
11 125 segregaç80 pessoa/ por quaisquer outros tipos de dívidas . 

'23 Prido e e e s ~ ç f i o  indíreta. Revista de prmS% 92137.5 1. O U V ~ .  & 1998, p, 
'24 Tribunal Alça& do Parad. AC 115986000, ParanaguB Juiz Conv Albino Jacomel ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  p 
Câm. civel, j. 20.05.98, AE. 9.668, P. 12.06.98. NO mesmo sentido: AC 118328000, ~ u f i t i b ,  juiz 
conv. Albino Jacomel Guerjos, C Cam. Cível, j. 09.06.98. Ac 9790, p. 14.08.98. 
l25 rdbunal de Jmiça do Distdt~ Feded, m. 0007327f96, DF, Tipo HC, &. 89.492, j. 13.09.1996, 
2. T~~ Cdm., Rei. Da. Cmta Carvalho, h b  DJ S ~ Ç ~ O  11 S ~ Ç ~ O  LI1 de 20.11.1996, p. 21.163. N~ 
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Desta maneira, a jurisprudência de primeira instancia vem 

reiteradamente decidindo sobre a validade do Pacto de San Jose da Costa 

Rica, devendo a matéria ser julgada em segundo grau pelo Superior Tribunal 

de Justiça, como observa Paulo Sérgio RESTIFFE: "Foi decisiva a 

contribuição de autoridade jurisdicional do STF quanto ao reconhecimento 

da vigência e do grau de eficácia do Pacto de San José da Costa Rica, 

Agora, e por isso mesmo, o ~0nfr0le em concreto da sua aplicação 6 de 

exc~usivo nível infraconstitucional que compete ~onstitucionalmente ao STJ, 
como interprete e zelador da uniformidade de cumprimento do direito 

i t  126 jnfraconstitucionaI (art. 105, 111, a, da ConstituiGão) . 

A disciplina codificada e outras leis sobre os alimentos 

O Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2.002) 

disciplina os alimentos decorrentes das relaçóes familiares nos artigos 1.694 

e seguintes; disciplinando ainda 0s alimentos decorrentes do ato ilicito (ae 

948) e dos legados (art. 1.920). 

O Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940) 

disciplina em seu Título VI1 - DOS crimes contra a família, no Capitulo 111 - 
DOS crimes contra a assistência familiar. a tipicidade penal das condutas que 

dizem respeito aos alimentos em Seu sentido amplo, fazendo-o no art. 244 - 
crime de abandono rnateria~.'~' 

O Decreto Lei no 3.200, de 19 de abril de 1.941 (Lei de ProteçBo 

Família) traz, em seu art. 7O, a possibilidade de serem descontados em folha 

de pagamento os valores correspondentes pensa0 alimentícia, o que 

também resta igualmente disciplinada no Decreto Lei 9.698146. art. 40 

(Estatuto dos Funcionarios Públicos Militares) e na Lei 1.711152, art. 126 

(Estatuto dos Funcionários Públicos). 

mesmo rentido: TDF, m. 0007236196, HC, AC 86.950,j. 23.05.1996, 2a T. Crim.. Rei. costa 
Carvalho. DJ 04.09.1996, p. 15.269- V.U. 

R E S T I ~  NETO, f i ~ l o  Sérgio et al. Ris50 civil do deposieno infiel em face da denogatao do 
a* 187 do código civil pelo Pacto de São Jose da Costa Rica, RT 756/37,52, p. 52. 
127 Migo mm d ~ g o  determindZi pela Lei n.' 5.478. de 23 de julho de 1.968. 
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A Lei no 883, de 21 de outubro de 1.949, cuida dos alimentos 

provisionais em favor do filho ilegítimo reconhecido pela sentença de 

primeira instância. 

A Lei no 968, de 10 de dezembro de 1.949, em seu art. 1°, institui a 

tentativa de acordo nas causas de desquite litigioso e alimentos, inclusive 0s 

provisionais. 

A Lei no 5.478, de 25 de julho de 1.968 - a chamada Lei de Alimentos 

- dispõe sobre a açáo de alimentos, que tambem, diga-se de maneira 

criticável quando aborda questões processuais, restou disciplinado pelo 

Código Civil Brasileiro em vigor. 

A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1.973 (Código de Processo Civil) 
C 

disciplinou a competéncia (art. 100, 11); 0 valor da causa (art. 259, VI); 0s 

efeitos da sentença (art. 520, 11); 0 rito processual da execuçgo dos 

alimentos (arts. 732 a 735); e dos alimentos provisionais e cautelares (arts. 

852 a 864). Especificamente para o Estado de SBo Paulo temos 0s 

Provimentos no 261185 e no 468191, do Conselho Superior da Magistratura 

do Estado de São Paulo, que disciplinam a distribuiçBo de a@es de 

alimentos. 

A Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1.977 (Lei do Divórcio), traz 

regulamentação para OS alimentos entre 0s cdnjuges e eventual prole 

gerada quando da dissoluçã~ da sociedade conjugal. 

A Lei no 8.971, de 29 de dezembro de 1.994, institui o direito de 

alimentos entre os companheiros, já a Lei no 9.278, de 10 de maio de 1 .gg6, 

veio regulamentar o 5 301 do art. 226, da Constitui@o Federal, na disciplina 

dos alimentos entre os conviventes. 





ser fixados segundo a qualidade do alimentando e os deveres da pessoa 

obrigada. 

Assim define Washington de Barros MONTEIRO: "A esse auxí/io, que 

mutuamente se devem os parentes, Se dd 0 nome de alimentos, express& 

que, na terminologia jurídica, tem sentido mais lato do que o vigorante na 

linguagem comum, abrangendo ndo sd 0 fornecimento de  alimenta^&^ 
propriamente dita, como também de habifaçdo, vestuário, divers6es e 

tratamento médico (alimenta civilia e alimenta naturalia). Quando a pessoa 

alimentada for de menor idade, OS alitr~enfos compreenderdo ainda verbas 
t r  131 para a sua instruçdo e educação... . 

os alimentos civis ou côngruos vem disciplinado no art. 1.694, do 

Código C ivi 1: "Podem os paientes, OS c6njuges OU conviventes pedir uns aos 

outros 0s alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com 

a sua condjq& social, inclusive para atender AS necessidades de sua 

Quanto à causa jurídica 

Quanto a causa jurídica, a obrigação alimentar resulta diretamente da 

lei ou de uma atividade humana (vontade Ou delito). 

Alimentos legitimos são aqueles devidos em virtude de uma obriga@o 

legal e decorrem do direito de Sangue (ex jure sanguinis), de um vinculo de 

parentesco, de relação de natureza familiar, em decorrdncia do casamento 

ou da estável. Derivam Sempre da ex dispositione i u r e ~ , ' ~ ~  

A obriga@o de prestar alimentos está disciplinada na lei, tendo como 

fundamento as relações familiares (vinculo de sangue e demais institutos 

que regulam a família - legitima OU não). Ao definir OS alimentos legítimos, 

ensina Orlando GOMES que: "A obf@a~go alimentar pode resultar da lei, 

I3O RODRIGUES, Sílvio. Ibidem. P. 382. 
I31 M O ~ I R O ,  Washington de Barros. C u m  de Direito Civil - Direito de Família. 20 vol.. 21. 
edição. Silo Paulo: Saraiva, 1993. P. 290. 
132 CAHALI, Yussef Said Op. cif. P. 19, 



pelo fato de existir, entre pessoas determinadas. um vínculo de e, 
no mesmo sentido é a lição de Washington de Barros MONTEIRO: 

obflgação alimentar 6 de natureza legal, a cargo das pessoas 

expressamente designadas. de tal forma que se deve ter sua indicaçgo por 
i r  134 taxativa e não enunciativa . 

Comentando as hipóteses contempladas nos arts. 233, no I V , ~ ~ ~  e 396 

e seguintesi" do Código Civil, Sílvio RODRIGUES - antes da disciplina 

contida na atual Constituiçao Federal - ensina que: "NO primeiro caso imNe 

o legislador ao marido o encargo de prover mantença da família. Portanto, 

como um efeito jurídico do casamento, incumbe ao marldo sustentar 0s 

filhos e a mulher, pois estes comp8em sua familia. Nos a&. 396 e segs. do 

Código civil cuida o legislador dos alimentos devidos em decorrência do 

parentesco. As regras ai  consignadas se aplicam apenas aos alimentos que 

os parentes prestam ou recebem uns dos outrosii. l" 

Diante da nova disciplina ~0nstitucioflal O encargo de prover a 

mantença da familia ficou sob a responsabilidade de ambos os c6njuges, de 

modos que cada um tem a obriga@o legal de contribuir para o saudbvel 

desenvolvimento da prole. Nesse diapasão está também a legislaç8o civil, 

São alimentos volunt~nos 0s que se constituem por uma declaração 

de vontade, inter vivos ou causa modjs. tambdm chamados obrigacionais, 

prometidos ou deixados em faz80 de contrato OU de disposiç8o de última 

vontade. 13' 

A prestação de alimentos pode decorrer da vontade das partes, quer 

manifestada através de contrato, quer através de testamento. "Rara é a 

hipótese de alimentos avençados entre contratantes. Ela se apresenta, 

entretanto, com alguma freqÜ6ncial no caso de desquite (separação judicial) 

amigável em que o marido convenciona pensão a ser dada B mulher; aqui 

não se trata de obrigaçao alimenticia devida ?or  for^ de parentesco, pois 

133 

134 
Op. cit. p. 304. 
Op. cit. p. 292. 

'" Matéria diriplina& nos arts 1.567 e 1.568 do C a g o  Civil - atuaI. 
'j6 Mat&ja &@lha& nos arts. 1.691 e seguintes do Cbdigo Civil - atual. 
13' Op. Cit. p. 386. 
138 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p. 19/23. 



como jB afirmei, marido e mulher nao sao parentes. Mas de alimentos 

devidos em conseqüência de Convença0 ocorrida no desquite 

judicial) ... em virtude de legado, constante de testamento, pode o testador 

impor a um herdeiro o mister de fornecer alimentos a um legatário. óbvio 
que não se traia, aqui, de prestaç8o devida em razao de parentesco, pois o 

. legatário pode não ser parente nem do testador, nem do herdeiro. Por 
conseguinte, não se aplicam a estes casos as regras dos arts. 396 e segs. 

11 139 do Código Civel . 

A obrigação alimentar conseqüente da prática de ato ilícito representa 

uma forma de ihdenizaeo do dano ex delicto (Código Civil, art. 948, 11 e art. 

950). "A prestaçgo de alimentos pode advir do ato ilicto. f$ o que ocorre na 

hipótese em que o causa& do dano fica obflgado a pensionar a vitima. 
Exemplo caracteristico 6 o do ad, 1537 @tua1 948). na0 11, do C6digo Civ,% 

que suieta o autor do homicidio a prestar alimentos b pessoas a quem o 
li 140 defunto os devia . 

Também no mesmo sentido é O pensamento de Orlando GOMES: *@A 

obrigaçgo alimentar pode resultar.. . de testamento. mediante legado; de 

sentença condenatória do pagamento de indenizaçao para ressarcir danos 

provenientes de ato imo ;  e de contrato. Por disposiç60 testament8tia pode- 

se instituir, em favor de legatário, O direito a alimentos. enquanto viver. 0 
legado de alimentos abrange O s~stento. a cura, 0 vesf~8n0 e a casa, a16m 

da educaç&, se o legatário foi menor... 6 ljcito. outrossim, criar, mediante 

negdcjo jurjdico bilateral, a obrigaçao de prestar alimentos. A obngaçdo 

pode ser o obieto principal do contrato ou resultar de exig8nna legal quanto 

superveniente de uma das Parfes em felaç80 B outra. A 

c/tima configura-se no contrato de doaç80ao. O donatdno, ndo sendo 

a doaç-o remuneratdriaJ fica obnQado a prestar ao doador 0s alimentos de 

que este venha a necessitac Se na0 cumpflf a obngaçgo. dar4 motivo 4 

13' RODRIGUES, Silvia. @. ~ i t .  p. 3841386. 
14' RODRIGUES, Sílvio. Op. cit., p. 386. 



revogaçao da doaçdo por ingratidao, a menos que nao esteja em condiç(les 

de os ministra?. 14' 

Quanto à finalidade 

Quanto à finalidade, temos que os alimentos podem ser classificados 

em provisionais (tamb6m provisórios ou in litem) e em regulares ou 

definitivos. 

Dizem-se provisionais, provisÓri6s OU in litem, os alimentos que, 

precedendo ou concomitante à a@o de separação judicial, de divórcio, de 

nulidade ou anulação de casamento e ainda a própria açdo de alimentosl 

visem A manutenção do iuplicante ou de sua prole, na penddncia do 

processo, compreendendo tamb6m 0 necess8rio para as despesas do 

processo. 

Assim Yussef Said CAHALI define OS alimentos provisionais: 

"Entende-se por alimentos provisionais aqueles concedidos provisoriamente 

ao alimentário, antes ou no curso da lide principal; no pressuposto de que 

sao concedidos tambdm para atender 4s despesas do processo, sdo 

chamados 'alimenta in litem: 'provisdo ad litem' OU 'expensa litis'. . . Se o caso 

for apenas de alimentos provisionais, incidem as normas gerais relativas ao 

p r o ~ e s ~ o  cautelar e, portanto, esta medida Pode ser revogada a qualquer 

tempo, diferentemente do que OCOne Com OS a/imentos ditos p r o v i ~ 6 r i ~ ~ ~ ~ .  I42 

0 s  alimentos provis6rios S ~ O  aqueles fixados "initio litis" pelo juiz na 

ação de alimentos com base na Lei de Alimentos (Lei no 5.478168). a serem 

pagos pelo réul com a finalidade de garantir a sobreviv6ncia do credor atb a 

fixaqão dos alimentos definitivos. 0 s  alimentos provisórios fixados na inicial 

poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação da situa@o 

financeira das pares. 
Paulo Lúcio NOGUEIRA - Juiz e Professor paulista - define os 

alimentos provisórios como sendo "OS fixados liminarmente pelo juiz ao 

14' C)p. cit. p. 4041405. 
14* Op. Cit. p. 3571358,659. 



despachar o pedido inicial e vigoram at6 a decisão final. N& deixam de 

constituir verdadeira medida cautelar liminar que garante a s~bsjst&cia do 
II 143 alimentando até o julgamento final da ação . 

Nesse sentido a lição extraída da jurisprud8ncia: "Alimentos 

provisórios. Os alimentos provisbrios previstos na Lei 5.478, de 68, fixados 

na inicial, consistem em antecipação do merito e podem ser revistos a 

qualquer tempo, conforme previsão constante do art. 13, § 10 do citado 

diploma legal, vedada sua modificação de ofício pelo magistrado, J& 0s 

alimentos provisionais, previstos no art. 852 do CPC têm natureza cautelar, 

sendo possível ao magistrado revogd-10 e modificá-lo (cf. fl. 807 do Cpc)".lU 

A diferença entre alimentos provisionais e alimentos provisórios reside 

no momento e na possibilidade de sua revogação, "... vale dizer, a 

concessCFo de alimentos provisórios na a ~ a 0  de alimentos não pode ser 

revogada. Pode haver uma variaçao, podem ser diminuídos os alimentos 

provi&rjos, mas nao pode haver revogaçdo, Por expressa disposiç&o legal. 

Os alimentos provisionais si70 outra coisa. Na0 SBO alimentos provisódos. Se 
o caso for apenas de alimentos provjsionajs, incide as normas gerais 

relativas ao processo cautelar e, portanto, esta medida pode ser revogada a 

qualquer tempo, diferentemente do Que ocorre Com os alimentos ditos 
11 148 provisórios . 

os alimentos regulares ou definitivos SBO aqueles estabelecidos pelo 

juiz ou obtidos mediante acordo das próprias Partes, com prestaçbes 

peribdicas, de carater permanente, desde que na0 surja nenhuma causa 

para sua revisao ou alteraç80, de acordo com 0 disposto no art. 1.699, do 

Código Civil. "Note-se que até mesmo OS alimentos definitivos, que $40 

fixados em decisão final, na0 t8m propriamente o carater de definitivos, já 

143 Lei de a l i m m  comena& (d~utMa e junspdncia). 5. edi@o mista, ahiaíizaáa e ampliada. 
Sito Paulo: Editora Saraiva. 1995, P. 7. 
I44 ~m - AI 3 . 6 ~ 1 9 7  - Reg. 040598 - C6d. 97.002.03696 - RJ - 1' C.Cív. - Rel. Juh paulo % a o  
Fabião - J. 10.02.1998. 
145 CAHALI, yw& Said Divorcio e separação. 8' edi@o e ampliada. São paulo: ~ d i ~ ~ ~ ~  

Revista dos Tribunais, 1995. P. 5631564 e 577. 
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que podem ser revistos a qualquer tempo, desde que mudem as condi@es e 
ir 146 situação do aiimentante ou alimentando . 

Em conclusão, temos que os alimentos definitivos s4o assim 

chamados aqueles que são "fixados Por sentença, porque atraves dela se 

examina a pretensão em seu mérito, tornando-a, contudo, sujeita a recurso 
11 147 da parte que com ela não se conforma r,... . 

Quanto ao momento da prestação 

NO que se refere ao momento da presta@o dos alimentos, temos que 

eles se classificam em alimentos futuros OU pretéritos. 

Diz-se que são alimentos futuros - alimenta futura - aqueles que se 

prestam em virtude de decisão judicial Ou de acordo e devidos a partir de tal 

evento. 

Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA define os alimentos 

futuros assim: "... 'alimenta futura' S&O 0s alimentos que se prestam em 

virtude se sentença, transita em julgado e a partir da coisa julgada, ou em 
1 1  148 

virtude de acordo e a pattir dele;. . . . 

são alimentos pretéritos - alimenta praeterita - os que s&o devidos 

antes da sentença que os fixa ou do acordo entre as partes. 

de PONTES DE MIRANDA a definiçao de alimentos pret&itos, por 

exclusão ao conceito de alimentos futuros: "... alimenta praetenta sao 0s 

anteflores a qualquer desses momentos (sentença, tr8nsita em julgado e a 

pafiir da coisa julgada, ou em virtude de acordo e a partir dele)".Iu 
~á vozes autorizadas no Direito de Familia que rejeitam a 

classificatão dos alimentos em futuros e pretéritos, mesmo porque o que se 
tem são alimentos atuais e alimentos futuros. Vale destacar o 

posicionamento do professor Washington de Barros MONTEIRO a respeito 

146 NOGUEIR~, pau10 Lúcio. Op. cit. P. 8. 
14' CAHALI, yus& Said A lei do div6rCi0 na Junsprudencia. 2.' edi~30 revista e amplia&. so 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 19879 P 1 18. 
148 ~~~~d~ de direito U<, 9 1000, 4' ed. Silo Paulo: Editora R ~ ~ s D  dos Tibumis7 1974, p. 



do tema: ".,, A pensdo alimenticia, em hipótese alguma, poder8 ser 

subministrada para período ante& proposjtura da ação, n& se 

atendendo, portanto, Bs necessidades passadas.. . Alimentos atrasados sb 
são devidos se fundados em convenç~o, testamento ou ato il;cito.. .", '60 

afastando, assim, por inteiro a possibilidade de pleitear ou mesmo executar 

alimentos pretéritos de maneira irrestrita. 

NO direito brasileiro, contudo, a Conceitua@o assim apresentada na0 

se mostra proveitosa, pois os alimentos futuros independem do transito em 

julgado da decisão que os concedem (eventual recurso n8o tem efeito 

suspensivo); serão devidos a partir da instaurago da lide (citação) ou do 

acordo. 

Quanto modalidade 

Quanto à modalidade da prestaç80 dos alimentos temos que a 

obrigaçilo alimentar pode ser pr6pria e impr6pria. 

Diz-se que a obrigago alimentar é prbpria quando tem como 

conteúdo a prestaçho daquilo que é necessário diretamente à manuten@o 

da pessoa. 

Nesse sentido e a doutrina trazida por Washington de Barros 

MONTEIRO: a obriga@o alimentar prbpria se dar8 quando o alimentante 

"optar pelo recebimento deste (alimentado) em sua prdpfla casa, onde lhe 
I 0  111 

dará cama, comida e vestudrio . 
A matéria vem disciplinada no art. 1.701, do Código Civil: "A pessoa 

obrigada a suprir alimentos poder8 pensionar O alimentando, ou dar-lhe 

hospedagem e sustento, sem prejuizo do dever de prestar o necessdrio A 

sua educaçáo, quando menor". 
A obrigaçao alimentar é imprbpria quando tem como conteúdo o 

fornecimento dos meios idôneos a aquisi@o de bens necess6rios 4 

subsistência. 

150 Op. cit. p. 297. 
'*' Op. Cit. p. 298. 



Esta ocorre na maior parte dos casos de fixação judicial da obrigação 

alimentar, vez que "a liberdade de escolha outorgada ao alimenfante e que 8 

obrigação atribui caráter alternativo (art. 884) não 6, todavia, absoluta, pois, 

pode o juiz, se as circunstancias exigirem, fixar a maneira da prestaçgo 

devida (&. 403, parágrafo único)".'" NO Código Civil a disciplina atual esth 

no art. 1.701, parágrafo único. 

lS2 MO-mo. Washington de Barros. Ibidem. p. 298. 



SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

Legitimação 

Parentesco 

O Código Civil começa por disciplinar o assunto no Livro IV - 00 

Direito de Família, Capítulo VI, Subtítulo 111 - Dos Alimentos, preceituando, 

inicialmente, em seu art. 1.694, que "Podem 0s parentes ... pedir uns aos 

outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com 

a sua condição social, inclusive para atender 4s necessidades de sua 

educação". 

Essa disciplina contempla apenas 0s consangüineos e os vinculados 

pelos laços da adoção, excluindo, dessa maneira, 0s parentes por afinidade 

à luz do que está contido nos artigos 1.696 e 1.697. do Código Civil: "Ad. 

1 .e96 - 0 direito 6 prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos 
em grau, uns em falta de outros". "Art 1.697 - Na falta dos ascendentes 

cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem em sucessao e, 

faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais". 

Verifica-se, pnma facie, o cunho tipicamente familiar do instituto que 

se funda vínculo de parentesco. no JUS sanguinis. SSó OS parentes, ou 

seja, as pessoas que procedem de um mesmo tronco ancestral, devem 

alimentos na0 havendo tal obrigação entre afins, por mais próximo que seja 

o grau de afinidade. 





Essa obrigação alimentar repousa em outro fundamento que não o 

parentesco - o cônjuge e o convivente não são parentes - mas decorre do 

dever de mútua assistência estampado na lei e que deve ser tomado na 
acepção ampla de modo a' compreender os cuidados na enfermidade, o 

socorro na desventura, o apoio na adversidade e o auxilio constante em 

todos os percalços da existência. 

A Constituição Federal traçou a proteção a união estável pelo Estado. 

Como ensina lara de Toledo FERNANDES com apoio em Sérgio Gischkow 

PEREIRA: '" ". . . o dever de alimentos tem como fundamento uma obrigaçao 

de caridade e solidariedade familiar. Está em sua base um dever ético de 

assistência e socorro, resultante do vínculo familiar. Se a CF passou a 

considerar o concubinato como entidade familiar, como forma de familia, não 

há por que este dever de solidariedade nCío atuar igualmente entre os 

concubinos. O direito a alimentos diz com o direito mais fundamental e 

essencial de todos - o direito 8 vida, e 8 vida com dignidade. Está-se diante 
li lu de princípio universal, nao apenas moral, mas juridico . 

Não se pode deikar de observar a disciplina do Código Civil em 

relação ao órfão (arts. 1.740, 1 e 1.747, 111) e ao interdito (arts. 1.774 e 

1.781)~ onde são estabelecidas as obrigações dos tutores e curadores, 

sendo que a obrigação alimentar pode ter ai tão somente o fundamento legal 

e suporte no principio da dignidade da pessoa humana. 

Resta ainda mencionar a possibilidade dos alimentos serem 

estabelecidos por contrato entre as partes. Sobre tais alimentos já 

discorremos anteriormente quando tratamos dos alimentos voluntários. 

luz desses dispositivos, podemos afirmar que os sujeitos da 

obrigação alimentar são: a) pais e filhos; b) outros ascendentes; c) outros 

descendentes; d) irmãos; e) cônjuges; f) companheiros; g) o legatário; h) o 

obrigado a reparar o dano causado (alimentos ex delicto); i) o tutor ou 

curador e por fim (j) o obrigado por contrato. 

FERNANDES. rara de Toledo. A união Estável e os Alimentos. RT 657. p. 20. 
I s 4  PEREIRA, Sérgio Gischkow. 0 s  alimentos provisionais na unido estável. R. no 199. Mai/c)J. p. 
138. 
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O nascituro 

Questão que gera controvérsias e revela necessário o seu tratamento 

é a obrigação alimentar em relação ao nascituro. 

Nos termos da disciplina contida no art. 2O, do Código Civil, surgiram 

várias correntes; umas sustentando o direito do nascituro, outras 

sustentando que o nascituro tem expectativas de direito. 

Torna-se irrespondível os argumentos de Clóvis BEVILAQUA: "Neste 

caso, alega-se, há, simplesmente, uma expectativa de personalidade. Mas, 

de duas uma: ou a personalidade já existe e não se trata de expectativa, ou 

é apenas possível, e, aos direitos resen/ados para o nascituro, falta um 

sujeito. Alguns civilistas não recuaram diante desta conclusão, e, não 

querendo atribuir personalidade ao ser humano ainda na fase intra-uterina 

da existência, admitiram a possibilidade de direitos sem sujeito. Querendo 

ser lógicos, romperam com a lógica elementar do direito, a que no-lo 

apresenta como uma relação entre um sujeito e um objeto, sob a proteção 
t i  155 da ordem jurídica . 

O posicionamento assumido por Francisco Cavalcanti PONTES DE 

MIRANDA é de uma clareza e de tal abrangência que ilumina a visão de 

todos quando se debruçam sobre a questão: "A obrigação de alimentar 

também pode começar antes do nascimento e depois da concepçao (Código 

Civj/, arts. 397 e 4O), - m a i s  arts. 1.696 e 2' - pois, antes de nascer, existem 

despesas que tecnicamente se destinam a proteção do concebido e o direito 

seria inferior a vida se acaso recusasse atendimento a tais relações inter- 

humanas, solidariamente fundadas em exigências de pediatria. Outro caso, 

em que o nascituro pode fiig~rar como autor da ação de alimentos, 6 aquele 

que se depreende do art 1.537, inciso I1 (atual art. 948, inciso II), da lei civil 

brasileira, onde se estabelece que a indenização por homicídio consiste não 

só no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o 

155 Teoria geral do direito civil. 2" ediç2o revista e atuaiizada por Professor Caio Mario da Silva 
Pereira. Rio de Janeiro: CR Editora Rio. 2000. p. 76 
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luto da familia, como também 'na prestação de alimentos às pessoas a 

quem o defunto os devia".IM Aliás, a nova disciplina contida no código civil 

em vigor tro'uxe um pequeno acréscimo ao inciso II do artigo citado: "na 

prestação de alimentos as pessoas a quem o morto os devia, levando-se em 

conta a duração provável da vida da vítima. 

Nesta esteira de pensamento é a lição de Maria Helena DINIZ: 

"Conquanto comece do nascimento com vida a personalidade civil do 

homem, a lei põe a salvo, desde a concepção, dos direitos do nascituro (CC, 

arts. 353, 357, parágrafo único, 372, 377, 458, 462, 1.778; Lei 8.974/95), 

como o direito a alimentos (RT, 650:220), a uma adequada assistência pré- 

natal, a um curador que zele pelos seus interesses em caso de incapacidade 

ou impossibilidade de seus genitores, de receber herança, de ser 

contemplado por doação, de ser adotado, de ser reconhecido como filho, de 

ter legitimidade ativa na investigação de paternidade (Lex 150:90) efc. 

Poder-se-ia até mesmo afirmar que na vida intra-uterina tem o nascituro 

personalidade jurídica formal, no que atina aos direitos personalissimos, 

passando a ter personalidade juridica material, alcançando os direitos 

patrimoniais, que se encontravam em estado potencial, somente com o 
i r  157 nascimento . 

156 Op. cit. p. 215. 
15' Curso de direito civil brasileiro - l0 volume teoria geral do direito civil. 1 6  edição revista. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2000, p. 1211122. No mesmo sentido. confira SIL~WRA JLW DE ABRELI 
CHR\TELATO E ALMEIDA: "NO nosso modo de ver. ao nascituro são devidos alimentos em sentido Iato - 
alimentos civis - para que possa nutrir-se e desenvolver-se com normalidade, objetivando o 
nascimento com vida. Incluem-se nos alimentos, a adequada assistência n~édico-cirúrgica pré-natal. 
em sua inteireza. que abrange as técnicas especiais (transfusão de sangue, em caso de eritroblastose 
fetal, amniocentese, ultrassonografia) e cirurgias realizadas em fetos, cada vez com mais frequência, 
alcançando ainda as despesas com O parto." In: Direito do nascituro a alimentos: do direito romano ao 
direito civil, Revista da procuradoria geral do estado de São Paulo, dezembro de 1990, p. 179. 
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Fundamentos da obrigação alimentar 

A obrigação alimentar é de natureza legal, a cargo das pessoas 

expressamente designadas,. de tal forma que a relação dos sujeitos da 

obrigação alimentar legalmente estabelecida é taxativa e não enunciativa, 

não admitindo ampliação do rol e nem interpretação analógica. 

O dever de prestar alimentos é recíproco entre pais e filhos, entre 

cônjuges e conviventes. Somente na falta de um é que o credor poderá 

voltar-se contra o outro parente de grau subsequente. 

Pode ocorrer que apesar de existir o obrigado mais próximo, este não 

tenha recursos para cumprir a obrigação, quando então o necessitado dos 

alimentos poderá insurgir-se contra o outro parente com condições 

econômico-financeiras melhores e com capacidade de satisfazer a 

pretensão alimentar. Esse o entendimento da jurispr~dência.'~~ 

Assim, na falta de ascendentes ou não tendo estes recursos 

suficientes, poderá o credor voltar-se contra os descendentes, guardada a 

ordem sucessiva estabelecida na lei, e, inexistindo descendentes, é lícito 

recorrer aos irmãos. A mulher, embora casada, pode pedir alimentos aos 

irmãos, ou seja, quando não houver possibilidade de suas necessidades 

alimentares serem supridas pelos ascendentes, pelos ascendentes e nem 

pelo marido. 

Vale ressaltar que a obrigação deve ser vista em relação a cada um 

dos responsáveis pela obrigação alimentar. Só após esgotar uma 

Is8 "Alimentos - Avós paternos para neto - Pais vivos - Redução - Admissibilidade - Eventual 
obrigação alimentar que se funda no parentesco e não no @trio poder - Requisito de risco a 
subsistência não evidenciado conclusivamente pelos elementos dos autos - Obrigação que estende 
também aos avós maternos e aos pais, vivos e capazes - Alimentos reduzidos - Sendo abastados os 
avós paternos, nem por isto têm a obrigação legal de dar a mesma condição que detèm a prole que não 
é sm. Devem contribuir caso os pais tCí0 carreguem condições de, minimamente, prover os menores; 
mas. com 0s elementos probatórios até aqui camados, não se denota conclusivan~ente. ainda porque 
há o atual pensionamento pelo pai, cumprindo sua obrigação, e não se mostra incapaz a mãe de 
desempenhar seu papel, também." (TJSP - AI 23.1533 - CDPriv. - Rel. Des. Benini Cabra1 - J. 
23.04.1997). Confira ainda: "Alimentos - Menor impúbere (representado pela d e )  - 
Complementação pelo avô - Juridicamente, n%o há o que impeça ao avô de complementar os 
alimentos insuficientemente prestados pelo pai. Fixação. Critério (CC. art. JOO)." (STJ - REsp 79.409 
- RS - 38 T. - Rei. Min. Nilson Naves - DJU 0 1.02.1999). 
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determinada categoria de obrigados é que se buscará chamar à 

responsabilidade a outra classe de responsável. 

Nesse sentido é o posicionamento de Orlando GOMES: "A rigor, nBo 

se trata de obrigação conjunta. Cada ascendente do mesmo grau participa 

de uma relação obrigacional autdnoma. As dividas são distintas, a prestaçao 

alimentar não se distribuindo, por isso, em partes aritmeticamente iguais. 

Cada qual deve concorrer com uma quota proporcional Bs suas posses, 

mas, embora a ação de alimentos deva ser intentada contra todos, por isso 

que são obrigados em conjunto, se um dos ascendentes nBo estiver em 

condições de contribuir com a sua parte, será distribuída a dívida entre os 

outros. Por outro lado, se algum dos obrigados suporta o encargo, 
II 158 satisfazendo plenamente o alimentando, não há que exigir dos outros . 

O posicionamento dos venerados mestres civilistas Orlando GOMES 

e Washington de Barros MONTEIRO certamente há de sofrer revisão com o 

advento do art. 1.698 do Código Civil que criou a solidariedade passiva na 

obrigação alimentar. 

A obrigação alimehtar entre cdnjuges ou companheiros tem de ser 

considerada nas seguintes hipóteses: a) quando a sociedade conjugal 

termina pela separação judicial ou pelo divórcio; b) quando há separaçao de 

fato; c) quando há separação de corpos e d) só excepcionalmente quando 

houver a recusa de sustentar a família, ato, aliás, definido como crime (art. 

244, do Código Penal). 

Nesse sentido é o magistério de Luiz Carlos de AZEVEDO: "A 

obrigação alimentar traz por fundamento o vínculo familiar, conforme se 

depreende do art. 396 do Código Civil ('. . . podem os parentes exigir um dos 

outros alimentos, de que necessitem para subsistir'). Mas não se limita aos 

familiares, podendo exigi-la também o cdnjuge e ainda o companheiro ou 

companheira (Lei 8.971, de 29.12. ./994), desde que estes não tenham bens, 

lS9 Op. cit. p. 417. - Confira no mesmo diapasão WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO: 
"Anote-se ainda que divisível é a obrigação. Em tais condições, numa ação de alimentos, não 
pode o réu defender-se com a alegação de que existem outras pessoas legalmente obrigadas e 
aptas a fornecê-los." Ibidem. p. 298. 
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nem possam prover, pelo seu trabalho, Ci própria mantença e desde que 

aquele de quem se reclamam possa fornecê-los (art. 399 do Código Civil). E 

são concedidos 'ad necessitatem', equacionando-se Ci necessidade de um as 

possibilidades do outro, art. 400".'~~ 

Já na união estável, é indispensável ao vínculo o relacionamento 

entre homem e mulher, como o único apto a produzir efeitos enquanto 

entidade familiar, excluídas as relações homossexuais, visto que o 

constituinte manteve-se firme e rigoroso quanto ao requisito da diversidade 

de sexo para a constatação da união estável enquanto entidade familiar.lB1 

Oportuna a visão desenvolvida por Luiz Augusto Gomes VARJAO em 

sua tese de doutorado: "A obrigação alimentar entre os conviventes decorre 

do dever de assistência, que é obrigação de fazer. Esse dever, após a 

dissolução da união estável, transforma-se, em razão dos vínculos de 

solidariedade que informam a referida união, em dever de socorro que é 

obrigação de dar. Não pode exigir assistência material quem não foi 

solidário, isto é, não teve responsabilidade mútua ou interesse reciproco ... A 

solidariedade que constitui fundamento do dever de mútua assistência ou do 

dever de assistência material é a familiar. Isso não impede, no entanto, que 

se conceda, em hipóteses excepcionais, como de doença ou de extrema 

penúria, pensão alimentícia a0 convivente culpado pela separação. Nesse 

caso, o fundamento da obrigação alimentar será a solidariedade humana. A 

realidade riquíssima em circunstâncias, é que apontará ao julgador o direito 
11 162 a ser dito . 

Para o sistema atual, a Constituição Federal manteve, pois, as 

relações homossexuais à margem do direito, para efeito de reconhecimento 

de prerrogativas e obrigações institucionais ou protetivas do Estado, 

especificamente no âmbito do direito de família. 

I6O AZEVEDO, Luiz Carlos de. Estudo histórico sobre a condição jurídica & mulher no direito luso- 
brasileiro desde os anos mil até O terceiro mileni0. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Osasco. 
SP: Centro universitário FIE0 - UNIFIEO, 200 1. p. 74. 
161 CAHALI. Francisco José. União estável e alimentos entre companheiros. são paulo: Editora 
Saraiva, 1996. p. 59. 

Uni20 estável: necessidade de definição dos requisitos e efeitos. Tese apresentada para obtenção do 
titulo de Doutor em direito civil junto a Universidade de São Paulo, 1998, p. 123112.1. 



Justifica Yussef Said CAHALI o posicionamento extraído da Norma 

Constitucional, até de maneira pouco usual, dizendo que: "Aliás, a se 

entender de modo diferente, o reconhecimento da obrigação de uma pessoa 

sustentar a outra do mesmo'sexo, no caso, degradaria o 'instituto', fazendo 
11 163 por merecer uma diversa nomenclatura não muito lisonjeira . 

163 Op. Cit. p. 255.  



EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

Título Executivo 

Para tornar rápida e expedita a execução, é preciso liberar o Órgão 

executivo da necessidade de indagar, caso por caso, se aquele que a pede 

é verdadeiramente titular de um direito insatisfeito, surgindo assim, a 

necessidade de subordinar a execução a rigorosas condiçdes de 

admissibilidade que forneçam, se não a certeza absoluta, ao menos a 

garantia de uma grande probabilidade de existência do direito do credor. 

Extraímos de CARNELUTTI'~ a definição preliminar de título 

executivo com sua força probante: "O titulo executivo é, pois, um documento 

ao qual atribui a lei efeito de prova integral do crédito com respeito ao qual 

se pede a execução. Por isso, quando alguém apresentar um titulo 

executivo, o órgão judicial não pode ter dúvida, nem sequer por razões 

exclusivamente de direito, em torno da existência do crédito representado 

nele. "lg6 

Cumpre, aindcl, estruturar a execução com base no título executivo, 

como sendo um processo destinado a perseguir unicamente os seus fins 

específicos, livre da necessidade de demorar-se a indagar as razaes das 

partes. 

Desta maneira temos que o título executivo representa a criação de 

uma categoria de atos que a lei reconhece como necessários e ao mesmo 

tempo suficientes para legitimar a iniciativa através da qual se promove a 

execução, sem impedir, por outro lado, a discussão aberta e normal, 

164 CARNEL~TTI. Francisco. Sistema de derecho procesal civil 11. Uteha Argentina. s.d.. p. 552. "E1 
título ejecutivo es, pues. un documento a1 atribuye Ia ley efecto de prueba integral de1 credito 
respecto de1 que se pide ia ejecución. Por eso cuando alguien presente un título ejecutivo. e1 oficio no 
puede tener dudas, ni siquiera por razones exclusivamente de derecho, en tomo a la esistencia de1 
credito representado em 61." 
1 6 *  CARNELUTTI, Francisco. Sistema de direito processual civil. Volunie 11. Traduzido por Hiltoinar 
Martins Oliveira. 1' ediç%o. São Paulo: ClassicBOO~, 2000. p. 670. 
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segundo as regras comuns, sobre a verdadeira situação de direito 

substancial existente entre as partes. 

As formas executórias são instituídas como garantia do executado, de 

maneira a não ter sua esfera jurídica invadida, senão nos casos e pelos 

modos expressamente admitidos pela lei. 

Nesse sentido a lição de Enrico Tullio LIEBMAN: "A execução é, pois, 

estruturada pela lei como um procedimento fechado e perfeito em si mesmo, 

do qual se exclui qualquer indagação de mérito e que caminha inexorável 

por sua estrada, como se não houvesse qualquer incerfeza sobre a sua 

legitimação; ao mesmo tempo, ela é feita com a ressalva da possibilidade de 

que, do lado de fora (isto é, de um autdnomo e especial processo de 

conhecimento, que tem o nome de embargos), venha a ordem para que se 

detenha e eventualmente para que se restabeleça o anterior estado de 
11 166 coisas . 

No sistema romano da oro iudiciorum privatorum, a execução fazia-se 

pela actio iudicati, depois de vencida a fase da manus iniectio, a intitiatio 

operava, pois, a constiiuição de um novo juizo, com a conseqüente 

eliminação da executividade própria da actio iudicati não contestada, porque 

infitiando crescunt in duplum. 

Nesse sentido a lição de LIEBMAN: "Abandonadas as formalidades 

rigorosas das legis actiones introduziu-se em lugar da manus iniectio, a 

simples actio iudicati. O comparecimento das partes à presença do pretor 

coma nas demais ações do processo formulário, e o autor lembrava a 

condenação proferida e afirmava não estar ainda pago. Também aqui as 

hipóteses eram duas: se o réu negava a obrigação, sustentado a nulidade da 

sentença ou a efetuação do pagamento ou opunha uma das outras 

exceções admissíveis a propósito, tornava-se necessária, como em qualquer 

outro caso, a litis contestatio e o iudicium, com a única advertência de que a 

actio iudicati está entre as que infitiando crescunt in duplum. Se, ao 

contrário, o réu não debatia as afirmações do autor, então o pretor proferia o 

Manual de direito processual civil. 2" edição. Tradução e notas de Cândido Range1 Dinamarca. Rio 
de Janeiro: Forense, 1985. Tomo I. p. 2 1 1. 
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decreto para execução sobre a pessoa (duci iubere) ou sobre o patrimdnio 

do devedor. Prova-o a Lex Rubria (Cap. XII): ... praetor. .. ius deicito 

decernito eosque duci bona eorum possideri proscribeive veneireque 
11 167 iubeto . 

"Quem era credor, em virtude de uma sentença proferida a seu favor, 

devia proceder por meio de actio iudicati, pois esse, e não outro, era o direito 

que da sentença mesma lhe advinha. Esta não conferia ao vencedor o poder 

de satisfazer direta ou indiretamente, sobre a pessoa ou sobre o patrimdnio 

do devedor, numa palavra: de praticar atos executórios; tão somente lhe 

proporcionava nova ação, isto é, novo direito de reivindicar judicialmente seu 

crédito, chamando o devedor perante o magistrado. A este (ou por ele a um 

vindex) ainda se garantia a possibilidade de negar ou contestar a pretensão 

do credor e só por falta dessa contestação, declarada pelo magistrado, se 

dava autorização ao credor para praticar 0s atos que, segundo as várias 
II 168 épocas, serviam para satisfazê-lo . 

. A sentença tinha como objetivo fazer surgir uma nova obrigação que 

não a precedente, "porque provinha do julgado e não do vínculo jurídico 

originário. Eliminar-se-ão, portanto, muitas razões de defesa, serão 

inadmissíveis muitas exceções, sancionar-se-á pela poena dupli a infitatio 

ilegítima, a obrigação originária, qualquer que seja o conteúdo ou a fonte, 

ver-se-á, por assim dizer, purificada e reduzida ao denominador comum da 

obligatio iudicati, mas encontramo-nos, e permanecemos, na esfera da 

simples relação obrigatória do direito privado, que não podia autorizar o 

credor a deitar a mão sobre o patrimônio ou sobre a pessoa do devedor".169 

O processo romano, que tinha carater privado, justificava esta 

disciplina, já lembrando neste ponto a operação de mérito no processo de 

execução. 
 pós a fase da ordo iudiciorum pflvatorum, generalizadas as formas 

da cognitio extra ordinem e feito estatal todo O processo, continuou-se a 

167 L I E B W ,  Enrico Tullio. Embargos do executado. Sáo Paulo: Saraiva, 1952. p. 13/14. 
'" LIEBMAN. Enrico Tullio. @. Cit. p. 18. 
'69 LIEBMAN. Enrico Tullio. @. cit., p. 19/20. 



prática da execuçio mediante a actio iudicati - nio, porbm em sua forma 
cl&ssica, mas numa actio do novo processo, onde o chamamento a juizo n8o 

era mais exclusivamente privado, efetivando-se com o concurso do 

magistrado. 

J& no direito germânico primitivo prevalecia, como requisito do 

. procedimento, o Unrecht que dava ocasião à Hunderstchaff presidida pelo 

Graf, perante o qual compareciam as partes. Após o réu negar a injúria 

acusada pelo autor, passava-se às provas, mediante os Eideshelfern e 0s 

Gottesurteile, pelos quais a sentença era publicada, inapelavelmente. "A 
I 170 execução realizava-se pela prenda extrajudicia! . 

Quando ocorria um processo propriamente dito, perante uma 

autoridade judicial, este terminava Com a prolação de uma sentença que, 

geralmente e quando as partes se contradiziam, tinha como objetivo exigir a 

prova de uma delas, impondo a uma das partes prometer o exercício de 

determinada atividade. Nos casos em que O obrigado se escusava de 

assumir o compromisso, era punido pelo rei, com uma pena que atingia a 

desobediência, uma vez que uma execução rigorosa só era aceita sob o 

fundamento de uma divida voluntariamente contraída. 
Depois, o direito romano contemplou uma forma de penhora privada, 

contratualmente permitida pelo devedor, mediante cláusulas especificas, 

sendo suprimida por Recesvinto, na metade do século VII, embora não se 

explique como se fazia a execução sobre 0s bens do devedor, segundo a 

legislação visigótica. 

NOS sistemas germânicos, a autorização da penhora não tem por 

pressuposta a verificação da existência do crédito, mas simplesmente a 

eficácia formal atribuída à afirmação do credor. Todavia, ressalvava-se a 

possibilidade de debate sobre a legitimidade do crédito e a regularidade do 

procedimento, ou no curso da atividade executiva, Ou depois de Concluída, 

CASTRO. L. Pietro. Derecho Procesal Civil. tomo I. Zaragoza. 1946, p. 29/30, 



mediante processo regular contraditório. para exame das afirmações de 

ambas as partes."' 

Com o domínio bárbaro sobre a Itália, muitas das conquistas romanas 

passaram ao esquecimento,'e foram suplantadas as instituições de origem 

latina pelas dos bárbaros invasores, que eram mais atrasadas que as dos 

romanos. 

Em função do atraso de suas instituições, quando comparadas as dos 

romanos, "o direito dos invasores desenvolveu-se a margem da interferência 

do poder público, reconhecendo-se aos particulares grande dose de 

autonomia, num ambiente em que a rudimentar organização política não 

tinha a necessária autoridade para reprimir abusos e delimitar a defesa dos 

interesses individuais as proporções do justo, do razoável e do úti1"."* 

Com o surgimento da comuna, como unidade política social e 

econômica, por volta do ano 1000, instaurou-se uma nova ordem que 

passou a exigir um direito consentâneo Com as novas necessidades 

surgidas e com os novos problemas a resolver. 

~enera~iza-se, então, "O USO dos contratos com cláusulas executivas 

(instrumenta), que eram realizadas perante 0 magistrado competente (iudex 

&artularjus). Essa prática corresponde plenamente ao espírito do direito 

germânico, para o qual a execução 96 seria admissivel quando aceita 
i 173 

previamente pelo devedor' . 

NO século XIII chegou-se à fórmula segundo a qual é inerente ao 

próprio ofício do juiz a efetivaçáo dos atas de invasáo patrimonial em que 

consiste a execução forçada até a satisfação do crédito do credor. Assim, a 

execuçáo deveria ser mero prosseguimento do processo, após a 

e seu inicio não dependeria do exercício de nova ação pelo 

vencedor. 

I'' LIEBMAN. Enrico Tullio. Op.cit. p. 41N9. 
"' UMAMARCO. Cândido Rangel. E~ecuçfio civil. 7 edição. Silo Paulo: Malheiros, 2000 . .  . 

DINAMARCO. Cândido hngel. OP. cit.. p. 5 1. 
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Nesse ambiente, nasce o título executivo que advém das 

necessidades de se conciliar as exigências da justiça com a celeridade na 

execução. 

Sem titulo executivo nSão há que se falar em execução.174 É O que 

deixa claro o estatuído no art. 583, do Código de Processo Civil; o titulo 

executivo pode ser judicial (art. 584) ou extrajudicial (art. 585), ambos do 

Código de Processo Civil. 

Cabe definir qual espécie de título embasará a execução de 

alimentos. Os prudentes dispositivos destinados A ação executiva de credito 

alimentar nos levam sempre a um titulo judicial. 

No processo de execução, "o fim imediato da citação não é o de 

chamar o executado para se defender, mas sim o de se confirmar 0 

inadimplemento",176 segundo pressuposto especifico da execuç8o forçada. 

O credor que acaba de sair do processo de conhecimento ou que tem em 

seu poder um título executivo extrajudicial, "nada mais tem a discutir com o 

devedor", trata apenas de executar seu direito, tornando-o efetivo.17@ 

Titulo executivo na execução de alimentos 

Via de regra o credor de alimentos tem em seu poder um titulo 

executivo judicial decorrente de uma sentença condenatória proferida numa 

ação de alimentos ou homologatória de acordo acerca da pensão 

alimentícia, que ali atribui O caráter de liquidez e certeza para que o credor 

possa exigir o cumprimento por meio da via executiva, podendo o juiz 

ordenar o sequestro dos bens do devedor para atender as prestações 

vencidas (art. 732 e seguintes do Código de Processo Civil). 

Araken de Assis, invocando Sérgio Gischkow PEREIRA e J O ~ O  

Claudino de Oliveira e CRUZ, relaciona 0s &OS judiciais que se transformam 

I 74 Trata-se de um dos princípios que regem a execução: "niilln execiitio sine titt1lom 
175 CASTRO, Amilcar de. Comentários ao código de processo civil. vol. X. tomo 2. 1963. p. 420. 
176 CASTRO, Aiiiilcar de. Op. cit., p. 420. 



em títulos executivos nas ações alimentares: "Os atos decisórios que 

possibilitam acesso do alimentário ao procedimento 'in executivis' ostentam 

inúmeras origens. Incluem-se no rol, a par da sentença propriamente dita 

(a& 162, 5 1. O), resultante de processo de conhecimento, de rito comum OU 

de procedimento sumário, a decisão interlocutória que fixa alimentos 

provisórios (art. 4. O, caput, da Lei 5.478, de 27.07.1968); a decisgo que 

estipula os provisionais (art. 852 do Código de Processo Civil); a decisão 

que, a teor do art. 273, antecipa a tutela do pedido formulado em ação 

condenatória de alimentos; e a homologação do desquite consensual, em 

que conste cláusula sobre alimentos (ad. 1.122, 5 1. O, do Código de 
11 177 Processo Civil) . 

O Código de Processo Civil dá tratamento especial a execução da 

obrigação alimentar decorrente do direito de família, sendo que a natureza 

essencial da prestação alimentícia sugere a imposição de cominações 

especiais. 

.Assim, se o devedor não cumprir a obrigação alimentar, será coagido 

u>m prisão de um a três meses, decretada pelo juiz, sendo que o 

cumprimento da prisão não exime o devedor da dívida apurada na execução 

da pensão alimentícia, e O pagamento dos valores apurados como divida 

alimentar ensejará o imediato levantamento do decreto prisional com a 

conseqüente expedição do alvará de soltura (art. 733 e seguintes do Código 

de Processo Civil com o permissivo constitucional do art. sO, W I I ,  da CF). 

Também a Lei de Alimentos (Lei no 5.478168) já traz disciplina 

referente 6 execução da obrigação alimentar em seus artigos 16 e seguintes. 

177 eenição de alimentos C pfido do devedor. P edição revista e ampliada. são pado: Editora 
RT. 1998. p. 108. 
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equívoco do legislador, somente se refira a "execução de sentença ou 

decisão, que fixa os alimentos provisionais". 

Na execução provisória, serão executados os alimentos provisórios e 

os alimentos provisionais, que dado O caráter de subsisti3ncia dos alimentos 

não podem esperar pela instrução do processo e pela fixação dos alimentos 

definitivos ou regulares. 

Na doutrina italiana, a muito tempo tem se entendido que a execuçao 

provisória da obrigação alimentar alcança todo e qualquer tipo de alimento: 

provisório, provisional, definitivo, por direito de sangue ou qualquer outra 

estipulação judicial. 
Nesse sentido a lição de MANCINI: 'I ... A lei, facultando o juiz a acordar 

a execução provisória da sentença, pendentes os termos de oposição da 

apelação, quando se trata de pensão ou de fixação provisional a titulo de 

alimentos, não faz distinção entre 0 caso que sejam consignados em razão 

do direito de sangue ou em geral, pelo poder de oficio do juiz, e o outro que 

sejam, devidos por direito de ação. Não é portanto lícito distinguí-10s. A 

distinção além disso repugna a0 espírito da lei, uma vez que a razao pela 

qual esta atribuiu a faculdade de decretar a execução provisória, mesmo no 

caso de pendência da oposição da apelação, depende da urgente 

necessidade de prover a subsistência do alimentando; e esta razão concorre 

qualquer que seja a causa pela qual 0s alimentos sejam devidos, sob 

condição de que se apresente na lide uma "fumaça de bom direito". 

(tradu@o por acadêmicos) .I7@ 

179 Enciclope&a Giuridica Italiana per O I X ~  di una societá di giureconsuiti italiani dá mtto la 
direzione de Pasquale Stanislao Mancini. Volume V. Parte III., Milano: Societá Editrice bbrafia, s,d 

18. "La legge, facultando ii giudice a1 accorhre la esecuzi~ne pro\'ViSOria della sentenza, pndent; . . 
i temini p r  ~'~pposizione od apPll0. qmndo si t r a e  di Fnsioni od assegnamenti pro\.visional a 
titolo di alimenti, non fa distinzione fia i1 caso che siano assepati jure sanguinis, o in genere ex 
officio judcis, e l'altro che sian d0Wi Jure actionis. Non é lecito di~tinguer~. La &stinzione 
inoltre ripugna spirito della legge, @acche la ra@one F r  Ni essa ha dato fa~oltá & decretare 
anche pendente l'opposizione O l'apPll0, la ~ r o w i ~ r i a  esec~ione,  &pende dallrurgente bímgno d; 
proivedere alia sussistenza dell'alimenfando: e questa ragione ~oncorre quaíunque sia la causa per la 

alimenti son doiuti. purche apparisca dalla lite un lumo b n i  júris". 
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Por esta razão admite-se a execução provisória dos alimentos fixados 

em definitivo na sentença, mas que foi objeto de recurso a superior 

instância, mesmo porque o recurso impetrado nao ter8 efeito suspensivo. 

Execução definitiva 

Por exclusã~ das situações que são possíveis promover a execução 

provisória, temos que a execução é definitiva quando pedida com base em 

sentença transitada em julgado, apoiada, assim, na declaração definitiva da 

existência do direito do credor. 

uma pluralidade de meios executivos imaginados pelo legislador 

para o cumprimento da obrigação alimentar, cumprindo destacar: I) o 

desconto em folha de pagamento Ou nas rendas do devedor; II) execução de 

quantia certa; III) execução sob pena de prisão; IV) execução de obrigação 

alimentar decorrente de ato ilícito. 

Desconto em folha de pagamento ou nas rendas do devedor 

Em relação do desconto em folha de pagamento ou nas rendas do 

devedor, que visa assegurar ao alimentafldo O recebimento tranquilo da 

pensão alimentícia, a lei admite que seja descontada das vantagens 

pecuniárias do cargo OU função pública ou de emprego em serviço particular 

ou empresa, que O devedor exerça. Para ser paga diretamente ao 

beneficiário. 
Em sua monografia, a0 escrever sobre O desconto em folha de 

pagamento ou das rendas do devedor, Araken de ASSIS enfatiza: "Em 

atenção ao êxito e a simplicidade do mecanismo do desconto, o prt. 16 da 

Lei 5.478168 conferiu-lhe total prioridade. sobrepondo-o, inclusive, à coerção 

pessoal. Compete ao credor socorrer-se primeiro dessa modalidade 



executiva, para só então, frustra(da) ou inútil por razões práticas - por 
II 180 exemplo: desemprego do alimentante -, cogitar de outros expedientes . 

NO mesmo sentido é o posicionamento de Yussef Said CAHALI: "A 
forma de execução da sentença de alimentos mediante desconto em folha 
ou da renda é prioritária a beneficio do alimentando pela sua eficiencia 

prática, proclamando-se que sobre ela na0 tem procedbncia a penhora de 

bens oferecidos pelo executado, esta apenas fica como alternativa se 
11 181 embaraçado o desconto em folha . 

A pensão alimentícia também pode ser cobrada de aluguéis OU de 

outros rendimentos do devedor, recebidos diretamente pelo alimentando. 

0 s  alimentos devidos ao convivente ou cônjuge separado e ao 

cônjuge divorciado, podem ainda ser garantidos através da constituição de 

penhor, hipoteca, anticrese, fiança ou caução. 

0 desconto autorizado pela lei de proteção a família e uma espécie de 

penhora de parte da renda do devedor, através da qual o credor tem a 

possibilidade de receber a pensão diretamente. 
.e, 

Execução por quantia certa 

Quanto a execução por quantia certa, a lei atribui ao titulo executivo 

judicial - processo de conhecimento, PrOCesso de rito ordinário 

e processo de rito sumário; decis80'~~ - alimentos provisórios, alimentos 

provisionais e antecipação de tutela nos termos do art. 273, do Código de 

Processo Civil), o caráter de liquidez e certeza que habilita o credor a exigi-la 

por via executiva, nos termos do art. 646 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 
Convém lembrar que a impenhorabilidade (por dívida) dos salários e 

demais vencimentos de empregados e funcionários públicos em geral 

I'') Op. Cit. p. 125. 
''I Op. Cit .  p. 764765. ''' Artigo 732, do Código de Processo Civil. 
In3 m i g 0  733 e 735, do Código de Processo Civil. 



inclusive subsídios dos parlamentares, cede passo à execução de alimentos 

conforme expressa disposição do art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 

Execução mediante prisão do devedor 

No que concerne à execução de pensão alimentícia sob pena de 

prisão do devedor, o que se pode dizer inicialmente é que a natureza 

essencial da prestação alimentar sugere a imposição de cominações 

especiais, de modo que se o devedor não cumprir a obrigação, será 

compelido à prisão de um a tr6s meses, decretada pelo juiz (conforme j& 

referido no item 4.1 .). A própria Constituição Federal, posto não admita a 

prisão por dívida, ressalva a hipótese da prisão pelo inadimplemento não 

justificável da obrigação alimentar (art. SO, LXVII). 

Somente os alimentos legais ou legítimos (pertencentes ao direito de 

família - art. 1.694 e seguintes do Código Civil) quando não pagos pelo 

devedor ensejam sua prisão civil com permissivo na Constituição Federal 

(ad. 50, LxVII), sendo inadmissivel o decreto prisional em caso de não- 

pagamento dos alimentos indenizatórios (responsabilidade ex delicto) e dos 

voluntários (obrigacionais ou testamenteiros). 

Execuçáo de obrigaçao alimentar decorrente de ato ilícito 

A execução de obrigaçao alimentar decorrente de sentença 

condenatoria decorrente de ato ilícito (ex delicto) - os denominados 

alimentos indenizativos previstos nos a&. 948, 11 e 950, ambos do Código 

Civil - se dará pelo rito estatuido no art. 602, do Código de Processo Civil, 

sendo a doutrina e a jurisprudência unânimes em afirmar que não cabe a 



prisão civil para esse tipo de procedimento quando o devedor se torna 

inadimplente.Iu 

A lei civil que determina o pagamento de indenização com caráter 

alimentar coloca o devedor no lugar daquele que devia prover as 

necessidades do alimentando que se viu privado dos alimentos em razão do 

delito praticado. Dai, porque, seria de bom alvitre admitir que o 

inadimplemento de obrigação que diz respeito a vida do credor também 

receba o mesmo tratamento, determinando-se a prisão do devedor de 

alimentos em razão de ato ilícito, principalmente aqueles decorrentes da 

privação da vida do responsável direto pela manutenção da família. 

Execução de alimentos mediante penhora 

Em que pese a ação de alimentos ser regulada por Lei Especial (Lei 

no 5.478 de 25.07.1968), a disciplina geral das regras processuais, 

supletivamente, é de grande valia para a efetiva percepção do crédito 

alimentar. O credor poderá requerer a execução de seu crédito nos termos e 

forma do art. 732, do Código de Processo Civil: "A execução de sentença 

que condena ao pagamento de prestação alimentícia, far-se-á conforme o 

disposto no Capítulo I V deste tít~lo". 

Na execução por quantia certa a lei atribui a condição de titulo 

executivo judicial as sentenças (processo de conhecimento, processo de rito 

ordinário e processo de rito sumário) e as decis8es (alimentos provisórios, 

alimentos provisionais e antecipação de tutela nos termos do art. 273, do 

Código de Processo Civil) dando-lhes 0 carater de liquidez e certeza que 

habilita o credor a exigi-la por via executiva, nos termos do art. 646 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 



0 devedor é citado para, no prazo de 24 horas, pagar as prestações 

vencidas, sob pena de não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens 

quanto forem necessários a satisfação da divida. 

A execução da prestação alimentícia seguirá os parâmetros traçados 

na lei processual, conforme expressamente prevê o art. 18, da Lei no 

5.478168, iniciando-se com a penhora, valendo a observação de que se esta 

recair em dinheiro, o exequente poderá levantar, mensalmente, o valor de 

seu crédito alimentar. 

A doutrina e a juri~prudência,'~~ t6m admitido que a op@o é do credor 

da pensão alimentícia, que poderá escolher entre os artigos 732 ou 733, do 

Código de Processo Civil. Convém lembrar que, cumprida a prisão e 

continuando inadimplida a dívida, 0 credor poderá pedir o prosseguimento 

da execução pelo art. 732, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

cumprimento da prisão não o exime do pagamento das prestações vencidas 

(art. 733, do Código de Processo Civil e art. 19 da Lei no 5.478168). 

Se o credor, entretanto, optar pela execução por quantia certa, 

iniciada esta e efetuada a citação do devedor, inadmissível será a 

postulaçáo, no mesmo processo, da prisão do devedor inadimplente. 

Nesse sentido a lição de Enrico Tullio LIEBMAN: "A primeira vista, 0s 

arts. 733, caput, e 735 podem parecer contraditórios, prevendo duas 

modalidades de execução para uma idêntica condenação. Tal, contudo, não 

existe. O que há é uma opção oferecida ao credor: ou o procedimento 

especial do art. 733, Ou 0 procedimento da execuç80 por quantia certa 

contra devedor solvente. Se, ajuizado 0 primeiro (art. 733), não conseguir o 

credor a satisfação do seu crédito, restará O Último (arts. 646 e S.). Mas, se 

185 ALIMENTOS. ~ w u ç á o .  Opçáo pelo procedimento estatuido no artigo 733 ou pelo pre\isto para 
a execução por quantia certa contra devedor solvente. Escolha que cabe a0 credor. Impossibili&de de 
se impor ao e~@eiite um rito de esecu~áo P r  este fio escolhido. Prosseguimento & execução 
segundo o rito determinado. lkurso  provido. O credor tem dois caminhos a escolher para 
efetivar a das prestaçks de alimento. Se ele pede a cita~áo sob pena de prisáo. náo pode o 
juh modificar o pedido, mandando pehorar bens Contra o pedido original. Sena, no cam, uma 
decido ultrn o que "80 é possível. em virtude &s regas disciplinadoras do direito. (Rei. 
G~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i n i .  Aí. no 203.758-1. SP. 15-03.94) Confim no nleSm0 sentido: 0006560/96 
DF . A . I. ~ ~ ó r & o :  87.449. J. 03/06/96. 1' Turma Civel. Rei. Des. Eduardo Alberto de MoraeS 
Oliveira. D. J. ImII de 04/09/96. P. 15.273. 
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A orientação pretoriana de que somente devem ser executados sob 

pena de prisão (art. 733) os alimentos atuais (assim entendido as Últimas 

tr6s parcelas e que se destinam B sua sobreviv8ncia), remete 

automaticamente a execução'das prestações pretéritas (aquelas que já não 

mais possuem caráter alimentar) ao rito previsto no art. 732, do Código de 

. Processo Civil. 

Esta a orientação que encontramos no mestre CAHALI: "Desde que 

reconhecemos, porém a força irreversível da jurisprudência liberal ao 

devedor moroso, parece-nos razoável, pelo menos em termos de equidade, 

e no pressuposto da ausência de simultaneidade das prestações periódicas 

devidas, que caracteriza a pensão alimentar, aceitar-se 'a praticidade de 

usar-se o procedimento do art. 733 do CPC, para as três Últimas parcelas 

vencidas, prosseguindo-se, no entanto, a execução por quantia certa dos 

alimentos atrasados, por ser dívida com título judicial, determinável e 

executável na forma do art. 732', incluindo-se, OU não, na pensão referente 

ao último trimestre, as pensões que se foram vencendo após a conta de 

liquidação, isto é, excluindo-se 0 procedimento do art. 733, se as prestaçdes 
II 189 

estão sendo regularmente pagas . 
Esta a tendência jurisprudencial predominante: "A prisão deve ser 

utilizada para garantir a presta@o de alimentos ao credor, isto é, aqueles 

alimentos destinados a sobrevivência deste. No caso, a credora dos 

alimentos deixou quê estes se acumulassem por longos meses, fazendo 

com que alcançassem quantia expressiva. Essa quantia, obviamente, já não 

tem o carater alimentar, mas O de ressarcimento de despesas feitasu.'90 

pode ocorrer que o devedor não Possua bens patrimoniais disponiveis 

ou tão somente, um minúsculo acervo incapaz de satisfazer ao crédito 
alimentar. Qual a s o l u ~ ã ~ ?  Estará 0 devedor sujeito a prisão? Certamente 

não se sujeitará a prisão, porque a solu@o é encontrada no disposto no 

inciso 111, do art. 791, do Código de Processo Civil: "suspende-se a 

execuqão: ... 111 - quando o devedor não possuir bens penhoráveis". 

lS9 CAHALI. yussef Said. Op. Cit. p. 8061807. 
TJSP. ja CC. HC 104.196-1. j. 12.05.88. NO mesmo sentido: RT 5381398, 6701132. 
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Convém lembrar que a impenhorabilidade (por dívida) dos salários e 

demais vencimentos de empregados e funcionários públicos em geral, 

inclusive subsídios dos parlamentares, cede passo a execução de alimentos 

conforme expressa disposição do art. 649, IV, do Código de Processo Civil. 

Mesmo a casa própria em que vive o devedor de alimentos, 

impenhorável em outras execuções, será penhorável quando se executa a 

pensão alimentícia conforme exceção aberta pela Lei no 8.009190, no inciso 

111 do seu art. 3O: "A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo 

se movido: I - .. ., II - .. . , 111 - pelo credor de pensão alimentícia;". 

Conceito dos embargos 

0 s  embargos constituem a via legal de que dispõe o devedor para se 

opor à execução e para, com uma outra ação, extinguir, se possível, o 

processo de execução .OU, pelo menos, desfazer a eficácia do título 

executório. 

O conceito de embargos do executado é dado por Celso NEVES: "De 

há muito que se firmou, em doutrina Processual, O conceito de embargos do 

executado como ação incidental para tutela do direito a não sofrer ou a 

minorar a constrição estatal que a execução imp~rta".'~' 

Também é nesse sentido a posição de José Carios Barbosa MOREIRA: 

''Têm 0s embargos, pois, a natureza de aç80, distinta da que se está 

exercitando no processo executivo, embora intuitivamente conexa (em 

sentido lato) com ela, e tendente a destruir 0 aludido processo, ou a cortar- 

lhe 0s excessos ... podem visar 0s embargos a invalidação do próprio 

processo de conhecimento onde se proferiu a sentença que serve de título a 
execução,.. 0 oferecimento dos embargos dá ensejo a formação de novo 

processo, que não Se confunde com o executivo, e tem a natureza de um 

processo de cognição. Nele, invertem-se as posições das partes: autor é o 

, 191 Comentários do código de processo civil. Volume UI. Rio de Janeiro: Forenx, 1994. 225 
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executado embargante, réu e o exequente embargado. Salvo 

regulamentação especifica, aplicam-se ao embargante todas as disposições 

legais concernentes ao autor, e ao embargado todas as concernentes ao 

réu. O ponto tem grande 'relevância prática, v.g., no que concerne 4 

distribuição do ónus da prova: assim, é ao embargante que incumbe provar 

a alegada insubsistência do crédito exequendo, e não ao embargado provar- 
li 192 lhe a subsistência . 

NO Código de Processo de 1.939, a regra era de que os embargos do 

executado de efeito suspensivo deveriam ser processados nos próprios 

autos da execução, e somente os demais, em autos apartados, enquanto o 

Código vigente determina que devem ser "autuados em apenso aos autos do 

processo principal", e o faz judiciosamente, uma vez que os embargos 

constituem açáo em que o devedor passa a autor e o credor a réu, como 

embargado. 

~ressupostos dos embargos 

Fala-se da natureza jurídica de ação autônoma dos embargos, o que 

significa dizer que deve ela preencher as condições da açáo, ou seja: a 

possibilidade juridica do pedido, O interesse de agir e a legitimidade da parte 

(art. 267, VI). Ademais, não se podem olvidar 0s pressupostos processuais 

da ação, que são: a competência do juizo, a capacidade das partes, 

condicionada ao interesse de agir. 

Para que o devedor possa opor embargos, inicialmente, deve-se fazer 

alusão a dois pressupost0S específicos da execução forçada, a saber: a) a 

existência de titulo executivo, consoante prescreve O art. 583, do Código de 

Processo Civil e b) o inadimplemento da obrigação inserida no titulo 

executivo. 

'92 N~~ prmSSO civil brasileiro. 18" ediçb revista e atualizada. Ri0 de Janeiro: Editora Forellse, 
1996. p. 3361337. 
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Vale ressaltar, a propósito, nesse sentido a lição de Cândido Range1 

DINAMARCO: "A causa de pedir 'in executivis' e, tanto como no processo 

cognitivo, a situação de fato de que se originou o direito alegado pelo 

exequente, associada ao fundamento jurídico da pretensão deduzida e à 

atitude do executado, violadora desse alegado direito".lg3 

Desta forma, e indispensável que 0 executado se identifique e 

qualifique, fazendo o mesmo em relação ao exequente (partes); exige-se 

que narre os fatos constitutivos de seu direito (causa de pedir); que formule 

pedido adequado a situação e sua pretensão (petitum). 

Admissão dos embargos e segurança do juízo 

Nesse momento, faz-se referência ao disposto no art. 737, do Código 

de Processo Civil, que assim estabelece: "Não sao admissiveis embargos do 

devedor antes de seguro O juizo.. .". 

Em se tratando de execução Por quantia certa contra devedor 

solvente, é preciso que se proceda penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a satisfaçáo do crédito (incis0 1, do art. 737, do Código 

de Processo Civil). 

A penhora consiste na apreensão Judicial de bens do executado para 

fins de pagar-se o crédito do exequente. Com0 observa Ovidio Araújo 

Batista SILVA: "... a penhora, nas execuções por quantia certa, e o depósito 

nas execuÇde~ para entrega de coisas são medidas rigorosamente 

executivas, e não ~a~telares, de modo que a alusão, seguidamente 

encontrada na doutrina e na Jurisprudência, de serem tais constritões 

medidas de do Juizo não guarda fidelidade aos princípios. Esse 

entendimento parte do falso pressu~osto de que a penhora ou o depósito 
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sejam uma espécie de caução.. . 

Ig3 Op. cit. p. 361 e 418. 
'" Curso de processo civil. Vol. 2. 3" ed. Si40 Paulo: RT. p. 161. 



Prazo dos embargos 

Outro requisito nuclea! diz respeito a tempestividade dos embargos. 

Trata-se de tema essencial, eis que visa a assegurar a igualdade as partes, 

evitando-se assim a insegurança no âmbito jurisdicional. Se extemporâneos, 

"o juiz rejeitar& liminarmente os embargos ... I - quando apresentado fora do 

prazo legal". (art. 739, 1, do Código de Processo Civil). 

O art. 738, do Código de Processo Civil, com a nova redação que lhe 

deu a Lei no 8.953194 esclarece que: "O devedor oferecerá embargos no 

prazo de 10 (dez) dias, contados: I - da juntada aos autos da prova da 

intimação da penhora...". 

Nesse sentido, a contagem do prazo começa a fluir a partir da juntada 

aos autos da prova de intimaçáo da penhora, em se tratando de execução 

por quantia certa (inciso I, do art. 738, do CPC). Quando, todavia, "for aceita 

a nomeação de bens à penhora, O Prazo correrá da data em que for 

elaborado o respectivo term~".'~' (Inciso 11, do ar?. 738, do Código de 

Processo Civil). 

Legitimidade de parte nos embargos 

Como observado anteriormente, fala-se que os embargos esta0 

sujeitos as condições da açáo. Deve-se, todavia, trazer a lume aquela que 

diz respeito A legitimidade das Partes. 

Humberto Theodoro JÚNIOR a0 analisar a legitimidade das partes nos 

embargos assegura que: "Pode propor 0s embargos O sujeito passivo da 

execução forçada, ou seja, o devedor contra quem se expediu o mandado 

executivo (...) São, também, legitimados 0s terceiros Com responsabilidade 

executiva (fiador, sócio, sucessor. sub-rogado etc.), desde que, atingidos 



pelos atos de execução, assumam a posição de parte na relação processual 
r 198 criada pela ação proposta pelo credor'. 

Para esses últimos (terceiros). quando não forem partes na relação 

processual executiva e ainda assim forem atingidos pelos atos executivos, o 

remédio processual cabível são os embargos de terceiro, regulado pelos 

artigos 1 .O46 e seguintes, do Código de Processo Civil, não 96 na execução 

como em qualquer outro procedimento. 

Consentâneo que se indique a leitura dos artigos 566 e 567, ambos 

do Código de Processo Civil, no que tange 6 legitimidade ativa para 

promover a execução forçada, e do art. 568, do Código de Processo Civil, no 
concernente A legitimidade passiva. Verifica-se que aquele que promove a 

ação de execução é denominado exeqüente (credor), e aquele que figura no 

pólo passivo de executado (devedor). Não obstante, quando da oposição 

dos embargos, inverte-se a situação, de tal sorte que "os embargos, como 

ação, dão lugar a uma nova relação ~rocessual, a um novo processo, em 

que o embargante, o devedor, funciona como autor, e o embargado, o 
?I 197 credor, funciona como réu . 

Da competencia nos embargos 

Entende-se, inicialmente, Por jurisdição, uma atividade "mediante a 

qual este [Estado] se substitui aos titulares dos interesses em conflito para 

imparcialmente, buscar a pacificatão do conflito que os envolve, com 

justita",'" e por compet&ncia, O limite, a medida, daquela. 

A ~~mpetência para a açao de embargos, que é feito incidental, 6 o 
mesmo da execuç80 (arts. 108 e 109, do C6digo de Processo Civil). Tal 

conclusão se chega pela leitura do art. 736, do Código de Processo Civil, ao 

1% curso de direito processiutl civil. Vol. 111.26 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 27.1 
i97 SANTOS Moaqr Amara1 dos. Primeiras linhas de direito processual civil. vol. ,=,a ed sào 
Paulo: Saraiva. 1995. P. 401. 
1% C- Antonio Carlos de Araújo at al. Teoria geral do processo. l p  edição. são paulo: 
Malheiros Editores, 1998. P. 129. 





a inicial deve cumprir as regras do art. 282 do Código de Processo Civil, 

substituído o pedido de citação pelo de intimaçáo do credor para impugnar 

os embargos (art. 740 do Código de Processo Civil)".2o1 

Ademais, essa intimação deverá ser feita na pessoa do advogado do 

exequente, até porque já há uma execu~áo em andamento e, por óbvio, o 

exequente já está em juizo representado por um advogado Cios postuland,], 

salvo se o procurador não possuir poderes para tanto. 

A sua distribuição é feita por dependência (art. 253, do Código de 

Processo Civil), uma vez que 0s embargos são uma ação incidental no 

processo de execução. 

Oferecidos os embargos, como a ~ ã 0  autonoma que é, deve o juiz 

invocar o estabelecido no art. 284, do Código de Processo Civil, concedendo 

prazo para a emenda e não os rejeitando liminarmente (art. 739, do Código 

de Processo Civil), visto que a rejeição liminar redundaria em retardo 

injustificável da prestação jurisdicional executiva - principalmente nas açdes 

executivas de obrigação alimentar. O ato judicial em caso de rejeição liminar 

dos embargos, ou sendo' esses recebidos e julgados improcedentes, tem 

carater de sentença, desafiando 0 recurso de apelação (art. 520, V, do 

Código de Processo Civil), só no efeito devolutivo. 

Deve-se atentar, ainda, para 0 que estabelece o parágrafo único do 

art. 740, do Código de Processo Civil. Nesse particular, basta que se diga 

que a da audiência Se dará tão-somente em caso de necessidade 

de prova oral. 

Oferecidos os embargos, 0 juiz recebe-os (art. 740, do Código de 

Processo Civil) ou rejeita-os liminarmente (art. 739, do Código de Processo 

Civil). Aliás, registre-Se desde já que não basta a Oposição dos embargos 

para que se obtenha 0 efeito sus~ensivo da execuÇã0; O efeito suspensivo 

só existirá quando OS embargos forem recebidos nos termos do que 

disciplina o art. 739, 3 1°, do Código de P ~ O C ~ S S O  Civil. 

'Oi ABC do processo civil. Vol. 1. 7" ed. São Paulo: RT, 1997. p. 439 



Nesta esteira é o pensamento de José Carlos Barbosa MOREIRA: "O 

recebimento (não o simples oferecimento!) dos embargos (despacho liminar 

de conteúdo positivo) acarreta a suspensão da execução (arts. 739, § 1°, e 
791, no I, na redação da Lei no 8.953). Deve o juiz declarh-10, embora 

li 202 nenhuma discrição se lhe conceda no particular . 

O ponto fulcral e que, portanto, deve merecer maior atenção, diz 

respeito a rejeição in limine dos embargos. O art. 739, do Código de 

Processo Civil trata do assunto. 0 seu incis0 I faz alusão a intempestividade 

dos embargos. O inciso II, ao fazer alusão ao art. 741, do Código de 

Processo Civil, aplica-se somente a embargos a execução fundada em titulo 

executivo judicial. O inciso III faz referQncia aos casos de indeferimento da 

petição inicial (art. 295, do Código de Processo Civil). 

Trata o art. 741, do Código de Processo Civil, de uma cognição 

parcial do título executivo, por ser este judicial. Contendo o referido artigo 

um rol taxativo (numerus clausus), é somente permitido embargar nos casos 

expressamente determinados pelo artigo em questão, sob pena de 0s 

embargos serem rejeitados liminarmente. 

Ademais, não compete aos embargos a execução de título executivo 

judicial rediscutir o mérito da causa, haja vista que esse já está sob o manto 

da coisa julgada (art. 468, do Código de Processo Civil). Haverá, portanto, 

uma limitação da matéria que pode ser alegada pelo embargante. 

Com efeito, a função dos embargos a execução de sentença não é a 

de desconstituir a coisa julgada, motivo pelo qual o art. 741 do Código de 

Processo Civil limita a matéria arguível nesse tipo de açáo incidental. 

Uma análise, ainda que pragmática, deve ser levada a cabo nas 

hipóteses elencadas no art. 741 combinado com o art. 739, 11, ambos do 

Código de Processo Civil, a saber: 0 incis0 I refere-se a hipótese da falta ou 

nulidade da citação, que macula todo 0 processo desde que o réu não tenha 

comparecido de forma espontânea para defender-se (art. 214, § 1°, do 

Código de Processo Civil). Trata-se de caso de nulidade absoluta, que 



sobrevive a coisa julgada. É a única situação em que o embargante poderá 

discutir questão referente ao processo de conhecimento, pelo que se pode 

afirmar que os embargos de execução têm efeito rescisório. 

A inexigibilidade a quese refere o inciso II remete-nos i leitura do que 

esclarece o art. 121 do Código Civil: "Considera-se condição a cláusula que, 

derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto". 

Ademais, consoante prescreve os artigos 125 e 127, do Código Civil, 

a condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Interessa-nos a primeira, pois 

é a essa que o art. 572 do Código de Processo Civil refere-se. Assim, se o 

credor promover uma ação executiva contra um devedor, desde que não 

satisfeita a condição, o juiz extinguirá 0 processo sem julgamento do mérito 

(arte 267, VI, do Código de Processo Civil), ou declarará inepta a petição 

inicial, e da mesma forma extinguirá 0 Processo (art. 295, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil). 

. O mesmo se dá quando a obrigação estiver sujeita a termo. Assim, se 

o autor exigir, antes de ultimado o prazo da condição OU do termo, estar-se-á 

diante de um caso de inexigibilidade de titulo executivo judicial (arte 618, 

inciso 111, combinado com 0 ar?. 572, ambos do Código de Processo Civil). 

ISSO porque "só a divida vencida pode ser exigida através de execução 
11 203 forçada . 

NO concernente ao inciso 111, imperioso que se traga 4 baila a 

necessidade da representação legal e da intervenção do Ministério Público 

quando se tratar de pessoas incapazes, sob pena de nulidade (arts. 82, 1 e 

84, ambos do Código de Processo Civil). 

Nesse sentido, mister que 0s sujeitos ativo e passivo da execução 

sejam "partes legítimas nesta (Código de Processo Civil, artigos 566 e 568) 

quer ad processum quer ad causam. Ilegítima é a parte se lhe falta 



capacidade processual ou quando pelo título executivo não é credor ou 
11 204 devedor . 

O que busca a lei é a perfeita identidade da ação executiva com o 

titulo executivo, de modos 'que as partes legitimadas no título. sejam 

efetivamente as mesmas partes do processo executivo. 

Da mesma maneira que no processo de conhecimento, também no 

processo executivo o amparo e o resguardo do hipossuficiente é perseguido 

em razão da indisponibilidade dos direitos do incapaz. 

Daí a intervenção ministerial "para garantir o máximo de cautela e 

esforço no embate em juizo pelo prevaiecimento desses direitos de cujo 

titular nada se pode esperar ,... bem como para fiscalizar a atuação de seu 

representante legal, impedindo, assim, a possibilidade de perda por omissão 

ou desidia,... aparecendo no processo como verdadeiro órgão de controle do 

interesse público, preocupado com a atuação da lei e com a relevante 

necessidade de garantir a mais estrita neutralidade do organismo 
II 205 jurisdicional . 

Nesse sentido a jurisprudência: "... É que a tutela à incapacidade 

sempre interessa à ordem pública, e há um interesse comunitário na 

presença, no processo, do órgão fiscalizador da correta aplicação da lei e de 

zelo com o que devem ser supervisionados 0s interesses dos 

É do professor Antônio Cláudio da Costa MACHADO a síntese: "A 

forma mais evidente pela qual se revela um interesse de incapaz num 

processo é, sem dúvida nenhuma, pela sua presença no pólo ativo 0" 

passivo da relação processual. Basta que qualquer daquelas pessoas 

previstas no art. 4 O  do Código Civil compareça em juizo como autor ou réu, 

exeqüente ou executado, requerente ou requerido (em processo cautela,- ou 

procedimento de jurisdição voluntária), ou ainda Com0 interveniente de 

qualquer tipo, para que, automaticamente, se legitime O Ministério Público 

204 SANTOS, Moacyr Amarai. 0p.cit. p. 305. 
205 MACHADO Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do ministério público no processo civil 
brasileiro. sso Editora Saraiva. 1989. P 2 15 e 2 18. 

''16 RT 503/86. 
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para intervir como seu assistente. Não importa para esse fim, portanto, o tipo 
t i  207 de ação, o rito do processo ou sua expressão econômica . 

O mesmo entendimento restou sufragado pelo Supremo Tribunal 

Federal: "Havendo no feito interesse de menor, a intervenção do Ministério 

Público é indispensável ... não sendo de considerar-se sanada a omissão se 

tal interveniência se faz apenas em Segunda instância".208 

J& o inciso IV trata da cumulação indevida de execuçdes. Deve-se, no 

caso em tela, observar 0 disposto no art. 573, do Código de Processo Civil. 

Portanto, são requisitos para a cumulação que: a) seja o mesmo executado; 

b) seja o mesmo o juizo competente, e c) haja identidade de procedimento. 

Não se pode cumular uma execução para prestação de alimentos com uma 

execução de um título cambial. 

O inciso V menciona a hipótese de excesso de execução, 

regulamentado pelo art. 743, do Código de Processo Civil. Assim, há 

excesso quando: I - o credor pleiteia quantia superior a do título; II - recai a 

execução sobre coisa diversa daquela declarada no titulo; III - se processa a 

execução de forma diferente do que foi determinado na sentença; IV - o 

credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento 

da do devedor (art. 582, do Código de Processo Civil); e V - o credor não 

provar que a condição se realizou (ad. 618, do Código de Processo Civil). 

Ademais, o excesso de penhora não autoriza embargos a execução. 

Esse o entendimento que deflui da leitura do ad. 685, 1, do Código de 

Processo Civil. 

Depreende-Se, da leitura do inciso VI que a sua enumeração é 

meramente exempIificati~a, haja vista o uso da conjunção como no corpo do 

texto. lmpende que se destaque a necessidade de serem as causas 

impsditivas, modificativas e ext int i~as~~' da obrigação, Supervenientes a 

207 Op. cit. p. 234. 
'IB RT 58212 15. 
'(s 0 texto fala em compensação com execução aparelha&. Entende-se por esta. consoante vem 
expressamente detennihldo no afi. 1 .o10 do Código Civil que "a COmpenSl~ão efetua-~ entre dividas 
liqui&s, venci&s e de coisas hin@veis''. Noutros temos, opra-E a COlilpenSaç~o aparelha& qwndo 
o titulo for líquido, certo e esigível, ou, ainda, quando 0 crckjito do embargarite se revista das mesmas 
características do título do embaredo. 



sentença. Os fatos anteriores a esta, como, por exemplo, o pagamento 

havido antes de proferida a sentença no processo de conhecimento, não 

poderá ser trazida em sede de embargos, mesmo porque a divida de 

alimentos não é compensávei. 

Todavia, parece-nos justo que "uma vez esteja este [embargos de 

pagamento] comprovado com quitação regular, ainda que apresentados fora 

do prazo legal devem ser admitidos por imposição iniludivel de justiça". 

(palavras de Amilcar DE CASTRO, amparado em Pereira e SOUZA).*~~ 

As exceções nos embargos 

Por último, o inciso VII. E ai surge uma questão relevante que merece 

ser esclarecida. Sabe-se, pois, que a incompetência é o desrespeito aos 

limites criados por lei para o exercício da jurisdição. Nessa mesma esteira, 

entende-se por impedimento (ad. 134, do Código de Processo Civil) e 

suspeição (art. 135, do Cbdigo de Processo Civil) OS vícios de parcialidade 

do juiz. 
Em que pese a existência de uma aparente contradição entre este 

inciso e o que estabelece o ar?. 742. do Código de Processo Civil, a doutrina 

assim a dissipou: quando O executado tiver Com0 Único fundamento, uma ou 

algumas dessas três matérias (incom~etência, impedimento ou suspeição do 

juiz), devera suscitá-las Por meio de embargos. Mas, se houver algum outro 

fundamento (excesso de execuçáo, ou inexigibilidade do titulo, por exemplo) 

então 0s embargos ficarão restritos a esses e a incompetência, impedimento 

ou suspeição dar-se-ão por meio de exceção (art. 742 combinado com o art. 

299, ambos do Código de Processo Civil). 

. "0 SANTOS. Moaqr Amarai. Op. cit. p. 408. 



Dos Embargos à Execução de Alimentos 

Efetuada a penhora drspõe o art. 736 do Código de Processo Civil que 

"o devedor poderá opor-se a execução por meio de embargos, que serão 

autuados em apenso aos autos do processo principal". 

Nem todas as defesas possíveis nas demais execuções são passíveis 

de acolhimento na ~ X ~ C U Ç ~ O  de alimentos. Veja a propósito a seguinte 

decisão: "Alimentos - Penhora de bens que guarnecem a casa do devedor - 
Possibilidade - É impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da 

entidade familiar, bem Com0 0s móveis que guarnecem a casa, desde que 

quitados. Essa impenhorabilidade, entretanto, é inoponível quando a 

execução é movida por credor de prestação 

21 1 TJDF. AI. 1998.00.02.002289-3. Ja T. Rei. Des. Nívio Gonçalves. DJU 16.12.98, p. 44. 

132 



EXECUÇÃO DE ALIMENTOS MEDIANTE A PRISÃO DO DEVEDOR 

O caráter de subsistência da prestação alimentar - primeiro dos 

meios de garantia ao direito a vida garantido pelo principio da dignidade 

humana - sugere a imposição de cominações especiais, de modo que, se o 

devedor não cumprir a obrigação, será submetido a coação com prisão de 

um a três meses, decretada pelo juiz. A própria Constituição Federal não 

admite a prisão por divida. mas ressalva a hipótese da prisão pelo 

inadimplemento não justificável da obrigação alimentar (art. 501 LXVII). 

Oportuno reiterar o entendimento majoritário na doutrina e já 

pacificado na jurisprudência de que somente os alimentos legais ou 

legítimos (pertencentes ao direito de família - artigo 1.694 e seguintes do 

Código Civil) quando não pagos pelo devedor ensejam sua prisão civil com 

permissivo na Constituição Federal (art. sol LXVII), sendo inadmissível o 

decreto prisional em caso de não-pagamento dos alimentos indenizatorios 

(responsabilidade ex delicto) e dos voluntários (obrigacionais ou 

testamenteiros). 

Natureza jurídica da prisão do devedor de alimentos 

A prisão civil por divida de alimentos não tem caráter retributivo ou 

educativo com finalidades ressocializadoras com0 as penas resultantes dos 

ilícitos penais. Não constitui propriamente Pena, mas meio de coerç&, 

expediente destinado a forçar 0 devedor a cumprir a obrigação alimentar. 

Para melhor entendermos a definição do que seja "meio de coerção11 

julgamos oportuna a doutrina estampada no Pensamento do professor 

lusitano José Alberto dos REIS: "Meios de coacção sã0 OS meios tendentes a 

exercer sobre a vontade do devedor de modo a induzi-lo a cumprir. 

Tais são a multa e a prisão. O devedor faltou ao cumprimento da obrigação. 

em consequência disso aplica-lhe uma I-nulta OU priva-se da liberdade 

pessoal, isto é, inflinge-se-lhe um sofrimento OU faz-se-lhe suportar um 
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sacrifício patrimonial, na esperança de que, para se livrar do mal imposto, se 
'I 212 resolva cumprir tardiamente . 

Entre nós, lúcido e o pensamento de Jose Amir do AMARAL: "A prisão 

civil não tem caráter retributiio-educativo, posto que não é pena no sentido 

técnico; não tem, outrossim, cunho satisfativo ou quitativo, já que o devedor, 

mesmo tendo cumprido integralmente o lapso prisional decretado, 

permanece inadimplente, para todos 0s fins de direito, vez que o 

cumprimento da prisão civil não assume foros de pagamento, como ocorria 

no antigo Direito Romano, quando o devedor se sujeitava ao credor, como 

escravo, podendo até ser vendido em razão da satisfação da divida".213 

Observa-se que a prisão civil prevista na Constituição Federal não 

tem o carater de pena que encontramos no Direito Penal. Nesse sentido 

ensina Lúcio Vasconcelos de OLIVEIRA: "Deve ser ressaltado que a prisão de 

que se trata o permissivo constitucional é de natureza civil. Não tem carater 

retributivo por um mal praticado ou objetivo de evitar a prática de delitos, 

mas sem conferir o devedor OU depositário infiel, através deste meio externo 

de correção, objetivando' a que cedam resistência e cumpram a sua 

obrigação, uma vez que a liberdade Pessoal é um dos principais valores da 

vida humana, e sua privação constitui, Sem dúvida alguma, em uma 

imposição com con~eqÜências drásticas, razão pela qual toda tentativa deve 

ser feita pelo julgador a fim de evitar a sua aplicabilidade ...u.214 

Desse pensamento comunga Eduardo TALAMINI: ". . . relega-se a 'prisão 

civil' - a constrição da liberdade como medida processual civil coercitiva, 

meio de execução indireta - excepcionalidade. Fora da exce@o 

estabelecida no próprio dispositivo constituci~nal, a prisão só poderá ser 

utilizada como pena propriamente dita, sanção para condutas tipificadas 
'I 215 como crimes . 

NO mesmo sentido é 0 magistério de João Carios Medeiros de 

ARAGAO. 'IA 'prisão civil' é a constrição da liberdade como medida processual 

212 Processo de Vol. 1'. 3' edição, reilnpreSd0. Coiinbra Editora, 1985, p. 24. 
213 ~~~t~~ da civil. Ajuris 501153-167. p. 157. 
3' A pndo civil prevista em nossa legisla~80. Ciência Jurídica no 63 de mio/junho de 1995, 13. 
'I5 Op. cit. p. 38. 
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coercitiva, meio de execução indireta - o mecanismo tem a finalidade de 

pressionar psicologicamente o devedor, afim de que ele mesmo satisfaça a 

obrigação. Fora da exceção estabelecida no prbprio dispositivo 

constitucional, a prisão só poderá ser utilizada como 'pena' propriamente 

dita, sanção para condutas tipificadas como crimes (ou, quando menos, 

'transgressões militares' - art. sol LXI) - desde que observadas todas as 

garantias constitucionais penais e processuais penais (art. 5O, XXXIX, XLV, 

LIII, LIV, LV, LVII, LX, LXI, LXVI, et~.)".~" Vale dizer: precisa respeitar o 

princípio da dignidade da pessoa humana no que diz respeito ao direito de 

liberdade. 

Trata-se do mesmo caminho observado em artigo de Luiz Vicente 

CERNICCHIARO: "A prisão civil é prevista em nossa CF para os casos de 

depositário infiel e injustificado não pagamento de prestação alimentícia. A 

segunda hipótese, aliás, é contemplada também na Convenção de San José 

da Costa Rica, subscrita pelo Brasil e promulgada pelo Congresso 
i' 217 , Nacional . 

Só será decretada a prisão se o devedor, embora solvente, procure 

frustrar o pagamento, e não quando se ache impossibilitado de pagar a 

dívida. Como não tem o caráter de pena, será imediatamente revogada se o 

débito for pago. 

Recorra-se, mais uma vez, a Georges RIPERT, para lembrar: "... que 

existem princípios jurídicos que estão ligados ao nosso estado de civilização 

- I 6  Prido civil e problemas afins. Universitas/Jus, p. 54. - PAULO RESTIFFE NETO e PAULO SERGIO 
RESTIFFE. em artigo intitulado Prisão Civil do Depositario Infiel em frite da derrogação do art. 1287 
do código Civil pelo Pacto de San José da Costa Fca,  lembra que a única esceção tnanti& em nossa 
Constituição é a prisão do devedor de alimentos: "E preciso não perder de perspectiva que a vedação 
da por &vi&, no sistema jurídico brasileiro, possui extração constitucional. A Lei 
Fundamental, ao estabelecer as bases do regime que define a liberdade individual, consagta, em tema 
de p,-ido civil por dívida. uma tradição republicana. que, iniciada pela Constituição de 1934 (art. 113, 
n.0 30), tem sido observada, com a Só esceçso da Carta de 1937, pelos sucessivos documentos 
constitucionais brasileiros (CFl46 - art. 141, $ 32; CFl67 - art. 150, 8 17; CFl69 - art. 153, 8 17). A 
Constituição de 1988, perfilhando essa mesma orientação, dispõe. em seu art. 5.O, LXVII, que: N ~ O  
haverá prido civil por dívida, Salvo a do respons(ive1 pelo inadhplemento voluntário e inescuhel de 
ob,igção e a do depositário infiel". In: RT 756137-52. Doutrina civil - 1." seção. Outubro 
de 1998, p. 46. 
- I 7  Revi- Jurídica 257. Março11999, P. 46. 
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e, em assegurando, o mantém. O direito declina se eles são mal 
t i  218 conhecidos . . 

O entendimento predominante, com vasta fundamentação na doutrina 

e jurisprudência, e o da impossibilidade de decretação da prisão do devedor 

de ofício, sem requerimento da parte. 

Conforme já doutrinava o Professor Enrico Tullio LIEBMAN: "O que há  é 

uma opção oferecida ao credor; ou o procedimento especial do art. 733, ou o 

procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente. Se, 

ajuizado o primeiro (art. 733), não conseguir o credor a satisfaçgo do seu 

crédito, restará o último (arts. 646 e S.). Mas, se ajuizado o último e a 

execução resultar infrutífera, não caberá o procedimento do art. 733 por falta 

de interesse de agir: O interesse hh de ser no recebimento da pensão e na0 
t i  219 na prisão do devedor . 

Também Araken de ASSIS, esclarece ter o credor a faculdade de 

requerer a citação do devedor para, nos termos do art. 733, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. sob pena de prisão de 01 (um) 

a 03 (três) meses no caso de alimentos provisionais, ou de até 60 (sessenta) 

dion, no coso $08 alimenta8 definitivos, snfatirendo "de outra banda, 8 

prisao do executado somente se eneeja depois de vencido s incidente aberto 
cem a citeqa0, regido pelo ewntradlt8rl0 ~ len0,  Carece de pedido expresso, 

, ,  , dependendo todas as modalidades de a ~ a 0  executória da iniciativa do 
credor (ar-, 614, caput, do CPC), descabida 6 a constriçao pronunciada de 

ofíciou. 220 

N ~ O  é diferente o p ~ ~ i ~ i ~ n a m e n t ~  de José Amir do AMARAL: 'I... incabe 

ao Juiz agir de oficio em relação prisão do devedor alimentar, mesmo que 

fique nos autos a extrema necessidade do credor. Cabe a ele, e 

218 ~~~d FERRO, Marcelo Roberto. a. cit. P. 72. 'I. .. qu'il existe des principcs juri&qucs qui sont 
lies notre etat de civilimtion et cn assurent le inaiitien. Lc droit ddcline s'iis sont méconnus." 
"' Op,cit, p. 159. 

Op. cit. p. 130. 
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somente a ele, pedi-la, até porque o direito de alimentar e, em decorrência, a 
i r  221 sujeição do alimentante inadimplente a prisão, é personalíssimo . 

A jurisprudência vem a muito tempo confirmando esse entendimento: 

"E, corno é sabido, a prisão'só poderá ser decretada a requerimento da 

parte interessada e após o exaurimento dos meios compulsivos".222 

~ ã o  sendo requerido pela parte, o decreto de prisão envolve ameaça 

de coação ilegal ao direito a liberdade e, por conseqüência, desrespeito a 
dignidade da pessoa humana do devedor. A segunda instância também não 

pode decretar de ofício a prisão do devedor inadimplente; essa 

impossibilidade é estendia ao juizo deprecado e ao Ministério Público não é 

conferida legitimidade para requerer a prisão do devedor enquanto atuar 

nestas açóes apenas como fiscal da lei, em defesa dos interesses do menor 

(arte 82, incisos I e 11, do Código de Processo Civil). 

A intervenção do Ministério Público na qualidade de custus /egis não o 

vincula ao interesse de nenhuma das partes. 

Nesse sentido leciona 0 professor Antônio Cláudio da Costa 

MACHADO: "Como 'cusfus Iégis'. a instituição na0 é autorizada a deduzir uma 

pretensão material contra alguém; nem a defender alguém contra a 

pretensão que outrem lhe tenha deduzido; nem lhe é facultado prestar 

assistência a quem quer que seja...". "Ora, se a instituição não formula 

pedido contra ninguém, é Porque não está exercendo a@o, ou seja, o direito 

de receber uma providência jurisdicional que solucione o litígio. Se, por outro 

Iado não intervém para defender é Porque não está exercendo o direito de 

exceçáo isto é, o direito de resistir a Pretensão do autor. E, finalmente, se 

não ingressa no processo Para auxiliar a uma das partes é porque não 

exerce direito de coadjuvaf. E, concluindo, ensina que "realmente, o que 

anima a do Ministério Público-fiscal da lei não é fazer prevalecer 

um interesse material que qualquer Pessoa poderia defender em juizo como 

autor réu (ou ~ubstituto) ou assistente. O que defende o 'custus /egisJ é o 

interesse do Estado de ver a lei perfeitamente aplicada a situações jurídicas 

"' Op. cit. p. 165. 
. -22 RT 4681297. 37711 14, 5341307, 5471297 e outras. 
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de extrema relevância social. É um interesse identificável com o do próprio 

Estado-juiz e completamente distinto do das partes. Por isso O 

posicionamento 'sui genefi~'  que ocupa o 'parguet' na relação processual de 
t i  223 parte imparcial . 

Excepcionalmente, o Ministério Público terá legitimidade quando se 

colocar como substituto processual, com legitimação extraordinária para a 

iniciativa da ação alimentar em favor do menor. 

De acordo com o professor Antônio Cláudio da Costa MACHADO: "0 

curador especial defenderá, em nome próprio, um interesse alheio, que e o 

do incapaz, fazendo tudo aquilo que um diligente representante ou advogado 

faria para conseguir ganho de causa em favor daquele. Nestas 

circunstâncias, podemos pensar com seriedade em substituição, porque o 

incapaz não atua processualmente; todo o seu poder de açao ou exceç8o 

desaparece no momento em que intervém 0 curador. passando este a 

desempenhar, com exclusividade, a defesa P~OC~SSU~I  dos interesses 
11  224 materiais do incapaz . 

A propósito trazemos a cola~ão uma situação na qual se reconheceu 

ao Ministério Público a legitimidade Para a açáo de alimentos e, nestas 

cirwnstâncias teria o Ministério Público legitimidade para requerer a prisão 

do devedor inadimplente: "Ministério Público. Iniciativa para propor ação de 

alimentos. Admissibilidade. Art. 201, 111 do Estatuto da criança e do 

adolescente. Substituição processual e legitimação anômala (ad. 129, IX 

~ ~ 1 8 8  e afi. 6 O  do CPC). Irrelevancia quanto a existir ou nao no local serviço 

de judiciária gratuita. Interesse maior a ser tutelado. custos /egis. 

Suprimento pela intervenção da Procuradoria Geral da Justiça. Artigos 98 11 

e 148 parágrafo único 'g' da Lei 8.069190. A função do Ministério Público na 

ação de alimentos não se exaure no simples CUS~OS /egis. Diante da 

impotência natural do incapaz e dos direitos objetivamente indisponíveis 

deste legitimado Com0 substituto processual está O Órgão Ministerial a 

pleitear, em nome próprio direito daquele na forma do ad. 60 da Lei 





pedido, mandando penhorar bens contra o pedido original, sob pena de estar 

proferindo uma decisão extra petita. 

Porém, é de fácil constatação que a cada dia cresce o número de 

juizes de primeiro grau que aecide pela cisão da execução para executar 

pelo rito do art. 733, do Código de Processo Civil, apenas as últimas 03 

(três) parcelas, remetendo as demais Para o rito do art. 732, do Código de 

Processo Civil, sob o argumento - majoritário em nossos Tribunais - de que a 

prisão civil do devedor contumaz somente deve se dar em relação as 

prestações que visem suprir as necessidades atuais do alimentando, isto é, 

aquelas que mantém o carater alimentar, sendo que as prestações 

pretéritas, vencidas há mais de três meses, já perderam o caráter alimentar 

para subsistirem como divida pecuniária relacionada ao ressarcimento de 

despesas despendidas pelo credor, em face do inadimplemento do 

executado. Isso também desrespeita a dignidade da pessoa humana, leia-se 

o direito a vida do credor dos alimentos. 

O que deve ser executado sob pena de prisao 

Têm 0s tribunais proclamado que só 0 descumprimento da prestação 

alimentícia atual sujeita O devedor a prisão, na0 assim o não-pagamento de 

outras verbas, como custas, despesas periciais e honorários de advogado. 

as prestações pretéritas, atrasadas, devem ser cobradas em procedimento 

próprio (mediante penhora). 

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Prisão 

civil - Alimentos - Divida pretérita - 1. A dívida pretérita, sem capacidade de 

assegurar no presente a subsistência do alimentado, é insusceptivel de 

embasar decreto de prisão. 2. Entendimento pretoriano dominante. 3. RHC 
11 227 provido . 

Com propriedade Arnaldo MARMIT'T se insurge contra este 

posicionamento jurisprudencial: "..- Não é esta, Por certo, a melhor s o l u ~ ã ~ ,  

, 227 STJ RHC 6.321. sp. B T .  Rel. Min. ~ ~ ~ n d 0  Gonçalves. DJU 08.09.1998. p. 114. 



porque na verdade as quantias referentes aos débitos atrasados, 96 pelo 

fato do atraso não perdem o caráter de prestação alimentar. Se assim fosse, 

ninguém mais estaria obrigado a pensionar ninguém. O atraso, atribuível ao 

devedor, não despe as parcelas da natureza da causa de que emanam. 0 
débito continua sendo alimentar. Exatamente por isso, por sempre 

conservarem essa índole os débito3 preteritos, nenhuma eiva de nulidade 

pede ger vigta no cleaete prl%lenel de Btveder, jQ quo e provid8ncie é 
legalmente prevista para o descumpridor em hipdteses que tais. Se tinha 
motivos para embasar pedido de exoneraggo, ao alimentante cumpria temar 

essa providência, que seria idônea para obviar sua pris4o. N4o o fazendo, 

porbm, oportunamente, e sendo vedado ao devedor beneficiar-se de sua 

própria relapsia, se não postulou a liberação do encargo, legítima é a sua 

custódia civil, ainda mais quando não justificada a impossibilidade de prestar 
11 228 0s alimentos devidos.. . . 

Contundente e irrespondivel tal posicionamento, mesmo porque a 

cada .dia se d o aumento das demndas executivas versando sobre 

alimentos devidos por alimentantes que usam e abusam do "direito" de se 

esconderem e de fugirem para não honrarem 0 débito alimentar mediante 0s 

mais diferentes ardis: demissão do emprego para se transformar em 

autónomo (prestador de serviços), mudanças repentinas sem qualquer 

acordos para receberem comissões e horas extras ''por fora1? 

etc., e, quando "achados" só pagarão três parcelas - porque em regra nada 

possuem de bens patrimoniais em seu nome. 

Na execução do julgado que fixa a pensão aiimenticia, como em 

qualquer outra causa decidida, se deve procurar dirimir o conflito executivo 

de modo a satisfazer plenamente O direito do exequente. 

Nesse sentido 6 O ensinamento do consagrado Mauro CAPPELLE~~.  

"0 acesso à justiça pode, portanto1 ser encarado como requisito fundamental 

- o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e 

. 228 %do civil por alimentos e depositário infiel. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p. 107/1()8. 
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determinado bem - deve ter tudo aquilo, exatamente aquilo que lhe foi 
ii 233 reconhecido como devido . 

Este o posicionamento defendido pelo juiz Francisco Fernandes de 

ARA~JO: "NO entanto, entendemos que o juiz pode agir de oficio, não só pela 

redação imperativa do referido art. 733, § 1°, do CPC, mas, principalmente, 

porque o art. 19 da Lei 5.478168 0 autoriza a isso, sem dúvida. Com efeito, 

diz esse dispositivo legal que: 0 Juiz, para instrução da causa ou na 

execução da sentença, poderá t ~ m a r  todas as providências necessárias 

para seu esclarecimento ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, 

inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 dias".234 

NO mesmo sentido é o magistério de José Carlos Barbosa MOREIRA: 

"A imposição da medida coercitiva pressupõe que o devedor, citado, deixe 

escoar o prazo de três dias sem Pagar, nem provar que já o fez ou que está 

impossibilitado de fazê-lo (art. 733, caput). Omisso O executado em efetuar o 

pagamento, ou em oferecer escusa que Pareça justa ao órgão judicial, este, 

sem necessidade de requerimento do credor, decretará a prisão do devedor, 

por tempo não inferior a"um nem superior a três meses (art. 733, 10, 
derrogado aqui o art. 19, caput, fine, da Lei no 5.478)"."' 

Na prática, pela observação do que ocorre diariamente em uma vara 

de família, pensa-se que a melhor orientação é aquela que, discordando da 

doutrinária antes citada, 6 contrária a decretação da prisão de 

ofício pelo juiz. Muitas das vezes o devedor ao ser citado efetua o 

pagamento das pensões reclamadas e se vê sem condições materiais para 

contratar profissional para defendê-lo, e 0 credor por já estar com sua 

pretensão satisfeita, também se desinteressa pelo processo, vindo assim, o 

decreto de prisão de ofício atingir indevidamente aquele que satisfez o 

- 
233 CHIOVENDA Giuseppe. Instituições de direito processual civil. vol. 1.  2." edição. campinas. SP: 
Bookseller Editora e Distribuidora. 2000. p. 372. 
234 Algumas quest&s sobre alimentoS. . . a prisão do devedor de ofício. RT-634 de agd 1988. p. 3 1. 
235 Cit 30 J. - NO mesmo sentido o consagrado Francisco Cavalcanti p m s  DE M ~ R ~ ~ ~ . ~  já 
&fendia: w, . .  a prisão é decretável de ofício; a decretação é pelo juiz do cível. a requerimento do 
credor ou oficio". In: Comentários ao código de Processo civil. Rio de Janeiro: Editora F~~~~~~ 
1973. p. 483. 
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débito reclamado na ~ X ~ C U Ç ~ O ,  em autêntica violação ao principio da 

dignidade humana no que respeita a liberdade do devedor. 

Esta é também a razão pela qual o Ministério Público, enquanto 

"custus legis", não deve requerer a prisão do devedor, mesmo porque não 

saberá se tendo havido o pagamento, este não foi ainda comunicado nos 

autos. 

Nesse sentido a lição de Sérgio Gischkow PEREIRA: "A execu@o por 

penhora produz demora i~compatível com a emergencialidade inerente ao 

crédito alimentar. Destarte, estou em que cabe ao credor optar pela via a 

seguir. Ponderará o credor suas necessidades, o grau de agudeza de suas 

deficiências em alimentos, o quanto pode resistir tempora~rnente".~~~ 

Também Amilcar de CASTRO defende que a medida não pode ser 

decretada de oficio: "... ela depende de requerimento do credor, porque este 

estará sempre em melhores condições que o juiz para avaliar sua eficácia e 

oportunidade. Deixa-se ao exeqüente a liberdade de pedir, ou não, a 

aplicação desse meio executivo de coaçáo. quando, no caso concreto, veja 

que lhe vai ser de utilWade. pois pode muito bem acontecer que o 

exeqüente, maior interessado na questão, por qualquer motivo, não julgue 

oportuna e até considere inconveniente a prisão do executado".237 

Recurso contra a decretaçlío da prislío 

O recurso cabível contra a decisão que decreta a prisão do devedor é 

o agravo de instrumento que, com a nova regulamentação dada pela Lei no 

9.139/95, permite ao agravante requerer diretamente ao relatar que 

determine a suspensão do cumprimento da decisão agravada até o 

julgamento do recurso pela turma, não havendo nenhum interesse agravo 

retido pela impossibilidade da obtenção da liminar de suspensão do decreto 

prisional. 

- 

236 knda os alimentos e prisão civil. Ajuris 241160. p. 159. 
'37 Comentários ao código de p'OCeSS0 civil - ~01 .  VIU. 2' ed. São Paulo: RT. 1976. p. 377. 



NOSSOS Tribunais têm, excepcionalmente, admitido o habeas corpus 

para prevenir a prisão do devedor. 

Este o sentido que tem sido seguido nossa jurisprudência: "Habeas 

corpus. Prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar. 

Alimentos fixados provisoriamente. Encargo reduzido na sentença. Efeito 'ex 

tunc' da sentença. Execução promovida com base na fixação provisória. 

Inadmissibilidade. Caracterização de constrangimento ilegal. Inteligência do 

artigo 13, § 3O da lei no 5.478168. Ordem concedida. O conteúdo da 

disposição do artigo 13, § 3' da Lei de Alimentos, que ao prescrever que '0s 

alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o 

julgamento do recurso extraordinário', quer significar que concedido 0s 

alimentos provisórios, estes vigoram msmo no caso de ser a ação do 

reclamante julgada improcedente, dando sua cassação apenas após o 

trânsito em julgado. Quando, porém, não é caso de improcedência, mas a 

sentença reduz o valor dos ah'lentos em relaçao ao valor fixado 

provisoriamente, o efeito da sentença é 'ex tunc', operando autêntica revisão 

deste valor. A execu@o promovida com base no valor fixado 

provisoriamente e decorrendo dai 0 decreto de prisão civil, ficou 

o constrangimento ilegal do devedor reparável pelo remédio 
i r  238 heróico . 

238 T J ~ ~  HC 38.6904. g8 CDPiv. Rel. Des. Ruiter Oliva. j. 04.03.1997. Confira decido em sentido 
contráni &do o caráter es~PCiona1 da ~ d m i s d o  do HC pelo Tribunal de Justiqa de São paulo. 
wAlimen;os - Questão relativa ii impossibilidade ou niio de o alimentante cumprir Na obfigaFão i 
T~~~ prira apreciaç& na instdncia processual civil, sob amplo contraditório - Hnbeos corpus con,o 
"ia inadeqMb - NO âmbito restrito do hobea.9 corpus cabe examinar. tão-wmente, a ordem de 
p,.i& atual ou iminente está de coofornudade às f o m ~  legais". (TJSP. HC 25 1.867-1.7. c.cív. Rei. 
D ~ ~ .  Benjni Cabral. J, 22.03.1995. AASP 1.961159-e). 
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Prazos da prisão por divida alimentar 

0 Código de Processo Civil, em seu art. 733, § 1°, prevê a prisão civil 

para O devedor de alimentos; limitando-a entre um (01) e três (03) meses. 

Por seu turno dispõe O art. 19 da Lei de Alimentos que o juiz pode decretar a 

prisão por até sessenta (60) dias. 

Como ambos os dispositivos estão em vigor, é necessário torná-los 

conciliáveis, de alguma forma, antes de se concluir por uma colisão ou 

conflito de nossa legislação. 

A melhor forma de chegar a essa conciliação, entre preceitos 

aparentemente contraditórios, 6,  sem dúvida, dar-se acolhida B tese de que 

a disposição contida no art. 19 da Lei 5.478168 - se refere a alimentos 

fixados por sentença definitiva ou por acordo; e por outro Iado a 

normatização do art. 733 do Código de Processo Civil - se refere a alimentos 

provisionais. 

 sobre a vigência de ambos 0s dis~ositivos e da possibilidade de sua 

aplicabilidade, José ~ a r l o s  Barbosa MOREIRA leciona que: "No art. 733 e 

seus parágrafos, contempla o Código não uma particular modalidade de 

procedimento executório, mas um meio de CoerÇã0, tendente a conseguir o 

adimplemento por obra do próprio devedor: a prisão civil autorizada a titulo 

excepcional pelo Constituição da República (ad. Sol no LXVll) e totalmente 

despojada de carater punitivo. a despeito do USO impróprio da palavra 'pena' 

do § 20 do dispositivo processual. De tal expediente só parece cogitar o 

Código em se tratando de 'execu~ão de sentença Ou decisão que fixa 0s 

alimentos provisionai~' (art. 733, CaPut, ~rincipio), isto é, de pronunciamento 

final (lsentençal) ou liminar ('decisão1) em processo cautelar (art. 852 e 

segs.1; no entanto, O art. 19, caput1 da Lei no 5.478, de 25.07.1968, não 

derrogado nesse ponto pelo Código, nem alterado pela Lei no  6.014, de 

27.12.1973, art. 40. autoriza a decretação da prisão, em termos genéricos 



'para cumprimento de julgado OU do acordo' que porventura hajam as partes 

celebrado, no processo (principal) da ação de alimentos".230 

Esse é o entendimento secundado por Luiz Flávio GOMES: "Outra 

orientação, creio a melhor, vem espelhada em parecer do ilustre Procurador 

da República Francisco de Assis Toledo: 'Como ambos os dispositivos estão 

em vigor, segundo vimos, é preciso procurar compatibilizá-los, de alguma 

forma, antes de se concluir por uma insuperável contradição do legislador. E, 

segundo pensamos, a melhor forma de chegar a essa compatibilização, 

entre preceitos aparentemente contradit6riosI 6,  com efeito, dar-se acolhida 

à tese de que: um - O do art. 19 da lei 5.478168 - se refere a alimentos 

fixados por sentença definitiva ou por acordo; outro - o art. 733 do CpC - se 
l i ,  240 refere a alimentos provisionais . 

Tal entendimento é 0 que restou sufragado pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

De outro lado, repugna 0 bom CW'ISO e fere OS princípios das garantias 

individyais, leia princípio da dignidade da Pessoa humana, decretar-se a 

prisão sem a fixação de Úm dos prazos estabelecidos em nossa legislação 

vigente, como por exemplo: até que Pague o débito; exigindo-se assim, a 

expressa fixaçso do prazo da prisão que Pode variar de 30 (trinta) dias a 90 

(noventa) dias. 

Nesse sentido é oportuna a lição de João Roberto PARIZA~O que tem 

a seguinte observação: "Havendo Prazo Previsto para a duração da prisão 

civil do devedor de alimentos, é inadmissível seja este confinado até que 

pague a dívida alimentar (RT 490/373), até mesmo porque o cumprimento 

da prisão civil não exclui a responsabilidade do devedor ao pagamento das 

vencidas e vincendas. De se observar, ainda, que nenhuma 

prisão ser decretada Por Prazo indeterminado, devendo, portando, a 
autoridade fixar dentro dos limites legais 0 tempo de duração da ~us16di~".~41 

239 op. cit. p. 301. 
240 fisso civil por dívida alimentar ( a l ~ n s  aspectos controvertidos). RT 582/09,14. p. 12 
241 EsecuF.o de presta~so alimentícia. Rio de Janeiro: Aide, 1995. p. 65. 
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Da observação prática do que ocorre nas varas de família se verifica 

que a prisão do devedor, como meio coercitivo para forçá-lo ao cumprimento 

da obrigação alimentar, não precisa ser longa, vez que, recolhido pris8o o 

devedor, logo surge o numerário para o pagamento ou acordo entre as 

partes para parcelamento do débito em atraso, de modo que não é um prazo 

longo de prisão que aumentará a coação sobre o ânimo do devedor 

inadimplente, mas, sim algum tempo - ainda que período reduzido - 
suficiente para sensibilizá-lo e criar, psicologicamente, o desejo de manter 

ou recuperar sua liberdade OU dignidade, principalmente ao constatar a 

perniciosidade do sistema carcerdrio. 

A conclusão que se extrai da análise dos textos do Código de 

Processo Civil e da Lei de Alimentos é a de que a prisão civil do devedor 

pode ser requerida tanto no caso de não-pagamento dos alimentos 

definitivos, como também dos provisórios e ~rovisionais, entendimento já 

consagrado na jurisprudência do STF, que acabou por afastar 

definitjvamente a impossibilidade da decretação da prisão no caso dos 

alimentos definitivos em "razão de não ter O ar?. 4O da Lei no 6.014173 

derrogado o art. 19, da Lei no 5.478168. 

Cisão do processo de execuçHo de alimentos 

Vêm nossos tribunais proclamando que SÓ o descumprimento da 

prestação alimentícia atual sujeita o devedor a prisão, - as prestações 

pretéritas, atrasadas, devem ser cobradas em procedimento próprio 

(mediante penhora) - assim também 0 não-pagamento de outras verbas, 

como custas, despesas periciais e honorários de advogado deverão ser 

executadas pelo rito do art. 732, do Código de Processo Civil. 

Tal jurisprudencial contraria a legitimidade ativa 

ao credor, bem como, a faculdade conferida pela lei de poder 

escolher a forma de executar seu crédito alimentar. ~ o g o ,  pedindo o 

exequente a citação do devedor Para Pagamento do débito alimentar 
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apurado, sob pena de prisão (art. 733, § 1°, do Código de Processo Civil), 

não pode o juiz modificar o rito da execução, mandando penhorar bens 

contra o pedido original, sob pena de estar proferindo uma decisão extra 

petita. 
AS razões para esse entendimento jurisprudencial são elencadas pelo 

Juiz de Direito catarinense Jorge Luis Costa BEBER: "Com efeito, a aludida 

orientação possui sua base de sustentação em três argumentos fulcrais: I - a 

urgência da prestação alimentícia somente se justifica para o débito 

presente, imprescindível a manutenção do alimentando, sendo presumível a 

desnecessidade de cobrança célere das parcelas mais remotas; 11 - as 

prestações acumuladas perdem a sua natureza de verba alimentar, 

transmudando-se em valor indenizatorio; 111 - a excepcionalidade da prisão 
243 

Evidente que se, após a citação do devedor, houver a noticia da 

existência de patrimÔni0 suficiente Para suportar O pagamento reclamado, 

deve o magistrado determinar que a execução siga o rito previsto no art. 

732, do Código de Processo Civil, uma vez que a liberdade pessoal é um 

direito fundamental garantido pelo principio da dignidade da pessoa humana, 

e sua privação constitui, sem dúvida alguma, tomada em situações 

decorrentes de uma avaliação dos direitos postos a avaliação do julgador 

que deverá buscar no principio da proporcionalidade a sua aplicação. 

Faz severas críticas a tal ~osicionamento O magistrado catarinense, 

que dada a sua pertitlência, permitimos reproduzi-las: "Com efeito, se tem 

observado é que um expressivo flúmero de decisões, para não dizer a 

totalidade delas, mormente na Superior Instância, se utiliza da mencionada 

construção, seja para determinar a cisão do processo executivo, seja para 

conceder ordens de habeas corpus. E assim Se decide 'porque este é o 

entendimento jurisprudencial.. .', 'porque assim se tem entendido', além de 

243 Alimentos: prigo civil e prazo de inadimplência. Revista Brasileira de Direito de Familia- no 

~br-Mai-Jun199, P. 25. 
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outras expressões do gênero, sem que haja maior fundamentação. Apenas a 
I ,  244 jurisprudência. Nada mais do que isto . 

NO mesmo sentido é o entendimento de Arnaldo MARMITT: "... as 

parcelas referentes a alimedos pretéritos traduzem substrato econbmico 

concernente a manutenção e a subsistência. Improcede, por falho, o 

argumento generalizado de que, se O destinatário não os recebeu e assim 

mesmo sobreviveu, não se tratava de algo necessário e indispensável, que 

dissesse de perto com sua sobrevivência. Muito provável que o credor se viu 

obrigado a recorrer a outros expedientes, a assumir outros compromissos, 

irjclusive empréstimos, para vencer as dificuldades e manter-se 

condignamente sem a prestação alimentar com que contava. Facilmente 

compreensível também é que, recebidos 0s alimentos em atraso, terá 

condições de honrar OS empréstimos que foi obrigado fazer, exatamente 

pelo não recebimento em dia da pensão a que faz jus ... As parcelas 

vencidas e impagas durante período um tanto prolongado, e exigidas a 

posteriori, nem sempre deixam de exercer função alimentar, como quer 

grande parte da doutrina ... As quantias referentes aos débitos atrasados, só 

pelo fato do atraso não perdem o carater alimentar. Se assim fosse, ningubm 

mais estaria obrigado a pensionar ninguém. O atraso atribuível ao devedor 

não despe as parcelas da natureza da causa que emanam. 0 débito 
li 24s continua sendo alimentar.. . . 

Tal entendimento vem de encontro ao desconforto daqueles que 

militam no dia a dia forense, com as demandas executivas versando sobre 

alimentos devidos por alimentantes, que têm a seu favor a proteçáo judicial - 
que deveria ser dada ao hipossuficiente (alimentando) - para pagar apenas 

as últimas três parcelas. relegando ao exeqüente a infrutífera busca de bens 

para prosseguir na execução pelo art- 732, do Código de Processo Civil, 

porque regra geral, O devedor de alimentos busca construir seu pátrimônio 

em nome de terceiros (pais, companheiros ou novo ~Ônjuge). 

244 BEBER, Jorge Luis Costa. Op. Cit. p. 22. 
245 0p.cit. p. 107. 



Nessa esteira de pensamento, uma síntese perfeita nos b dada por 

alguém que, em razão de sua militância na área, afirma: "Como se v6, a 

atual orientação pretoriana, que libera o devedor de alimentos dos rigores da 

lei mediante o pagamento das últimas tr6s parcelas, favorece justamente a 

parte que deveria ser mais exigida, importando em flagrante prejuízo ao 
11 246 credor . 
Nesse sentido é a critica feita pelo então Juiz de Direito gaúcho 

Sérgio Gischkow PEREIRA à IUZ da legislação e da observação daqueles que 

militam na área do direito de família: "Diz-se que a tendência é abolir tais 

prisões civis, por sua odiosidade. Ora, intensamente mais significativa é a 

odiosidade do pai que abandona filhos e esposa ou companheira. E como 

tergiversar este absurdo contraste: em simples caso de depositário infiel se 

permite prisão até um ano (art. 902, B l0 do CPC), mas se nega prisão, por 

prazo muito inferior, em assunto de importância irretorqüivelmente superior, 

e muito superior. É a eXegese sistemática a recomendar a permanência da 
11 247 prisão em alimentos definitivos . 

É bom que se diga que 0 direito a alimentos é de natureza especial e 

não se confunde com deveres Jurídicos decorrentes do direito das 

obrigações. O direito a alimentos pelo seu caráter social, fundado que está 

no interesse da sociedade em Preservar 0 direito a vida enquanto dignidade 

da pessoa se apresenta como de ordem pública e por isso deve receber 

tratamento diferenciado daquele que recebe 0 depositário infiel. 

considerando-se que 0 primeiro direito da dignidade humana é o de 

sobreviver; viver sem alimentos (em sentido amplo) é impossível. A falta de 

sua deveria Ser tratada de maneira mais rígida e com menor 

tolerância que o descumprimento do direito obrigaciona1 do depositário infiel. 

E ainda em época posterior, reiterou O juiz dos pampas: "0s que 

pensam adversamente insistem no argumento da odiosidade da prisão. 

~~~~~~d~ é mais odioso deixar de prestar alimentos aos familiares aos 

filhos, aos pais, aos irmãos. Teoricamente, sem dúvida concordo reside o 

'" BEBER Jorge Luis Costa. Op.cit. p. 27. 
247 0p.cit. p. 37. 



ideal em se eliminarem todas as prisões em nosso mundo, sob quaisquer 

pretextos. Forçoso reconhecer - lamentando profundamente - não atingiu a 

humanidade grau de desenvolvimento cultural e moral possibilitador do 

afastamento definitivo da coèrção privativa de liberdade. Se a prisão foi 

estabelecida até pela Constituição Federal, é porque crônica se traduz a 

questão dos inadimplentes em débitos alimentícios. Se a nossa Carta Magna 

tutela a liberdade, não esqueceu de prever prisão civil para devedores de 
11 248 alimentos . 

Cumpre observar que a interpretação jurisprudencial liberalizante, a 

luz dos dispositivos legais que regulam a matéria, também não se sustenta. 

Nem a Carta Magna (art. b, LXVII), nem O ordenamento adjetivo (art. 733, § 

10 do Código de Processo Civil) traz qualquer limite temporal do débito 

alimentar para a decretação da medida coercitiva contra o devedor de 

alimentos. 

Por fim, é sempre confortante trazer 0 lúcido e refletido pensamento 

de Yu~sef Said. CAHALI: "Em realidade, embora aceitemos, por vezes, em 

razão das  circunstância^, que as Prestações alimentícias pretéritas 

(especialmente quando se trata de diferenças posteriormente reclamadas), 

atingindo montantes expressivos, somente poderia ser reclamada por via do 

processo executivo do art. 732 do CPC (execução por quantia certa contra 

devedor solvente), estamos pessoalmente convencidos que é mais acertado 

entender-se, com O S T F * ~ ,  que '0s débitos atrasados, valor de pensões 

não perderam, Por f o r ~ a  do inadimplemento de obrigações de 

prestar alimentos, 0 caráter da causa de que provieram. Os efeitos, 

quaisquer que sejam, têm 0 mesmo carater ou natureza da causa. No caso 

a divida continuou sendo de alimentos; não. de Outro caráter ou natureza111. 

deduzindo-se dai que, tendo tais débitos pretéritos, sempre, caráter 

alimentarl ilegalidade há no decreto de prisão do alimentante, que 

248 PEREIRA, Sérgio Gischkow. OP. cit. p. 159. 
249 JSTF 611360; RTJ 1011179 e RT 574282: Não obrigado, dc outra o bencficihrio de 
alimentos a adomr outras providências? que a lei trime lhe assegura, para a cobrança, ao invés de 
pedir a pao do &dor. E esta meio de complir 0 allmentante a pagar. desde logo, o seu débito , 
devidamente apurado. 
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é a medida constritiva, legalmente prevista, para que este cumpra sua 
i 1  260 obrigação de alimentar . 



ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE 

ALIMENTOS 

Reiteraça0 do pedido de prisão 

Duas perguntas exigem respostas: Ia) Quantas vezes pode o devedor 

de alimentos ser preso? 2a) Pode haver reiteração da prisão? 

O STF, por sua 2a Turma, no RHC. no 54.796, sob os textos da 

legislaçáo em vigor, chegou a afirmação radical de que a prisão civil, por 

inadimplemento da obrigação alimentar, pode ser "decretada e imposta 

tantas vezes quantas necessárias a0 ~umprimento da obrigação (da 
11 261 ementa) . 
O professor Athos Gusmáo CARNEIRO lembrando o Ministro Cordeiro 

Guerra, traz a colaç80: ''vale referir 0 voto do Relator, eminente Min. 

Cordeiro Guerra, 'verbis': 'A prisao do devedor de alimentos é o meio 

coercitivo adequado, previsto em todas as legislações cultas, para obrigar o 

devedor rebelde aos Seus deveres morais e legais a pagar aquilo que, 

injustificadarnente Se nega'. A Lei no 5.478, de 25.07.1968, inovando a 

matéria, em seu art. 19, § 1°, não 96 ensejou a prisão do inadimplente, como 

admitiu expressamente a renova@ da imposição da medida de prisão que 
I1  252 já tivesse sido aplicada anteriormente . 

O que n8o se admite 6 uma segunda decretação da prisao pela 

mesma dívida. Assim, Se do devedor foi preso pelo débito alimentar 

referente a um determinado mês ou período, não pode ser detido mais tarde 

novamente, pelo mesmo fato que ensejou a prisão anterior. A toda evidência 

será a decretação da prisão em razão de prestações vencidas e 
não pagas após o devedor ser colocado em liberdade. Há entendimento que 

o período de é justificativa para o inadimplemento daquele período. 



Competência do juízo deprecado 

Pode o juiz deprecado decretar a prisão do devedor de alimentos? A 

resposta negativa se imp6e.Â prisão civil não poderá ser decretada pelo 

juizo deprecado, quando se tenha expedido carta precatória, eis que a 

competência para tanto será sempre do juizo deprecante. 

A melhor doutrina e jurisprudência vem entendendo que, em sede de 

execução, o juízo deprecado só deve decidir sobre incidentes, sobre o 

cumprimento daquilo que foi deprecado: citação, intimação, penhora, 

arresto, arrematação, etc., não podendo nem mesmo decidir sobre 

embargos a execução que não digam respeito a meros incidentes dos 

referidos atos. 

prudente é tal entendimento. Sendo a liberdade pessoal um dos 

principais valores da dignidade humana, sua privação constitui ato a ser 

proferido pelo juiz0 do PrOcesso (de~recante), porque, na prática, pode 

acontecer que o executado ao receber 0 mandado extraído da carta 

precatória efetue o pagaménto do débito OU at6 mesmo noticie o acordo a 

que chegaram as partes, e, só depois de decorrido o prazo para tais 

providências é que será decretada a custódia do devedor e deprecada a 

execução da pris8o. 

Nesse sentido a lição de Arnaldo MARMITT: "A prisão civil é 
pedeitamente realizável através de carta Precatbia. Na0 se admite, contudo, 

que d a  seja decretada pelo luizo deprecado, absolutamente incompetente 

para a medida. A ele Compete ater-se ao ordenado na carta ... Não basta que 

a se opere no Juizo deprecado. 0 qual se restringirá a 

determinar o cumprimento do solicitado na carta, sem praticar nenhum outro 

ato além daquele que é objeto da precatoria- Se assim não proceder 

extravasará dos limites de sua competência, gerando 







em acidente de automóvel, tem caráter exclusivamente indenizatório, 

estando, assim, excluído do rol previsto no art. 3O, 3 2O, da Lei 9.099195, que 

refere-se as açóes de alimentos decorrentes de relações de parentesco, 

previstas no Código Civil (arts. 1.694 e seguintes) e na Lei de Alimentos (no 

5.478168). A presença, porém, na relação Process~al, de pessoa dentre 

aquelas elencadas no art. 8' da mencionada Lei, por exigir um procedimento 

mais amplo e complexo no conhecimento da lide, retira a competência do 

Juizado Especial e a transfere para O Juiz0 Comum. "Nas causas em que 

houve modificação da competência em razão da matéria ou da condição da 

pessoa, pela superveniencia da Lei 9.099195, o Juizado Especial deverá 

remeter os autos a redistribuição para a Justiça Comum". "A competência 

definida no artigo 3O, da Lei 9.099195, objetiva ou de juízo, por envolver 

matéria, valor e condição da pessoa, é absoluta e, desse modo, 

improrrogável e imodificável pela vontade das partes, sendo, portanto, 

obrigatória a jurisdição para as Causas nela  versada^...".^^ 
Mesmo diante da abertura concedida pelo art. 58, na hipótese de 

alimentos destinados a incapazes, seria necessária a intervençáo do 

Ministério Público, sob pena de nulidade absoluta, em face da previsão 

normativa contida no art. 11. da Lei Especial combinado com o art. 82, 84 e 

245, do Código de Processo Civil. 

Oportuna a lição do professor Antônio Cláudio da Costa MACHADO: 

atividade de f i s c a l i ~ a ~ ~ o  pressupõe equilíbrio entre as partes e 6 justamente 

este equilíbrio que permite a liberdade opinativa: o órgão do 'parque? 

vislumbrando falhas no desempenho processual do autor ou r8u ... aponta o 

caminho a trilhar, viabiliza a perfeita aplicação da lei, pois, a final de contas 

o que tem importância é descobrir se o interesse existe e, se existe, realiza- 

10, desconsiderandO a boa OU má vontade das partes...".267 

Mas, em face desses aspectos legais, constata-se, sob um conceito 

jurídico mais preciso, que a de homologa~ã0 prolatada é 

inexistente e não simplesmente nula, visto não haver competência do juizo 

256 TJSC cc 96.003088-3. Tubado. Rei. Des. Gaspar Rubk 2' C.C.. J. 10.09.1996. 
"' 0p.cit. p. 22 1. 
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(por expressa disposição legal), de modo que se configura a incompetência 

absoluta do juizo em razão da matéria, revelando a inexistência da relaçao 

jurídica processual. 

Na hipótese da nulidade absoluta e insanável da sentença de 

homologação, deve-se argui-la na oportunidade da defesa, sob o aspecto da 

inexigibilidade do título, visto que, admitindo-se a ação executiva, haverá a 

infraçáo do devido processo legal. 

Nesse sentido a li@0 de S6rgio Cruz ARENHART que se louvando em 

Luiz Edmundo Appel BOJUNGA,~~ ensina: "O principio universal do processo 

contraditório constitui, sem dúvida, garantia fundamental para aplicaçao da 

justiça, devendo merecer a mais viva repulsa a qualquer norma legal que 

restrinja sua aplicação. O diálogo que deve existir entre as partes e o juiz, 

antes que se tome qualquer decisão ou se &tive qualquer tipo de prejuízo 

para qualquer das partes, 6 tambdm necessário no processo executivo. A 

celeridade deste processo satisfativo não poderá atropelar aquele mínimo de 

cautela exigível, ademais por contemplar a lei um outro processo (cautelar - 
Livro III do CPC) que apresenta, dentre outras funçdes, assegurar também 

uma relação processual executiva. Ora, a a@o processual executiva 

parece ser um agir do Estado Para satisfação do exequente que 

concomitantemente agirá em Juizo. A conduta do Estado-juiz será baseada 

na lei e o princípio do contraditório constitui garantia efetiva da 

imparcialidade do magistrado. Seria um erro Crer que o contraditório 

privilégio do Processo de cogni@o. O cerne do processo 

executivo, singelamente, é a repressão da desobediência do devedor, 

todavia, deve o juiz certificar-se das informações unilateralmente prestadas 

aplicando-se o princípio 'audiatur et altera  par^"'.^^ (com a audiência da 

parte contrária). 
Nesta esteira de pensamento está a jurisprudência do STJ: "HC 

1 9 8 4 / ~ F  - processuat. Juizado informal de pequenas causas. Alimentos 

15s de processo. Ano 14, no 55. jul-set. de 1989. p. 65. 

259 A defesa do pela via Judicial. In Aspectos polêmicos e atuaii dos civeis e de 
outras formas de impugnação às decisWiudiciais. Vol. 4. S ~ O  Paulo: Editm RT, 2001. 9g4 



Acordo. Prisão do devedor. Vedada a jurisdição conciliatória às causas de 

natureza alimentar (Lei no 7.244184. art. 3'. 3 1°), o acordo das partes, 

homologado em sede do chamado juizado informal, não tem eficácia para a 

compulsáo executória da piisáo civil do devedor, à míngua do devido 

processo legal (Lei no 5.478168, art. 19)". E ainda: "HC 9.3631BA - Alimentos. 

Prisão Civil. Acordo celebrado perante 0 juiz do especial cível. Excluidas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, O acordo 

celebrado pelas partes, ainda que homologado por aquele juízo, na0 tem 

eficácia para a compulsão executória da prisão civil do devedor, à mingua do 

devido processo legal". 

Ante a expressa disposição legal (art. Sol § ZO, da Lei no 9.099/95), 

temos que se revela incompetente o Juizado Especial Civil para apreciação 

da açáo de alimentos e, por conseqüência, da execução de alimentos, 

ressalvando-se que, na maioria das vezes, temos a presença de incapaz no 

pó10 ativo da demanda (art. 8'. da Lei no 9.099195) e nem sempre está 

presente o órgão do Ministério Público nos acordos feitos em tais ocasiões. 

Ora, se "não poderã'o ser partes, no processo instituído por essa Lei, 

o incapaz" (art. 8O), a sentença proferida pelo Juizado Especial é inexistente 

pela incompetência do juizo (a via escolhida é vedada expressamente pela 

Lei) e inexiste a capacidade da parte para estar em juizo. 

Questão tormentosa ocorre quando o acordo celebrado pelas partes é 

homologado pelo Juizado Especial Civil com a participação do Ministério 

público. A saída jurídica que se pode dar é juntar o referido acordo 

devidamente homologado em um novo pedido de alimentos dirigido ao juizo 

de família, que, tomando Por parametro 0 valor acordado entre as partes, 

fixará desde logo os alimentos provisórios e convocará as partes nos termos 

do art. 40 da Lei no 5.478 de 25.07.1968: "AO despachar o pedido, o juiz 

fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor ,... 

podendo, a partir dai, promover a execução dos alimentos acordados e 

agora arbitrados pelo juízo competente- 





o artigo 5O, LXVII da Constituição Federal, dispositivo relativo apenas ao 

direito de família - Descabimento da prisão configurada - Ordem em 'habeas 
II 262 corpus' concedida . 

Em que pese a jurisprudência ter se firmado nos termos antes 

mencionado, "porque este é o entendimento jurisprudencial.. .", "porque 

assim tem-se decidido...", al6m de outras expressóes do g0ner0, sem 

qualquer fundamentação mais autorizada (devia ser patentes as reais razões 

de qualquer escolha judiciária e revelados os conflitos entre as várias 

soluções possíveis), longe está a unanimidade da doutrina que por vdrios de 

seus representantes se insurge contra tal postura. 

A propósito, veja a posição assumida por Eduardo TALAMINI: "Na 

Constituição, dívida de alimentos não é só aquela que decorre do direito de 

família. Abrange todo e qualquer crédito cuja função precipua seja a de 

possibilitar a subsistência digna do credor. Estão incluídas no conceito 

constitucional as obrigações decorrentes de negócios jurídicos e da 

responsabilidade civil por ato ilícito, nos estritos limites em que tenham por 

específica destinação a ~&'evivência do credor ... o conceito de divida 

alimentícia com a extensão ora indicada é extraivel da própria Constituição. 

NO 'caput' do art. 100, previu-se regime especial para a cobrança, perante as 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal, dos 'créditos de natureza 

alimentícia'. Ora, a Fazenda Pública não tem parentes, não contrai 

matrimôniol nem é unida estavelmente; enfim. não tem nenhuma relação de 

direito de família - e mesmo assim pode dever alimentos. O sentido 

constitucional de 'alimentos', portanto, vai necessariamente além do direito 

de família: abrange indenizaçóes, pensões, salários e Outras verbas - desde 

que essencialmente destinadas ao sustento do titular do cr6dito . ... Bem por 

isso,... a tutela mediante constri@o pessoal em favor do alimentando 

constitui-lhe garantia f~fldamental. Concebe-se a limitaÇ80 de um direito 

báçico a liberdade, em prol de outro ainda mais nuclear, a vida. 0 mesmo 

trapo de essencialidade faz-se Presente em todas as espbcies de divide de 

262 L E X - ~ A C S P  15712 19,22 I .  No mesmo sentido: JTA 118í153, LEX-JTJ 167125 1,252. 
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natureza alimentícia - quer advenham de relações familiares, do regime de 

responsabilidade civil OU de negócios jurídicos. Não se justificaria tratamento 

diferenciado. A Constituição, em suma, não 96 autoriza, como assegura o 

emprego da prisão civil para atutela do alimentando, independentemente da 
r i  263 fonte do direito a alimentos . 

Também esta é a orientação transmitida por Luiz Guilherme MARINONI: 

execução da sentença, que condena ao pagamento de um valor que tem 

por objetivo tutelar um direito que depende da imediata realização do direito 

de crédito, não pode ser suspensa após a penhora, não s6 porque O caso 

n&o é de necessidade de segurança do direito de crédito, mas 

principalmente porque a espera poderá trazer prejuízos ao direito que é 

conexo ao direito de crédito. É preciso que os operadores jurídicos estejam 

atentos para este ponto. Aliás, nestes casos, não há razão para não ser 

admitido o uso da prisão civil. 0 s  alimentos indenizativos, por exemplo, não 

merecem ter uma execução menos efetiva do que Os alimentos derivados da 

relação do direito de família. Em outros termos, a diferença de fonte não 

pode servir para determinar a diferencia@o de meio executório. 0 que 

impoda, sem dúvida, é o fim, a exigir meio executório e fe t i~o" . *~  

O mesmo se diga em relação 21 legislação infraconstitucional, o art. 

733, do Código de Processo Civil, incluido no capitulo destinado B execuçao 

de alimentos, que não veicula nenhuma limitação do regime ali previsto ao 

dever de alimentos provenientes de relações de família, pelo que é correto 

afirmar que abrange não SÓ OS créditos de direito de família como os demais: 

a Lei de Alimentos em seu art. 2' estabelece, em temios genéricos, que a 

demanda judicial de alimentos deverá demonstrar "o parentesco ou a 

obriga@o de alimentar do devedorr'. 

Nem se argumente que o credor de alimentos decorrentes de 

civil por ato ilícito não poderá aproveitar-se da tutela 

mediante prisão por Já lhe haver sido prescrito particular mecanismo de 

763 ~ p .  ~ i t .  p. 46/47. 
7" Tutela antecipatória, jul&amento a~t&pldo e exmçfio imediata da sentença. C ediçfio rev 
atualiz. e =&iada. São Paulo: Editora RT, 2000. p. 2061207. 3 



proteção, a constituiçáo de capital (art. 602 do Código de Processo Civil). 

Primeiro, porque a providência do art. 602 não se destina diretamente à 

efetivaçáo do crédito, mas a assegurar melhores condições para que isso 

ocorra. Depois, porque nem sempre vai ser possíveí, pela condiç8o 

econômica do devedor, a constituição do capital. 

Vale ressaltar que a norma em questão 6 dirigida ao juizo do 

processo de conhecimento, que ao proferir Sentença condenatória nos casos 

de indenização por ato ilícito, previsto nos ark. 927 a 954, do Código Civil, 

deve condenar o devedor a constituir Um capital, cuja renda assegure cabal 

cumprimento da prestaçao alimentícia para o futuro. 

Nesse sentido a lição de Moacyr Amaral SANTOS: "Norma dirigida ao 

juiz, no processo de conhecimento, que proferir a sentença condenatoria, 

precisando um dos requisitos desta, na espécie: o de condenar o devedor a 

constituir um capital, cuja renda assegure cabal cumprimento da prestação 
11 265 alimentícia . 

Trata-se. de norma em completo desuso, mesmo porque colide 

frontalmente com as caracteristicas da obrigação alimentar, com a urgência 

que se reveste o crédito de alimentos, com a relevhncia social do tema, com 

o significado humano que impregna 0 assunto. O que importa 8: "0 

espírito da lei é franquear meios executórios mais lestes e 

eficazes aos alimentários em geral, deixando de discrimina-los em razão da 
i 266 

fonte da obrigação alimentar'. 

Com a determinação do Pagamento de indenização de carater 

alimentarl a lei civil coloca 0 devedor dos alimentos indenizativos como 

substituto processual passivo - no lugar da vítima que, se vivo estivesse, 

deveria prover as necessidades do alimentando que se viu privado dos 

alimentos em razáo do delito praticado Por aquele que agora é civilmente 

~ ~ f ~ ~ s á v e l  que será equitativo e justo admitir que o inadimplemento 

de obriga@o que diz respeito à vida do credor tamb6m receba o mesmo 

265 Op.cit. p. 280. 
ASSIS, Araken de Op. cit. p. 11 1. 





Tal entendimento se refere aos alimentos pretéritos conforme doutrina 

Araken de Assis: "Fica claro no art. 602. ademais, que a execuçao dos 

alimentos indenizativos pretéritos obedecerá ao rito comum da expropriação. 

A única nota particular respeita, como visto, a demanda liquidatória, na qual 

se constituirá a garantia, prevista no título, tutelando os alimentos 
11 269 indenizativos futuros . 

~í surge a criação jurisprudencial: "Por isso, a execução dos 

alimentos indenizativos se realizará, talvez, através de descontos em folha 

(art. 734). Durante os trâmites legislativos houve supressão do § 6.O do 

projeto originário, suprimindo a consignação em folha dos alimentos desta 

espécie devidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e as 

respectivas autarquias, igualmente dispensadas de caução. Ora, na medida 

em que tais pessoas jurídicas se presumem solváveis, nada impede o 

desconto. Inicialmente aplicada às empresas o desconto passou 

a beneficiar concessionárias de serviço e, por fim, empresas 
i, 272 privadas, desde que idôneas . 

Tais julgamentos se '&pegaram à letra da lei (art. 20, 8 501 do Código 

de Processo Civil) e aos precedentes dos tribunais, legislando o judiciário 

onde o legislativo entendeu devia suprimir a consignação em folha dos 

alimentos indenizativos. 

segundo a lição de Mauro CAPPELLETTI: I'... É muito frequente, hoje 

em dia, a hipótese de controvérsias judiciárias sobre problemas de tal 

importância social, ta0 expostas ao severo juizo crítico da coletividade, que 

não podem e nem parecem Possam ser resolvidas mediante sutis exercicios 

de semântica ou hábeis jogos de especulação abstrata. ... Justamente para 

'69 ~ ~ ~ ~ ~ t á ~ i ~ s  ao código de processo civil. Vol. VI. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 269/270. 
210 3a T- do STJ. ~ E s p .  39.257-RJ. j. 01.12.1992. Rei. Min. Nilson Naves. DW & 05.02.1993 p. 

t 

1686. 
271 q a  Turma STJ Resp. 157.912-RJ. J. 04.08.1998. Rel. Min. Sálvio de Fimeirdo. ~m de 
21.09.1998. p. 188. NO mesmo sentido: 3' Turma do STJ. Resp. 1 19.632-RJ. j. 15.12.1997. Rei. Mine 
Waldemar Zveitcr. DJU de 27.0.5.1998- P. 154. 
212 RJSTJ 55(6)/137 . & enienta: "Respoiisabilidade civil. Pensões ~eiicidas. Coluipção em f o l b  de 

1. A inclusáo dos beneficiáios de vitima falecida em folha de pagamento da d e v e r a  não 
constitui premogativa de empresa vinculado ao Poder fiblico. pnnitindo O an. 20, g 50, in fine do 
~ p c  que o luir estenda tal forma de Pagamento as empresas privadas que entender i&neas. ,,O 

20 7;66-RJ. ReBstro no 92.0007722-6. Rei. Min. Barros Monteiro. j. 22.06.1993): 
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impedir a pura subjetividade, essas escolhas não devem ser ocultadas por 

meio de contorções lógicas e verbais, tornando-se-as assim mais 

responsáveis e também mais democráticas. Numa sociedade aberta e 

democrática devem ser patentes as reais razões de qualquer escolha 

judiciária e revelados os conflitos entre as várias soluçóes possíveis, 

Mais recentemente, se decidiu, com larga dose de bom senso, em 

face da celeridade das variações e das incertezas econômicas do mundo de 

hoje, asseverar que uma empresa particular, por sólida que seja a sua 

situação atual, nela seguramente permanecera, por longo prazo, com o 

mesmo "status" econômico, motivo por que se impõe a constituição de 

capital." 

Mais uma vez a jurisprudência negou a igualdade entre os alimentos 

indenizativos e aqueles definidos no Direito de Família, mas não negou a 

natureza alimentar dos mesmos, pelo que permanece os reclamos 

antecedentes no sentido que tais alimentos sejam executados nos termos do 

afi. 733, do Código de Processo Civil, pela simples razão de que a fome não 
I,. 

espera. 

273 ,uizes legisladores? Porto Alegre: Fabns, 1993. p. 132. 
274 RJSTJ 98(9)/270 - da ementa: "A finalidade primordial da norma contida no caput e nos gg 10 e 20 
do acima mencionado (an. 602. do CPC) 6 a de dar ao lesado a segurança de que não será 
fnistrado quanto ao efetivo recebinlento das ~res&ç&s futuriis. Por isso, a cautela recomenda a 
constihliq30 de um capital, ou a prestação de uma caução fidejussbna, pira garantia do recebimento 
as  presa@^ de quem "a c ~ U "  foi eitoso" (Resp. no 23.575-DF, Rel. Min. Cear  Asfor ~ ~ ~ h ~ ,  j. 
09.06.1997). 
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SANÇÃO PENAL PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO 
ALIMENTAR 

Na avaliação dos alimentos hão de ser considerados os termos da lei 

civil e, hoje, os termos da lei penal, Com 0 Seu pensamento, a sua finalidade, 

que não é o de animar o luxo, O desperdício, mas o de assegurar a 

subsistência e o desenvolvimento sadios, moral e materialmente, da família 

em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ao se estabelecer nova disciplina para o art. 244, do Código Penal 

pelo art. 21, da Lei de Alimentos, fica evidente que o tratamento do tema 

abandono material envolve-se, reconhecidamente, com o adimplemento da 

obrigação alimentar, e, desta maneira, é oportuno seu tratamento quando se 

estuda a prisão do devedor de pensão alimentícia, enveredando-se agora 

pela seara do direito penal, também com a necessária valoração do direito à 

liberdade integrante da dignidade da pessoa humana. 

Dispõe o art. 22 da Lei no 5.478168 que constitui crime contra a 

administração da Justiça deixar 0 empregador ou funcionário público de 

prestar ao juizo competente as informações necessárias a instrução de 

processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensáo alimentícia, 

sendo a infração apenada com detenção de seis meses a um ano, sem 

prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de 30 a 90 dias. 

Acrescenta o parágrafo único que nas mesmas penas incide quem, de 

qualquer modo, ajuda 0 devedor a eximir-se ao pagamento de pensa0 

alimentícia judicialmente acordada, fixada OU majorada, ou se recusa ou 

procrastina a executar ordem de descontos em folha de pagamento, 

pelo juiz competente. 

Maior é a severidade dispensada pelo direito penal no trato do 

assunto. Vale ponderar que as Penas do art. 244. do Código Penal foram 

sensivelmente majoradas pela Lei no 5.478168: de três meses a um ano de 

deten@o ou multa de Um a dez cruzeiros. Passou a Ser de um a quatro anos 

de detençáo e multa (que deverá ser aplicada de acordo com a disposiçao 



do art. 49, do Código Penal). E mais, tratando-se de pena cumulativa, 

cornina-se pena privativa de liberdade juntamente com a pecuniária. 

Não sendo a prisão civil sanção à conduta do agente, mas forma de 

execução pela coerção, ela não libera 0 obrigado da responsabilidade penal. 

Observa José Domingos da Silva MARINHO que: I'... a prisão civil visa 

. compelir o seu destinatário a prática de determinado ato legal que, 

espontaneamente, se nega a fazer, enquanto que a criminal sobrev6m por 
$8 275 causa de um ato que já foi praticado . 

Nesse sentido esclarece Edgard Magalhães NORONHA que: "... trata- 

se de prisão administrativa, a respeito da qual já dissemos não se incluir na 

detraçáo, isto é, não se computa na pena aplicada ao delinquente, por ser 

sanção de direito disciplinar, não se confundindo com a de direito repressivo 
11 276 ou criminal . 

Também está é visão do professor Damási0 Evangelista de JESUS: 

"Na segunda modalidade de conduta. consistente em faltar o sujeito ao 

pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou 

majorada, pode ocorrer que seja decretada a prisão civil do alimentante, no 

juizo civel. Tal prisão não será computada na pena imposta no juizo penal e 

a ser cumprida pelo condenado, uma vez que tal prisão constitui simples 

medida coercitiva imposta ao devedor de alimentos. Não sendo prisao 

preventiva ou provisória, inaplicável O art. 34 do Código 

A responsabilidade penal independe da civil, como ensina Basileu 

GARCIA: 'IA responsabilidade civil é independente da criminal. Pode haver 

responsabilidade civil sem que haja criminal. 0 fato pode não constituir 

infraHo a lei penal e, sendo ilícito, obrigar a reparação civil...".278 

Convém lembrar que, falando a lei em subsistência, não se está 

referindo a alimenfo~, CUJO âmbito é mais amplo que O daquela, pois não 

275 D~ p,-ido civil do devedor de alimentos. DissertaGo de mestrado na USP. são paulo, 1990, p. 49 
276 Direito penal. Volume 3, 25'ediçSo amlizada. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. p. 293 
i77 Direito penal. 30 volume, p~ especial. São Paulo: Editora Saraiva. 1983. p 23 11232. 
278 ~ ~ ~ ~ i h i i ~ k ~  de direito penal. Volume 1, 11. 5' ~ Ç S O  revista e atual/zada. sáo paulo: Editora 
~ a x  Limonad Ltda., 1980. P. 6%- 
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comporta apenas os meios necessários a vida, mas também outros, como o 

necessário a educação, instrução, etc. A lei penal tem em vista o mínimo. 

Confira nesse sentido a lição de Damásio Evangelista de JESUS: 

"Recursos necessários são as E O ~ S ~ S  estritamente necessárias à vida, i.e., o 

indispensável a alimentação, aos remédios, ao vestuário e à habitação. 0 

conceito de 'recursos necessários' difere, em parte, do conceito de alimentos 

do Direito Civil, uma vez que OS alimentos, além de compreenderem o 

necessário a sobrevivência, ainda abrangem o necessário para o normal 

desenvolvimento do alimentando, incluindo-se aí o necessário para atender 

as necessidades de lazer, escola, despesas com psicólogos, e t ~ . " . ~ ' ~  

Sujeitos ativos do delito são: cônjuges, pais, ascendentes e 

descendentes e irmãos. Cada um deles será agente, conforme o fato típico. 

Nada impede o concurso de pessoas; não existe qualquer razão para que o 

crime se subtraia as regras do "concursus delinquenti~m~~. 

~á sujeitos passivos do aludido delito são o cônjuge, o filho menor ou 

inapto para o trabalho, o ascendente inválido, valetudinário ou gravemente 

enfermo, o descendente também assim doente e o irmão - ainda que na 

modalidade de faltar Com 0 pagamento da Pensão alimentícia judicialmente 

acordada, fixada ou majorada. O Estado 6, por sua vez, sujeito passivo, 

interessado na proteção da família. 

AS figuras típicas previstas no art. 244, do Código Penal são: (I) 

deixar de prover a subsistência do cônjuge, do filho menor ou inapto para o 

trabalhol do ascendente inválido ou valetudinário; (2) faltar com o 

pagamento de pensão alimentícia judiciahente acordada, fixada ou 

rnajorada (pouco importa se provisória ou definitiva) OU, sendo solvente 

frustrar de qualquer modo 0 pagamento da pensão alimentícia e por último 

(3) deixar de socorrer ascendente ou descendente, gravemente enfermo. 

O material, em qualquer de suas modalidades, 6 crime 

permanente e consuma-se com a recusa do sujeito em ministrar à vitima 0s 



meios de subsistência necessários, ou em pagar a pensão alimentícia 

devida, sendo inadmissível a tentativa. 

Este o entendimento de Edgard Magalhães NORONHA: "A nós parece 

que a tentativa não é configufável. Trata-se de crime 'omissivo próprio1 - a 

própria omissão constitui o delito -, não comportando o 'conatust: até o 

momento em que o agente pode praticar o ato, a ausência deste não 

concretiza a tentativa; se não mais o pode, o delito se consuma".280 

0 elemento ~ s ~ c o ~ Ó ~ ~ c o  é O dolo genérico que consiste na vontade 

dirigida a um dos fatos de abandono, sabendo o agente da própria qualidade 

& fato em relação ao sujeito passivo. Na falta de subministração de meios 

de subsistência, o dolo reside na só vontade consciente de fazer faltar 0s 

alimentos, não podendo O acusado escusar pela ignorância da lei ou alegar 

renúncia a estes pelo credor (tal renúncia não tem efeitos jurídicos civis e é 

irrelevante para os efeitos penais). 

Oportuna a lição de Arnaldo MARMITT: "Apenas ficará arredada a 

responsabilidade por justa Causa, por ausência de dolo, pela interferência de 

fatos alheios a vontade do obrigado, que 0 impulsionaram a obrigação".281 

A ação penal é pública incondicionada, isto é, independe da 

de vontade de quem quer que seja, porque declarar privativa 

do ofendido a ação seria tornar quimérica a punição de fato, pois dificilmente 

o pudor familiar ou mesmo O temor reverencia1 permitirá que o ofendido dê 

queixa do parente. 



A dignidade da pessoa humana vista sob a ótica da garantia dos 

direitos fundamentais (direito a vida, a liberdade, a intimidade, a vida 

privada, a honra, a saúde, a educação, ao trabalho, ao lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção da maternidade e da infância, etc.) é principio 

absoluto consagrado em nossa Constit~i~ão. 

AO estudarmos a execução de alimentos que resulta na pris&o do 

devedor (Lei no 5.478168 - "Lei de Alimentos" em harmonia com o Código de 

Processo Civil) sentimos a necessidade de abordar a aparente colisao ou 

conflito de direitos: o direito A vida do credor e o direito à liberdade do 

devedor. 

Como a proteção de ambos 0s direitos encontra fundamento no 

principio da dignidade da pessoa humana a solução do conflito entre esses 

direitos deverá ser resolvido com amparo no "princípio dos principias": o 

princip/o da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade no Brasil pode não existir como 

norma geral de direito escrito, mas existe com norma esparsa no texto 

constitucionall trazendo contribuiçóes que não podem mais ser ignorados. 

O germe do princípio da proporcionalidade foi dar garantia a liberdade 

individual em face da administração. Sendo assim, surgiu no Direito 

~dministrativo, com0 limitação do poder de polícia, coibindo os excessos 

contra 0s cidadãos. Logo após, passou a vislumbrar o Direito 

~onstitucional. 

~á várias terminologias para definir O principio da proporcionalidade 

com a razoabilidade, proibição de excesso, vedação de excesso, 

necessidade, pmporcionalidade em sentido estrito etc., mas todos chegam 

a~ mesmo sentido. 

Tem por subprincipios a adequação, a necessidade e a 

proporc~ona~id~d~ em sentido estrito. Entendidos como parametro para 

balizar a conduta de quem causar limitações a direitos fundamentais. 
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A jurisprudência constitucional pátria também consagra o principio da 

proporcionalidade, adotando-o como principio constitucional e coadjuvando- 

o com o princípio da igualdade na obtenção da isonomia entre as partes. 

Assim, temos que alimentos são prestações para a satisfação das 

necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, porém, 

modernamente, deve compreender o necessário a vida de uma pessoa, isto 

é, a alimentação, o tratamento, o vestuário, a habitação, o desenvolvimento 

intelectual e moral que deve variar conforma a posição social da pessoa 

necessitada. 

O Brasil adotou parâmetros adequados para regular a matéria, cuja 

pertinência ao direito deve estar adstrito as condições e formalidades 

intrínsecas da Lei, onde previu 0 Legislador Pátrio, situaç6es prb- 

estabelecidas para satisfazer a pretensão de quem se ache enquadrado nos 

moldes legais ao benefício atribuído pela norma jurídica vigente que 

encontra fundamento na norma constitucional limitadora do direito à 

liberdade quando da execução que resultar na prisão do devedor. 

A ação de alimentbs é o meio processual especifico posto & 

disposição daquele que ~ecessita e que esteja legitimado a reclamar 

alimentos de outrem e, também, legitimado a promover a execução dos 

alimentos judicialmente fixados ou acordados e devidamente homologado. 

A simples condição de pai, cônjuge, filho, convivente, não é suficiente 

para por si só, coagir o devedor ao cumprimento da obrigaçi30 de prestar 0s 

alimentos. Necessário em tais casos a existência de um processo legal 

passando pelo formalismo delineado pela Lei e reconhecido em decisão 

interlocutória (provisória ou liminar) ou sentença judicial, a necessidade de 

quem postula o direito e a obrigação - sempre limitada 21s condições - de 

quem 0s deve (possibilidade). 

O nosso ordenamento Jurídico prevê formas diferentes para a 

execuçgo dos alimentos reconhecidamente devidos sob o crivo das decisões 

judiciais. 
bom sempre lembrar a distinção feita pela maioria dos 

doutrinadores ~átrios: divida alimentar. propriamente dita, e a que decorre da 
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obrigação legal, enquanto que, as obrigações decorrentes de contrato, de 

manifestação unilateral da vontade e da sentença penal ou civil 

condenatórias são dívidas de natureza alimentar, de modos que, somente a 

dívida alimentar está sujeita a execução sob pena de prisão (art. 733 do 

CPC), devendo a dívida de natureza alimentar ser executada nos termos dos 

artigos 602 e 732 do CPC. 

Para a Constituição, dívida de alimentos não é só aquela que decorre 

do direito de família. Abrange todo e qualquer credito cuja função precipua 

seja a de possibilitar a subsistência digna do credor. Estão incluídas no 

conceito constitucional as obrigações decorrentes de negócios jurídicos e da 

responsabilidade civil por ato ilícito, nos estritos limites em que tenham por 

especifica destinação a sobrevivência do credor. 

O conceito de dívida alimentícia com a extensão ora indicada está 

contida na própria Constituição Federal: o "caput" do art. 100 preve regime 

especial para a cobrança, perante as Fazendas Municipal, Estadual e 

Federal, dos créditos de natureza alimenficia. Ora, a Fazenda Pública não 

tem parentes, não contrai matrimônio, nem é unida estavelmente; enfim, na0 

tem nenhuma relação de direito de família - e mesmo assim pode dever 

alimentos. O sentido constitucional de alimentos, portanto, vai 

necessariamente além do direito de família: abrange indenizações, pensões, 

salários e outras verbas - desde que essencialmente destinadas ao sustento 

do titular do crédito. 

Bem por isso, e diferentemente da extinta hipótese de prisão do 

depositário infiel, a tutela mediante constrição pessoal em favor do 

alimentando constitui-lhe garantia fundamental que na0 fere o principio da 

dignidade da pessoa humana. Concebe-se a limitação de um direito básico, 

a liberdade, em prol de outro ainda mais nuclear, a vida. 0 mesmo traço de 

essencialidade faz-se presente em todas as espécies de dívida de natureza 

- quer advenham de relações familiares, do regime de 

responsabilidade civil OU de negócios Jurídicos. Não Se justificaria tratamento 

diferenciado. A ~onstituição Federal, em suma, não só autoriza, como 







com profundidade a justificativa apresentada e os demais elementos de 

convicção carreados aos autos. 
O devedor citado para pagar em tr6s (03) dias para efetuar o 

* 

pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-10, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de I a 3 meses. A decisão 

judicial que acata a justificativa ou a que decreta a prisão deve ser atacada 

por meio de Agravo de Instrumento que, com a nova regulamentação dada 

pela Lei no 9.139195, permite ao agravante requerer diretamente ao relatar 

que determine a suspensão do cumprimento da decisão agravada ate o 

julgamento do recurso pela turma. NOSSOS tribunais têm, excepcionalmente 

admitido o habeas corpus para prevenir a prisão do devedor, porque não é 

este o remédio adequado contra ato judicial passível de recurso. 

Por fim, fica evidente que o tratamento do tema abandono material 

envolve-se, reconhecidamente, com o adimplemento da obrigação alimentar, 

e, desta maneira, é oportuno Seu tratamento quando se estuda a prisão do 

devedor de pensão alimentícia, sob a ótica do crime previsto no art. 244, do 

Código Penal, que inicia o capitulo dos crimes contra a assistência familiar - 
razão da preocupação do Estado como principal interessado na subsistência 

da comunidade familiar. 

Em razão do que se pode tirar as seguintes conclus6es: 

a) não há, do ponto de vista estritamente jurídico, hierarquia entre 0s 

princípios; 
h) no caso de duas regras em conflito (antinomia), aplica-se um dos 

três critérios apontados pela doutrina (cronológico, hierárquico ou da 

especialidade)l na forma do tudo ou nada (no all or nothing): - se se dá0 0s 

fatos por ela estabelecidos, então ou a regra é válida e, em tal caso, deve-se 

aceitar a que ela fornece; ou a regra e inválida e, em tal caso 

não influi sobre a decisão; 

C) no caso de colisão de princípios constitucionais, porém, não se 

trata de antinomia, vez que não se pode simplesmente afastar a aplicaHo 

de um deles; 



d) a concordância pratica pode ser enunciada da seguinte maneira: 

havendo colisão entre valores constitucionais (normas jurídicas de hierarquia 

constitucional), o que se deve buscar é a otimização entre os direitos e 

valores em jogo, no estabelecimento de uma harrnonizaçáo, que deve 

resultar numa ordenação proporcional dos direitos fundamentais e/ou 

valores fundamentais em colisão, ou seja, busca-se o 'melhor equilíbrio 

possível entre os principios colidentes'; 

e) na dimensão de peso e importância, quando se entrecruzam vários 

princípios, quem há de resolver o conflito deve levar em conta o peso 

rei-ativo de cada um deles, não se aplicando, tal como ocorre com as regras, 

o critério do tudo ou nada; 

f) em todo caso, o princípio da proporcionalidade deve ser utilizado 

pelo operador do direito como meta-principio, ou seja, como "princípio dos 

princípios", visando, da melhor forma, preservar os princípios constitucionais 

em jogo, pautando pelo respeito à dignidade da pessoa humana. 



RESUMO 

O objetivo do trabalho é O estudo da execução de pensão alimentícia 

que resulta na prisão civil do devedor, com enforque na tutela da dignidade 

da pessoa humana, abordando o tema da aparente colisão ou conflito entre 

o direito a vida do credor e o direito a liberdade do devedor - a partir do 

direito a alimentos garantido por meio de sentença judicial (título executivo), 

decorrente de regular instrução processual ou homologatória de acordo 

enke as parteS. 

Num primeiro momento se busca trazer a disciplina constitucional do 

princípio da dignidade da pessoa humana para entender a compatibilização 

de um direito (vida) em relação a outro direito (liberdade) que se dá pelo 

princípio da proporcionalidade. Na sequência se busca trazer elementos de 

direito material com vistas a definição dos alimentos, origem histórica dos 

alimentos, sujeitos da obrigação alimentar e a legislação que regulamenta o 

instituto. Em seguida são abordados 0s vários meios executórios para a 

sentença que fixa alimentos com &fase para a prisão do devedor de 

alimentos que deixa de honrar sua obrigação. 

Como resultado da pesquisa doutrinária e jurisprudencial se chega 

distinção entre dívida alimentar (decorrente da obrigação legal vinculada ao 

direito de família) e divida de natureza a~imentar (decorrente de contrato, de 

unilateral de vontade e de sentença penal ou civil condenatória 

por ato ilícito), resultando desta distinção o entendimento de que, somente a 

dívida alimentar sujeita 0 devedor a prisão (aft. 733, do Código de Processo 

Civil e art. 19, da Lei no 5.478168) enquanto que a dívida de natureza 

alimentar deve ser executada nos termos do arts. 602 e 732, do Código de 

processo Civil. 
~á autorizada corrente doutrinária que, com fundamento na 

constituição Federal e legisla~ão inf racon~t i t~~i~nal ,  defende ser divida 

alimentar todo e qualquer crédito cuja função primordial seja a de possibilitar 

a digna do credor, estando assim, incluídas no conceito 





determinando a prisão do devedor de tais alimentos com fundamento no art. .., 

733, do Código de Processo Civil. 



ABSTRACT 

The purpose of the work-is the study of the exewtion of alimony as its 

consequence the civil arrestment of the debtor with focal in defense of 

human beingls dignity, grappling with the subject of the apparent collision or 

the conflict between creditar's life right and the debtor's liberty right, for the 

reason that having the right for food was guaranteed by condemnation (shall 

be enforceable), due to regular lawsuit instruction or ratification accorded by 

both sides. . . 

~t a first moment if it search to bring the constitutional discipline of the 

dignity's beginning of human being to understand the compatibility of a right 

(life) in relation to another right (liberty) that is characterized for the beginning 

of the proportionality. In the sequence, if it search to bring elements of 

concrete right are preferably brought by visits to food wards, historical origin 

of food, individuals of fopd obligation an the obligation and the legislation 

A i c h  brings the institute ynder control. Following many ways is deal to 

execute the condemnation, which sets foods with emphasis to the arrestment 

of the food debtor who doesnlt honor his or her commitment are approached. 

As a result of the doctrinaire and the jurisprudential research, the 

distinction between debt of food (due to legal obligation linked to the family 

rights) and debt of food origin (due to a contract, unilateral manifestation of 

willingness and of penal action or civil condemnatory for illicit act) is made, 

resulting from this distinction that only a food debt provokes the arrestment of 

the debtor - article 733, of the P ~ O C ~ S S  of Civil Code and article 19, of Law no 

5.478168 - (art. 733, do Código de Processo Civil e art. 19, da Lei no 

5.478168) whereas the debt of food origin must be executed according to 

articles 602 and 732, of the P ~ o ~ ~ s s  of Civil Code (arts. 602 e 732, do 

($digo de Processo Civil). 

There is an authorized doctrinaire group that, based on the Federal 

Constitution and the legisiation d e r  constitution, daims to be a debt of food 



all and every credit which its main function is to create a possibility of the . 
deserving subsistence of the creditor, being as it is within here, included in 

the constitutional concept of food the obligations undertaken by juridical 

businesses and by civil responsibilities for an illicit act, in the very limits M ich  

have by specific destination the survival of the creditor. 

It is found dissembled in the main jurisprudence the understanding 

that the only last three (03) parcels have the characteristics of debt of food, 

submitting the debtor to his execution before the process Mich  states bis 

arrestment - article 733. of the Process of Civil Code - (art. 733, do Código 

de .Processo Civil), as the other parcels delayed are taken as financia1 debt 

related to the payment of the debts that have already been tolerated by the 

creditor, and, therefore, they should be executed by the process of the article 

732, of the Process of Civil Code (art. 732, do Código de Processo Civil). 

AS a conclusion, it can be affirmed that there is nothing as deceiving, 

because as a matter of fact the amounts referring to the delayed debts, just 

bemuse they are delayed, do not tose the characteristic of being a debt of 

food. The delay, attributable to the debtor, does not take the origin of the 

cause from the parcels, exactly where they come from. 

~t is undeniable that the civil arrestment because of the noncompliance 

of the food obligation must be careful in the appiication of law; in one hand 

there is the creditar who needs the basic for his survival, and on the other 

hand there is the debtor *o may be noncompliant because of plausible 

reasons (unemployment, illness, etc.). Though. amsidering the relevante of 

the food credit and the need of a swifter execution, based on the article 50 of 

the Introduction Law to the Civil Code (art. 5' da Lei de Introdução ao Código 

Civil), it is reputed unacceptable the scission of the process (three last 

parcels) as a type of condition of admissibility of the execution as in article 

733, of the Process of Civil Cede (art. 733, do Código de Processo Civil). 

Finally, by determining that the damage creator must repair the injures 

caused - including condemning him to feed the offspring of whom cannot do 

it anymore due to the damage - the law creates the obligation that is, 0- 

recog"ized by the condemnation, authentic debt 0f f00d and for this must be 
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faced by the court or tribunal (of first or second instance) by the current -. 
lawsuit legislation, that is, determining the arrestment of the debtor of such 

food based on the article 733, of the Process of Civil Code (art. 733, do 

Código de Processo Civil). 
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