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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como fim a discussão acerca da possibilidade da 

prisão civil do depositário infiel no atual contexto jurídico brasileiro, onde será 

analisada sua previsão, bem como o instituto que suspende sua aplicabilidade. 

 Referida discussão ocorreu em decorrência de existir a previsão legal do 

instituto da prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico, mais 

especificamente no inciso LXVII, artigo 5º, da Constituição Federal, sendo que esta, 

em decorrência de sua supremacia deve ser respeitada por todas leis 

infraconstitucionais. 

 O impasse ocorre justamente quando falamos acerca de tratados 

internacionais que versem sobre direitos humanos, tendo em vista a forma de 

recepção bem como o status que estes adquirem ao terem sua incorporação no 

ordenamento jurídico interno, dessa forma haverá uma análise sobre o processo de 

incorporação destes tratados. 

 Será abordado, para o caso do depositário infiel, a colisão de princípios 

fundamentais existentes, tal sejam, a propriedade e a liberdade, bem como a forma 
                                                           
1 Bacharel em Ciências Jurídicas pela Fac São Roque, 2012. 
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de resolução de tal conflito e os reflexos que isso gerará ao princípio que vier a ter 

sua aplicabilidade limitada. 

 Para tanto, houve a explanação acerca dos direitos fundamentais, bem como 

esclarecimentos sobre o principio da dignidade humana, tendo em vista que a 

privação da liberdade de um individuo mostra-se como conduta extremamente 

punível, devendo, portanto haver proporcionalidade entre a conduta realizada pela 

pessoa, bem como a punição para a citada conduta. 

 O que se nota é uma constante evolução do Direito, visto que até pouco 

tempo a prisão civil do depositário infiel era aplicável, no entanto, com a importância 

que os direitos humanos vem ganhando, prima-se pela integridade física e 

psicológica do ser humano. 

 O Brasil, primando por essa integridade, assinou o Pacto de São José da 

Costa Rica – tratado internacional que visa a proteção dos direitos humanos, sendo 

que, em decorrência de ser signatário desse tratado, deve respeitar o quanto 

acordado. 

 Partindo-se dessa premissa, no citado tratado há a previsão da 

impossibilidade da prisão civil do depositário infiel, de forma que o Brasil deve 

respeitar o contido no tratado. 

 Porém, como o tema causou diversas discussões, o Supremo Tribunal 

Federal, editou a súmula vinculante nº 25, que impediu a ocorrência da prisão civil 

do depositário infiel, porém, apenas tornou ineficaz a norma que previa a prisão, não 

tendo sido revogada, podendo voltar a ter eficácia. 
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 Portanto, será demonstrada as mudanças constantes que ocorrem no mundo, 

sendo que o ordenamento jurídico deve acompanhar tais mudanças para que sejam 

atendidos os anseios da sociedade. 

 

 

1. HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS. 

1.1. HIERARQUIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

 O direito visa regular a vida em sociedade, isso ocorre por intermédio das 

normas jurídicas que são os instrumentos pelos quais se efetiva referida regulação, 

dispondo estas, condutas ilícitas que se realizadas, terão reprovação da sociedade, 

acarretando possíveis sanções. 

 Muito embora o direito não tenha divisões, as normas jurídicas atuam 

especificamente em determinadas áreas, ou seja, regulam a vida em sociedade de 

acordo com a situação fática ocorrida, existindo, portanto, no âmbito normativo, 

divisões para facilitar a regulação das relações na seara trabalhista, penal, tributária, 

dentre as demais existentes. 

 No entanto, as normas não poderiam existir de forma desordenada, ou seja, 

cada uma apenas regulando determinadas áreas sem a observância de uma regra 

superior oferecendo diretrizes para normas inferiores, partindo-se da premissa de 

que “o direito é uno e indivisível, indecomponível”3, logo, deve haver uma norma 

                                                           

3LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 01. 
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superior, abrangendo princípios basilares, e regulando o conteúdo das normas 

inferiores, que são direcionadas à situações determinadas. 

 Essa norma superior que fornece os parâmetros de validade às demais 

normas é a Constituição Federal, tendo sua superioridade esclarecida por Paulo 

Bonvides ensinando que: 

O sistema das Constituições rígidas assenta numa distinção primacial entre 

poder constituinte e poderes constituidos. Disso resulta a superioridade da 

lei constitucional, obra do poder constituinte, sobre a lei ordinária, simples 

ato do poder constituido, um poder inferior, de competência limitada pela 

Constituição mesma4. 

 

 Portanto, “no direito percebe-se um verdadeiro escalonamento de normas, 

uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa verticalidade 

hierarquica”5, vale dizer, as normas não estão desconexas no ordenamento jurídico, 

observa-se que seguem uma forma de alocação no sistema jurídico, havendo 

sempre uma norma superior que regulará a existência das demais normas, 

consideradas hierarquicamente abaixo desta superior, tal seja, a Constituição 

Federal. 

 Em outras palavras, a consequência dessa hierarquia é que “uma norma, de 

hierarquia inferior, busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta, na 

seguinte, até chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o 

sistema infraconstitucional.”6 

                                                           
4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 296. 
5 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 19. 
6 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 19. 
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 Com efeito, mesmo o direito sendo considerado um todo, dentro deste, 

existem divisões hierárquicas entre as normas, visando estas divisões, uma ordem 

dentro do sistema jurídico tendo como escopo o respeito, o que claramente acarreta 

facilitação na aplicação da norma no caso hipotético. 

 

 Dessa forma, tem-se que a Constituição Federal segue no “grau máximo na 

aludida relação hierarquica, caracterizando-se como norma de validade para os 

demais atos normativos do sistema”7, devendo, portanto, todos institutos normativos 

guardarem relação de respeito aos princípios constantes na Constituição Federal, 

visto que esta impõe as diretrizes com relação ao conteúdo das normas inferiores, 

ficando perfitamente clara, a “ (...) supremacia incontrastável da lei constitucional 

sobre as demais regras de direito vigente num determinado ordenamento”8. 

 Portanto, é clara a importância que a Constituição Federal tem perante todo 

sistema normativo, eis que, dita as regras a serem seguidas pelas normas alocadas 

abaixo desta, sendo que a obediência aos preceitos constantes nesta norma 

superior é requisito de validade para existência das demais normas. 

 

1.2 A HIERARQUIA E INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

 Anteriormente, houve explanação sobre as normas jurídicas, bem como sua 

hierarquia no ordenamento jurídico pátrio, sendo que nesse momento serão 

                                                           
7 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 117. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 296. 
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analisadas a forma de incorporação e a hierarquia que os tratados internacionais de 

direitos humanos adquirem no ordenamento jurídico brasileiro, para isso devemos 

observar o § 2º, do artigo 5º, da Constituição Federal, vejamos: “Os direitos e 

garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos 

tratados internacionais”. 

 Analisando-se referido artigo e seu respectivo parágrafo, pode-se notar que 

além dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal, também devem ser 

utilizados os que são oriundos de tratados internacionais, o que resulta em um 

aumento significativo na quantidade de direitos e garantias ao ser humano. 

 

 Para Patrícia Cobianchi Figueiredo: 

 

No Brasil, o comando do art. 5º, § 2º, não se refere apenas a direitos e 

garantias expressos no texto constitucional. De acordo com a primeira parte 

do dispositivo, a condição para que outros direitos e garantias sejam 

recepcionados é a decorrência do regime e dos princípios adotados pela 

Constituição, Já aqui, mediante uma interpretação teleológica, sistemática e 

axiológica do texto constitucional, considerando os princípios fundamentais 

estruturantes expressos no Título I, entre eles, a dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, II) e a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II), nem 

necessitaria da parte final do dispositivo para, diante da realidade do 

sistema internacional de direitos humanos no qual o Brasil está inserido, 

concluir que as normas dos tratados internacionais de direitos humanos 

decorrem dos princípios adotados pela Constituição”9. 

 

 No entendimento de Flávia Piovesan: 

 

                                                           
9 FIGUEIREDO, Patrícia Cobianchi. Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o 
Controle da Constitucionalidade. São Paulo: LTr, 2011, p. 78 – 79. 
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Ora, ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos na Constituição 

não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais’, a 

contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo de direitos 

constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte. Esse processo de inclusão implica 

a incorporação pelo Texto Constitucional de tais direitos10. 

 Portanto, pode-se ver que o § 2º do artigo 5º da Constituição Federal, não se 

atém ao rol de direitos e garantias encontrados nesta, tendo em vista haver a 

aplicação dos direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais que o 

Brasil seja parte, ficando claro que sua incorporação visa uma proteção maior aos 

destinatários de referidos direitos. 

 No que diz respeito à recepção dos tratados internacionais que versem sobre 

direitos humanos, deve ser realizado o estudo do § 3º do artigo 5º da Constituição 

Federal, que fora acrescentado com a edição da Emenda Constitucional nº 45 de 08 

de dezembro de 2004, conforme abaixo transcrito: 

 

§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à 

emenda constitucional. 

 

 Realizando-se a leitura do dispositivo acima transcrito, percebe-se que 

realmente a própria Constituição confere o status de norma constitucional a tratados 

que versem sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, de forma a 

excluir “antiga divergência doutrinária”11, sobre qual o status que normas de direitos 

                                                           
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.108. 
11 “Antes do advento da Emenda Constitucional n. 45/2004, escrevíamos sobre o tema que, 
admitindo-se que a incorporação ocorra em nível de legislação ordinária, os tratados de direitos 
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humanos possuíam quando de sua incorporação à legislação brasileira, não 

havendo portanto, dúvidas quanto à sua equivalência como emenda constitucional, 

estando, portanto, ocupando grau acima das normas infraconstitucionais. 

 

 Nesse mesmo sentido, afirma Flávia Piovesan: 

 A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados 

internacionais de que o Brasil é parte, conferindo-lhes natureza de norma 

constitucional. Isto é, os direitos constantes nos tratados internacionais 

integram e complementam o catálogo de direitos constitucionalmente 

previsto, o que justifica estender a esses direitos o regime constitucional 

conferido aos demais direitos e garantias fundamentais12. 

 

 No entanto, deve ser observado que o dispositivo explica a forma pela qual 

deverá haver a incorporação dos tratados de direitos humanos, sendo certo que 

para sua caracterização no ordenamento jurídico com força de emenda 

constitucional, obrigatoriamente, deverá seguir os moldes ali encontrados. 

 

1.3 A EFICÁCIA E APLICABILIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 

 
 Não há dúvidas que os tratados internacionais de direitos humanos “serão 

equivalentes às emendas constitucionais”13, seguindo essa linha, é de se concluir 

que sua aplicabilidade também seguirá referida equivalência. 

 Quanto à aplicabilidade das normas de direitos e garantias fundamentais, 

temos sua regulação inserida pelo § 1º do artigo 5º da Constituição Federal, 
                                                                                                                                                                                     

humanos não podem contrapor-se à Constituição, nem derrogam, por serem normas gerais, a 
legislação interna infraconstitucional.” CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 14ª 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 674. 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.114. 
13 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 365. 
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vejamos: “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. 

 Dessa forma, sabendo-se que os tratados internacionais de direito humanos 

visam a proteção a direitos e garantias fundamentais, não seria coerente que sua 

aplicabilidade fosse diversa da que está disposta no § 1º do artigo 5º da Constituição 

Federal, conforme ensina Flávia Piovesan, vejamos:  

  

Ora, se as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

demandam aplicação imediata e se, por sua vez, os tratados internacionais 

de direitos humanos têm por objeto justamente a definição de direitos e 

garantias, conclui-se que tais normas merecem aplicação imediata14. 

     

 No entanto, para discussão sobre aplicabilidade imediata ou não, devemos 

tecer comentários acerca das chamadas, incorporação legislativa e incorporação 

automática. 

  

Em suma, em face da sistemática da incorporação automática, o Estado 

reconhece a plena vigência do Direito Internacional na ordem interna, 

mediante uma cláusula geral de recepção automática plena. Com o ato da 

ratificação, a regra internacional passa avigorar de imediato tanto na ordem 

jurídica internacional como na interna, sem necessidade de uma norma de 

direito nacional que a integra ao sistema jurídico. Essa sistemática da 

incorporação automática reflete a concepção monista, pela qual o Direito 

                                                           
14 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.145. 
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Internacional e o direito interno compõem uma mesma unidade, uma única 

ordem jurídica internacional e a ordem interna15. 

  

 E assim prossegue o entendimento:  
 

Por sua vez, na sistemática da incorporação legislativa, o Estado recusa a 

vigência imediata do Direito Internacional na ordem interna. Por isso, para 

que o conteúdo de uma norma internacional vigore na ordem interna, faz-se 

necessária sua reprodução ou transformação por uma fonte interna. Nesse 

sistema, o Direito Internacional e o Direito interno são duas ordens jurídicas 

distintas, pelo que aquele só vigorará na ordem interna se e na medida em 

que cada norma constitucional for transformada em Direito Internacional.16 

 
  

 Analisando-se as definições transcritas temos que o ordenamento jurídico 

interno adota as duas formas de incorporações, isto porque, conforme exposto no § 

1º do artigo 5º da Constituição Federal, por equivalência, os tratados internacionais 

de direitos humanos integram o ordenamento de forma automática, ante sua 

aplicação imediata. Já com relação aos demais tratados, estes seguem o sistema 

legislativo, visto que para efeitos de sua aplicabilidade, deve haver ato normativo 

tornando-o obrigatório no direito interno. 

 Cumpre esclarecer que com relação às teorias monista e dualista, “em face 

do silêncio constitucional o Brasil adota a corrente dualista”17, apenas no que atine 

aos tratados internacionais, pois nos tratados que versam acerca de direitos 
                                                           
15 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.148. 
16 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.148. 
17 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.148.  
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humanos é clara sua aplicabilidade imediata perfeitamente embasada 

constitucionalmente, neste caso, sendo adotada a corrente monista, consoante já 

comentado. 

 Esclarece-se que os tratados internacionais não têm aplicação imediata, 

“por força do art. 102, III, b, da Carta de 1988 e da inexistência de dispositivo 

constitucional que lhes assegure aplicação imediata.”18 

 Portanto, percebe-se que no Brasil, com base na Constituição Federal, existe 

a definição de um “sistema misto (...), que combina regimes jurídicos diversos – um 

aplicável aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e o outro aos 

tratados em geral”19, tendo estes tratamento diferenciado um do outro levando-se 

em consideração a importância que seu conteúdo traz, bem como a proteção que 

oferece à pessoa humana. 

 
 
2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

2.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PRIMEIRA GERAÇÃO. 

 Com o passar do tempo a sociedade muda, as necessidades do homem 

também mudam, logo, conforme a convivência, vários fatores em torno da sociedade 

mudam, sendo que as mudanças exigem adaptações, assim, pode-se concluir que o 

mundo passa por mudanças constantes. 

                                                           
18 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.154. 
19 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.154. 
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 Dessa forma, como ocorrem mudanças no mundo, consequentemente, estas 

ocorrem nas relações do indivíduo com o Estado, devendo haver a inclusão de 

direitos a serem reconhecidos para que o Estado promova a efetivação destes 

direitos. 

 Assim, os direitos fundamentais passaram por diversas etapas no decorrer 

dos tempos, onde em cada período, tinha-se como foco a realidade social vivida 

naquele instante, sendo que a partir daí, eram evidenciadas as necessidades do 

indivíduo para que o Estado pudesse oferecer todo aparato para concretização 

desses direitos. 

 Os direitos fundamentais de primeira geração encontram-se definidos da 

seguinte forma, por Rodrigo Cesar Rebello Pinho: 

 

A primeira dimensão corresponde aos direitos individuais, dentro do modelo 

clássico de Constituição. São limites impostos à atuação do Estado, 

resguardado direitos considerados indispensáveis a cada pessoa humana. 

Significa uma prestação negativa, um não fazer do Estado, em prol do 

cidadão. O nacional deixou de ser considerado como mero súdito, passando 

à condição de cidadão, detentor de direitos tutelados pelo Estado, inclusive 

contra os próprios agentes deste20. 

 

 Com a leitura do texto, percebe-se que na primeira dimensão o indivíduo teve 

o reconhecimento da necessidade de ter direitos básicos a serem oferecidos pelo 

Estado, com a imposição de que esse mesmo Estado siga limites em sua atuação, 

não devendo ter condutas abusivas na vida desse indivíduo. 

                                                           
20 PINHO, Rodrigo Cesar Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. 2ª. ed.  
São Paulo: Saraiva, 2001; p. 60. 
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 Nesse sentido percebe-se que, conforme citado no começo do texto 

transcrito, ocorre uma prestação de forma negativa, eis que esses direitos “(...) se 

opõem à possibilidade de o Estado agir sem limites contra as pessoas”21. 

 Sendo assim, na primeira geração temos “(...) os direitos da liberdade, os 

primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos 

civis e políticos (...)”22. 

 No que diz respeito às fontes dos direitos de primeira geração, tem-se que: 

 

Quanto às fontes legais institucionalizada, os direitos civis clássicos de 

primeira geração surgiram e foram proclamados nas céleres Declarações de 

Direitos da Virgínia-EUA (1776) e da França (1789). Da mesma forma, tais 

direitos e garantias são positivados, incorporados e consagrados pela 

Constituição Norte-Americana de 1787 e pelas Constituições Francesas de 

1791 e 179323. 

 

 Assim, podemos concluir que os direitos de primeira geração, conhecidos 

como direitos da liberdade, visaram, como o próprio nome diz, liberdade ao 

indivíduo, tendo em vista que nesse período o foco principal era a colocação de 

limites no poder de atuação do Estado, de forma que este não viesse a interferir 

indevidamente na vida das pessoas. 

  

                                                           
21 LEMBO, Cláudio. A pessoa: seus direitos. São Paulo: Manole, 2007; p. 15. 
22 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 
563. 
23 WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 
In: WOLMER, Antonio Carlos e LEITE, José Ribens Morato (orgs.). Os “Novos” direitos no Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 08. 
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2.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SEGUNDA GERAÇÃO. 

 Os direitos fundamentais de segunda dimensão têm como objetivo a atuação 

do Estado, ou seja, sua intervenção positiva no sentido de oferecer condições ao 

indivíduo na realização de direitos sociais, econômicos e culturais. 

 Assim são verificados os direitos dessa geração: 

 

A segunda dimensão aparece com os direitos sociais, econômicos e 

culturais, direitos de base social. Surgem primeiramente como “deveres” 

impostos ao Estado já na Constituição francesa de 1791, como secours 

public às crianças abandonadas, aos pobres enfermos e inválidos, na 

Constituição brasileira de 1824 e na Constituição francesa de 1848, cujo 

preâmbulo fazia referência à necessidade de se assegurar uma repartição 

mais justa entre encargos e vantagens sociais24. 

 

 Percebe-se nesta dimensão, que o intuito do homem é exigir do Estado 

intervenção eficaz, garantindo-se elementos para que fossem supridas as 

necessidades do homem, ao contrário da primeira dimensão, aqui exige-se sua 

atuação, logicamente que devendo ser observados os limites desta atuação. 

 Dessa forma, nesse período o foco do homem é a prestação de auxilio às 

pessoas por parte do Estado, conforme se nota, sua origem decorreu por volta do 

século XIX, vejamos: 

 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão surgiram em decorrência da 

calamitosa situação da população pobre da Europa Ocidental, constituída 

de trabalhadores pobres que deixaram o campo em busca de melhores 

                                                           
24 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 261. 
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condições de vida nos grandes centros. Diante da inércia estatal no 

chamado liberalismo, a partir da metade do século XIX começaram a 

despontar as doutrinas de interesse social, a fim de reparar a desigualdade 

existente, através da intervenção do Estado25 

 O que se pode notar é que o homem passou, nesse período, a dar mais 

enfoque à sociedade e não ao homem individualizado, pois seu surgimento com 

base em direitos sociais demonstra a necessidade de que sejam oferecidos a todos 

os homens, indistintamente, condições necessárias de sobrevivência, principalmente 

aos trabalhadores. 

 Vejamos a seguir, os direitos almejados por essa categoria: 

 

(...) há que atentar para a circunstancia de que estes não englobam apenas 

direitos de cunho positivo, mas também as assim denominadas “liberdades 

sócias”, do que dão conta os exemplos da liberdade de sindicalização, do 

direito de greve, bem como do reconhecimento de direitos fundamentais aos 

trabalhadores, tais como o direito à férias e ao repouso semanal 

remunerado, a garantia de um salário mínimo, à limitação da jornada de 

trabalho, apenas para citar alguns dos mais representativos. 

 

 Portanto, o que se almeja é a atuação positiva do Estado, ou seja, o estímulo 

para que realize atividades tendo como escopo condições dignas em ambientes 

laborativos do homem. 

 Sandra Lia Simón, caracteriza esse período da seguinte forma: 

 

                                                           
25 ECHEVERRIA, Daniela Marques. A Aplicação dos Direitos Humanos Fundamentais no 
Ordenamento Jurídico. Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá. n. 1, v. 2, 2000, p. 106. 
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Os direitos de segunda dimensão enunciam como principal característica 

uma situação de dever positivo do Estado, por isso são também chamados 

de direitos prestacionais, posto que correspondam a um dever de prestação 

por parte do Estado. Materialmente, tais direitos são relacionados ao 

trabalho, à educação, à saúde, cabendo ao Estado não apenas um dever de 

não se intrometer na vida privada dos cidadãos, mas também um dever de 

intervenção fadado a garantir a fruição satisfatória desses direitos, 

procurando compensar as desigualdades sociais concretas que o processo 

econômico acaba acarretando.26 

 

 Conclui-se que referido período teve como foco principal os direitos sociais, 

de forma que o homem exigia do poder estatal, com base nos citados direitos, uma 

solução para a desigualdade social, portanto, é clara que a intenção desse período é 

a busca pela igualdade entre os indivíduos que constituem a sociedade, tendo em 

vista que o período da primeira dimensão serviu para o estabelecimento de 

parâmetros da atividade estatal na vida da pessoa. 

 

2.3. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA TERCEIRA GERAÇÃO. 

 Os direitos fundamentais dessa dimensão têm como base a fraternidade ou a 

solidariedade, devendo ser direcionadas à coletividade, no sentido de condições 

dignas de vida tanto para o período em que fora clamado, bem como para as 

sociedades futuras. 

 Ingo Wolfgang Sarlet define como: 

 

                                                           
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 50.  
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(...) os direitos de terceira dimensão são denominados usualmente como 

direitos de solidariedade ou fraternidade, de modo especial em face de sua 

implicação universal e por exigirem esforços e responsabilidade em escala 

até mesmo mundial para sua efetivação27. 

 

 Assim, como se pode notar, os direitos dessa geral compreendem uma gama 

indeterminada e extensa de indivíduos, não sendo limitada por fronteiras, dessa 

forma, sua aplicação visará a coletividade, nunca o homem individualmente. 

 A abrangência dos direitos dessa dimensão vai muito além de coisas 

materiais, isso porque, no presente caso, há a observância de que haja entre os 

homens a preservação de um ambiente saudável para se viver. 

 Nesse sentido: 

 

A fraternidade embandeirada pela nova geração inspirou adicionalmente a 

idéia de que somos todos habitantes de um mesmo e frágil mundo a exigir 

um concerto universal com vistas a manter as condições de habitabilidade 

planetária para as presentes e futuras gerações28. 

 

 O que norteia esse período são ideias subjetivas do homem, porém 

necessárias para uma vida saudável, um mundo saudável, onde seja possível 

qualidade de vida, mas não que sejam oferecidos instrumentos materiais, o que se 

necessita é da conscientização dos homens em não realizar atividades passíveis de 

causar danos às condições de vida da coletividade. 

                                                           
27 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998, p. 51. 
28 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2004, p. 294. 
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2.4. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 Toda pessoa dever ter à sua disposição condições mínimas para 

sobrevivência, sendo que a dignidade da pessoa humana é atributo inerente ao ser 

humano, sendo que o Estado tem como fundamento o citado princípio, que 

encontra-se alocado no primeiro artigo da Constituição Federal. 

 Pedro Lenza, demonstra a alocação do princípio, vejamos: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento da República 

Federativa do Brasil (art. 1.º, III), que em, suas relações internacionais, 

rege-se, dentre outros, pelos princípios da prevalência dos direitos 

humanos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e pela cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade (art. 4.º, II, VIII e IX)29. 

 

 Após a leitura do texto transcrito, nota-se que o Brasil tem o intuito de 

oferecer ao homem condições dignas de vida, pois definiu o principio da dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República, o que traduz a importância em 

propiciar elementos necessários ao desenvolvimento do indivíduo. 

 Assim, “o ser humano é digno em sua própria existência, logo, a dignidade é 

seu atributo intrínseco, nasce com o homem. Com o passar dos anos, vem à 

palavra, o gesto, o pensamento, a liberdade, a expressão, a imagem, a intimidade, a 

convicção”30.    

                                                           
29 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 621. 
30 GIORGI, Tania Giandoni Wolkof. Princípios Constitucionais e o principio da dignidade 
humana. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.15, 
n. 59, 2007, p 258. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

19 

 Dessa forma, o princípio da dignidade da pessoa humana é de grande 

importância, pois indica que deve haver respeito para com o homem, que referido 

princípio não deve ser violado, seja pelo Estado, seja pela sociedade. 

 

 Nesta senda, Edilson Pereira Farias define assim: 

 

A característica fundamental do principio da dignidade da pessoa humana 

que o sobreleva em importância, significa é que ele assegura um “minimum” 

de respeito ao homem só pelo fato de ser homem, uma vez que todos os 

homens são dotados por natureza de igual dignidade.31 

 

 Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana visa a proteção do 

homem, de forma que o Estado deve promover a efetivação dos direitos 

fundamentais, logo, o homem é o destinatário do princípio, sendo que o Estado 

caracteriza-se como o responsável a oferecer condições dignas ao homem, ou seja, 

é o meio que deve concretizar o cumprimento dos preceitos contidos no principio. 

 Reforçando essa ideia, Michele Keiko Mori, aduz dessa forma: 

 

O principio constitucional da dignidade da pessoa humana refere-se às 

exigências básicas do ser humano no sentido de que ao homem concreto 

sejam oferecidos os recursos de que dispõem a sociedade para a mantença 

de uma existência digna, bem como propiciadas as condições 

indispensáveis para o desenvolvimento de suas potencialidades32.  

 
                                                           
31 FARIAS, Edilson Pereira. Colisão de Direitos a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 
versus a liberdade de informação e expressão. 2ª ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2000, p. 60. 
32 MORI, Michele Keiko. Direito à intimidade versus informática. Curitiba: Juruá, 2006, p. 21. 
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 É de se destacar que o principio em discussão é inerente a todos os homens, 

sem distinção por quaisquer tipos de categorias, pois o fato por si só da pessoa 

existir recebe a proteção dos preceitos encontrados no principio, logo, “é um valor 

preenchido a priori, isto é, todo ser humano tem dignidade só pelo fato de ser 

pessoa”.33  

 Pelo fato de ser inerente a todos os homens o principio em comento, este, 

assim como os direitos fundamentais, é irrenunciável, portanto, o homem não pode 

se excluir de destinatário do princípio, igualmente, não pode vender ou sequer 

transferir, sendo aplicável a cada pessoa concreta. 

 Portanto a dignidade não é aplicada a determinado grupo de pessoas, 

também não se configura como principio que pode se medir, ou seja, uma pessoa 

não tem mais dignidade em relação a outra, a dignidade é dirigida a todos os 

homens indistintamente. 

 O princípio da dignidade da pessoa humana tem íntima ligação com a 

concretização dos direitos e garantias fundamentais, portanto, sendo que o 

cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, como se pode notar, 

decorre da efetivação de tais direitos, pois os preceitos contidos nos princípios 

norteiam os direitos – bens e vantagens, bem como as garantias – instrumento para 

realização dos direitos, assim pode se considerar os direitos e garantias 

fundamentais como concretização do principio da dignidade da pessoa humana. 

                                                           
33 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. O principio constitucional da dignidade da pessoa humana: 
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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 Assim como o principio em questão norteia os direitos fundamentais, também 

abre precedentes para elucidação de direitos e garantias ainda não concretizados no 

ordenamento jurídico, sendo que diante de uma situação real, note-se a 

essencialidade da inscrição de norma que venha garantir dignidade à vida humana, 

sendo assim o principio da dignidade “não representa apenas um limite à atuação do 

Estado, mas constitui também um norte para a sua ação positiva”34. 

 Nesse contexto, os preceitos contidos nos direitos fundamentais são de 

extrema importância ao homem, pois visa que lhe sejam promovidos, 

obrigatoriamente pelo Estado, condições de vida mínimas para sua sobrevivência, 

tais direitos, em momento algum, poderão ser excluídos do ordenamento jurídico, 

pois caso contrário seria um atentado contra a vida de todas as pessoas. 

 A efetividade da dignidade humana é ligada com a concretização dos direitos 

fundamentais, que visa o oferecimento pelo poder estatal, de condições de 

desenvolvimento do homem perante a sociedade, bem como oferece subsídios para 

que possa viver com elementos mínimos como saúde, moradia, emprego, dentre 

outros direitos vitais para a sobrevivência de qualquer humano. 

 Concluindo o tema, vale enfatizar que: 

 

                                                           
34 SARMENTO. Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 
2004, p. 113. 
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O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela 

vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições 

mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não 

houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 

igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem 

reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a 

dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não 

passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, converge no 

sentido de que também para a ordem jurídico-constitucional a concepção do 

homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as conseqüências que 

daí podem e devem ser extraídas, constitui justamente a antítese da noção 

de dignidade da pessoa, embora esta, à evidência, não possa ser, por sua 

vez, exclusivamente formulada no sentido negativo (de exclusão de atos 

degradantes e desumanos), já que assim se estaria a restringir 

demasiadamente o âmbito de proteção da dignidade. Isto, por sua vez, 

remete-nos ao delicado problema de um conceito minimalista ou 

maximalista (ótimo) de dignidade, (...)35 

 

 Portanto, a dignidade da pessoa humana segue dois objetivos claros e 

inquestionáveis, sendo que o primeiro baseia-se na obrigação do Estado em 

promover condições de vida dignas à sobrevivência do homem, sejam elementos 

para seu desenvolvimento, seja condições para se ter qualidade de vida; o segundo, 

baseia-se no limite imposto ao Estado para não realizar intervenções na vida do 

homem de forma abusiva, isto é, busca-se evitar que o Estado auxilie de um lado, 

porém, a efetivação desse auxílio esteja condicionada a obrigações extremamente 

onerosas ao indivíduo. 

                                                           
35 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 71. 
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2.5. DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO CAPUT DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 Todo indivíduo tem direitos e garantias constitucionalmente previstos, eles 

baseiam-se em condições mínimas para sobrevivência, para seu desenvolvimento 

físico, psicológico, educacional, enfim, são direitos e garantias que visam toda 

manutenção para o seu desenvolvimento, nas mais diversas áreas, perante a 

sociedade. 

 Os direitos e garantias fundamentais encontram-se inseridos na Constituição 

Federal, precisamente no Título II, dividindo-se direitos individuais, direitos coletivos, 

direitos sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos. 

 Sendo assim, sobre o tema, se faz necessário a diferenciação entre direitos e 

garantias fundamentais, conforme ensina Pedro Lenza36: 

 

(...) os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, 

enquanto as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o 

exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, 

caso violados. 

 

 Feito esse esclarecimento tem-se que:  

 

Os direitos fundamentais foram criados, inicialmente, como instrumento do 

poder estatal, visando assegurar aos indivíduos um nível máximo de fruição 

de sua autonomia e liberdade. Ou seja, eles surgiram como barreira ou 

escudo de proteção dos cidadãos contra a intromissão indevida do Estado 

em sua vida privada e contra o abuso de poder.37 

  
                                                           
36 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589. 
37 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 34. 
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 Nesse mesmo sentido: 

 

(...) os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos 

cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-

objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, 

proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 

individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 

positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 

omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por 

parte dos mesmos (liberdade negativa)38. 

 

 Note-se que os direitos e garantias fundamentais surgiram com o intuito de 

que o homem tenha, por intermédio do Estado que visa o bem coletivo, condições 

mínimas para seu desenvolvimento, porém, a função de referidos direitos e 

garantias também caracteriza-se como uma forma de se evitar que, o mesmo Estado 

que deve auxiliar seu desenvolvimento, interfira na vida do homem de forma 

indevida e abusiva. 

 Nessa linha, os direitos fundamentais são: 

 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem 

por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 

contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas 

de vida e desenvolvimento da personalidade humana.39  

 

                                                           
38 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª. ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 495. 
39 MORAES, Alexandre. Direito Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 39. 
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  Assim, não se deve ter o pensamento preso à ideia de que direitos e 

garantias fundamentais estão única e exclusivamente relacionados no artigo 5º da 

Constituição Federal, portanto, referidos direitos e garantias encontram-se em vários 

dispositivos, demonstrando-se o quão abrangentes são. 

 Com todo exposto, é possível notar a grande importância que os direitos 

fundamentais têm, de forma que a Constituição Federal, no artigo 60, § 4º, IV, prevê 

que não poderá será objeto de deliberação, proposta de emenda que tenha o intuito 

de abolir direitos e garantias individuais. 

 A impossibilidade de sua exclusão do ordenamento jurídico interno deixa clara 

sua importância, visto que tem proteção plena, de modo a impedir que o Estado 

venha a abolir referidos direitos fundamentais com o intuito de ter plena liberdade 

para realizar interferências desmedidas na vida dos indivíduos. 

 Assim, com relação à natureza dos direitos fundamentais temos que: 

 

Os direitos fundamentais incluídos no sistema constitucional possuem 

natureza dúplice, ora se comportando como princípios, ora se comportando 

como regras. Comportam-se como princípios, na medida em que lhe 

inserem cláusulas restritivas gerais, com base em princípios contrapostos 

aos que embasam os direitos fundamentais. Por outro lado, comportam-se 

também como regras, na medida em que, uma vez inseridas as cláusulas 

restritivas, aplicam-se aos casos concretos, sem necessidade de 

ponderação.40 

 

                                                           
40 SOUZA, Oziel Francisco de. A Efetivação dos Direitos Fundamentais Sociais pelo Poder 
Judiciário: uma breve análise. São Paulo: All Print, 2008, p. 63. 
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 Partindo-se dessa premissa, percebe-se que os direitos fundamentais não 

são absolutos nem ilimitados, isso se dá pelo fato de que o exercício pleno de um 

direito de um particular resultaria na restrição do exercício do direito fundamental de 

outro particular. Ainda, os citados direitos são irrenunciáveis, de modo que o 

indivíduo não tem como abdicar de seus direitos, sendo estes inerentes, portanto 

inexistente qualquer possibilidade de se renunciar referidos direitos. 

 Na abordagem do tema prisão civil, estaremos diante do conflito de dois 

direitos fundamentais clausulados no artigo 5º, caput da Constituição Federal, que 

são o direito à propriedade e à liberdade. 

 

3. DA COLISÃO DE NORMAS JURÍDICAS. 

3.1. DA COLISÃO DE NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

 Ao estudarmos o instituto da prisão civil, poderá se notar a existência de 

choque entre normas de direitos fundamentais, no caso da prisão civil do depositário 

infiel, estaremos diante da colisão do exercício do direito fundamental da 

propriedade de uma determinada pessoa e do direito à liberdade de outra. 

 Portanto, “a aplicação direta de principios, quando cabe, tem de enfrentar um 

problema frequente. Trata-se da colisão de princípios. Ou seja, de fato de que, em 

face de um caso concreto, não é raro que mais de um princípio esteja em causa”.41 

 Quanto à resolução dos conflitos de normas pode-se dizer que perante a 

ocorrência de “um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se 

                                                           
41 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 423. 
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introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou 

pelo menos uma das regras for declarada inválida”42, portanto, nota-se que quando 

houve colisão de normas que não sejam de direitos fundamentais, haverá a 

exclusão de uma destas.  

 Sendo assim, a colisão entre direitos fundamentais pode ocorrer da seguinte 

forma: 

 

A colisão dos direitos fundamentais pode suceder de duas maneiras: (1) o 

exercício de um direito fundamental colide com o exercício de outro direito 

fundamental (colisão entre os próprios direitos fundamentais); (2) o 

exercício de um direito fundamental colide com a necessidade de 

preservação de um bem coletivo ou do Estado protegido 

constitucionalmente (colisão entre direitos fundamentais e outros valores 

constitucionais).43 

 

 No presente trabalho, será abordado o impasse quando dois direitos 

fundamentais entram em colisão, sendo que os direitos conflitantes têm natureza de 

principio, esclarecendo que as colisões entre princípios têm dois sentidos, podendo 

ser estrito ou amplo, vejamos: 

 

As colisões de direito fundamentais em sentido estrito surgem quando o 

exercício ou a realização do direito fundamental de um titular de direitos 

                                                           
42 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90. 
43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: 
Coimbra. 135. 
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fundamentais tem conseqüências negativas sobre direitos fundamentais de 

outros titulares de direitos fundamentais44. 

 

 Note-se, a colisão em sentido estrito opera-se de um titular para o outro, isto 

é, ocorre em relações particulares, sendo que quando da resolução, o direito de um, 

interfere na efetivação do direito do outro. 

 Já no  que concerne ao segundo sentido, “as colisões de direitos 

fundamentais em sentido amplo referem-se a colisões de direitos fundamentais com 

bens coletivos45”, que não nos interessa para discussão do presente trabalho. 

 Portanto, há colisão entre os próprios direitos fundamentais quando na 

realização de exercício de um direito fundamental de um titular colide com o 

exercício do direito fundamental de outro titular. 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho disserta acerca das possibilidades da 

resolução do conflito entre princípios, conforme transcrito: 

 

Vários critérios podem ser opostos. O primeiro – óbvio – é o de se procurar 

a concilição de ambos. Outro, o da pertinência, ou seja, qual o principio que 

concerne, mais de perto, à matéria em causa. 

Aponte-se mais um – o do ‘peso’. Entretanto, este presume uma valoração 

– qual princípio mais importante (...).46 

                                                           
44 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado 
de Direito Democrático. In: Revista de Direito Administrativo. n. 217. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p. 69. 
45 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado 
de Direito Democrático. In: Revista de Direito Administrativo. n. 217. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p. 71. 
46 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 423. 
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 Nesta senda, a solução do conflito entre normas comuns e normas que 

versem sobre direitos fundamentais, deve ser realizada de forma distinta, conforme 

menciona Robert Alexy, vejamos: 

 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 

proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, permitido –, 

um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o 

princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 

introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um 

dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas 

condições.47 

 

 Assim, há uma valoração entre os princípios conflitantes, de forma que não 

haverá exclusão de nenhuma dessas normas conflitantes, apenas uma análise de 

qual deve prevalecer no caso concreto, sendo impostos limites, conforme 

ensinamento abaixo transcrito: 

 

Quando o exercício de um direito fundamental por parte de seu titular colide 

com o exercício do direito por parte de outro titular, há portanto, uma 

situação de conflito cuja solução requer se imponham limites a esses 

direitos para que possam, enfim, coexistir. Fala-se, então, de limites 

constitucionais não-escritos ou de limites imanentes.48 

 

 Dessa forma, muito embora não haja previsão legal de como se deve 

proceder na resolução do conflito entre direitos fundamentais, deve ser adotada a 
                                                           
47 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 91. 
48 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 
2000, p. 167. 
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imposição de limites bem como uma valoração dos direitos em litígio, de forma a se 

fazer prevalecer o que venha causar menos prejuízo ao seu titular. 

 Maria Cláudia Cachapuz aduz, no que tange à resolução do conflito, que: 

 

O que pretende o intérprete, frente a determinada situação jurídica de 

colisão de direitos fundamentais, é saber que liberdade específica merece 

tutela especial do Estado, seja para garantir uma ação indivíduo, seja para 

impor uma omissão a terceiro – ou ao próprio Estado. 

 

 Portanto, diante de uma colisão de direitos fundamentais, deve haver análise 

criteriosa no caso, de forma que a solução deverá obedecer parâmetros, de modo a 

acarretar a uma das partes o mínimo prejuízo possível, dai então, reforça-se a 

valoração dos princípios conflitantes. 

 Referida saída com base na valoração é necessária, visto que por mais que o 

legislador preveja situações, é impossível que todo e qualquer tipo de situação seja 

prevista, pois como já mencionado, o mundo passa por mudanças e, por 

conseguinte, as relações entre as pessoas também mudam. 

 Nessa linha, temos que:  

 

A colisão entre direitos fundamentais é inevitável, uma vez que não é 

possível, nem nunca será, estabelecer um catálogo de direitos 

fundamentais, sem que haja colisão entre estes direitos, quer se trate de 

colisão em sentido estrito, quando o exercício de um direito fundamental por 

seu titular afeta o exercício de um direito fundamental de outro titular, 
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podendo estes direitos ser ou não iguais, ou entre direitos fundamentais e 

quaisquer normas ou princípios, que têm como objeto bens coletivos49. 

 

 Cumpre ressaltar que por mais criteriosa que seja essa valoração, sempre 

haverá um titular que terá insatisfação com a resolução do conflito, isso porque 

estamos falando em direitos fundamentais, logo, são caracterizados como 

essenciais ao ser humano, de forma que uma das partes ter o cumprimento limitado 

de tais direitos acarretará sentimento de insatisfação perante a sociedade e mais, 

perante o indivíduo que teve o direito sobreposto ao seu. 

 Desta feita, não haverá a exclusão de seu direito, apenas uma perda na força 

de seu cumprimento, ou seja, “ (...) todas as colisões podem somente então ser 

solucionadas se ou de um lado ou de ambos, de alguma maneira, limitações são 

efetuadas ou sacrifícios são feitos.50. 

 Nota-se, portanto, uma grande dificuldade ao mensurar a prevalência dos 

direitos em colisão, visto que para cada parte, o seu direito deve prevalecer com 

base em sua essencialidade 

 A ponderação, citada no texto abaixo transcrito, permite análise da colisão 

entre bens embasados nos direitos fundamentais, vejamos: 

 

O princípio da ponderação de bens, que poderá permitir a adequada 

valoração e a determinação, em concreto, dos limites e conteúdos dos 

direitos fundamentais implicados, servindo, portanto, à resolução dos 
                                                           
49 FERREIRA, Fernando Galvão de Andréa. Colisão no exercício de direitos fundamentais. Tese 
de doutorado. Faculdade de Direito: Universidade de São Paulo, 2004, p. 109.  
50 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado 
de Direito Democrático. In: Revista de Direito Administrativo. n. 217. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p. 73. 
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conflitos entre bens jurídicos de relevo constitucional, principalmente os 

elencados entre os direitos fundamentais.51 

 

 Mostra-se necessária essa ponderação de bens, visto que tem como lastro 

direitos elencados na categoria fundamental, dessa forma, “quando o intérprete 

pondera bens em caso de conflito entre direitos fundamentais, ele estabelece uma 

precedência de um sobre o outro, atribuindo um peso maior a um deles”52, não 

havendo a exclusão de do direito, apenas uma perda em sua força de concretização, 

tendo em vista o direito contrário ter mais essencialidade ao seu titular. 

 Percebe-se que a aplicação do citado princípio da ponderação ocorre em 

casos extremos, quando nota-se imensa complexidade, “(...) especialmente quando 

uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que 

indicam soluções diferenciadas”53 

 Como já mencionado, os direitos fundamentais são concretizações dos 

preceitos norteadores do principio da dignidade da pessoa humana, pois o conteúdo 

dos direitos fundamentais serão executados com o fim de que seja oferecido ao seu 

titular condições dignas de vida. 

 Nesta esteira, quando do juízo de ponderação do caso, deverão ser 

observados os elementos do princípio da dignidade da pessoa humana, assim 

                                                           
51 FLACH, Daisson. O direito à intimidade e à vida privada e a disciplina dos meios de comunicação. 
In: COSTA, Judith Martins (org.). A Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 376.  
52 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 2 ed. Brasília: Brasília Jurídica, 
2000; p. 172. 
53 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS; Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: 
ponderação, argumentação e papel dos princípios. In: LEITE, George Salomão (org.). Dos Princípios 
Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116.  
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sendo, “a ponderação deve sempre se orientar no sentido da proteção e promoção 

do princípio da dignidade da pessoa humana, que condensa e sintetiza os valores 

fundamentais que esteiam a ordem constitucional vigente”.54 

 Conjuntamente com essa ponderação que deverá ser realizada, haverá a 

especificação dos direitos fundamentais colidentes, de modo que cada característica 

do direito seja evidenciada para a aplicação dos critérios de prevalência. 

 Quanto à este escalonamento, temos o seguinte esclarecimento: 

 

A lei da ponderação mostra que o sopesamento entre os princípios em 

colisão pode ser separado em três estágios. O primeiro envolve a 

identificação do grau de não satisfação ou lesão do primeiro princípio. O 

segundo estágio se refere ao grau de importância de satisfação do outro 

princípio. Finalmente, o terceiro estágio diz respeito à relação entre a 

importância de satisfação do princípio e a lesão ou não satisfação do 

outro.55 

 

 Ainda, reforçando a ideia do princípio da ponderação, Robert Alexy destaca 

que: 

 

O procedimento para a solução de colisões de princípios é a ponderação. 

Princípios e ponderações são dois lados do mesmo objeto. Um é do tipo 

teórico-normativo, o outro, metodológico. Quem efetua ponderações no 

direito pressupõe que as normas, entre as quais é ponderado, têm a 

                                                           
54 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002, p. 105. 
55 FERREIRA, Fernando Galvão de Andréa. Colisão no exercício de direitos fundamentais. Tese 
de doutorado. Faculdade de Direito: Universidade de São Paulo, 2004, p. 50. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

34 

estrutura de princípios e quem classifica normas como princípios devem 

chegar a ponderações56. 

 

 Como todo e qualquer princípio, a ponderação não será observada única e 

exclusivamente, deve se atentar que esta terá apoio de outro princípio, portanto, 

“destaca-se que todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio 

instrumental da proporcionalidade”.57 

 Proporcionalidade configura-se como: 

 

Proporcionalidade é verificar se o fim é legítimo – se é legítimo sacrificar-se 

um direito pelo outro – se os meios utilizados para atingir os fins propostos 

são adequados e necessários – o que significa ponderar se não há outra 

forma menos gravosa que permita atingir o mesmo fim – e se, efetivamente 

foi proporcional o tratamento desigual de direitos em relação aos fins 

obtidos.58 

 

 Portanto, além da ponderação, deve haver a proporcionalidade, assim 

descrita: 

 

Para resolver o grande dilema da interpretação constitucional, representado 

pelo conflito entre princípios constitucionais, aos quais se deve igual 

obediência, por ser a mesma a posição que ocupam na hierarquia 

normativa, se preconiza o recurso a um “princípio dos princípios”, o princípio 

                                                           
56 ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado 
de Direito Democrático. In: Revista de Direito Administrativo. n. 217. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p. 75. 
57 BARROSO, Luís Roberto. BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: 
ponderação, argumentação e papel dos princípios. In: LEITE, George Salomão (org.). Dos Princípios 
Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 118. 
58 SCHIMITT, Rosane Heineck. Direito à informação – liberdade de imprensa x direito à privacidade. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000, p. 216. 
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da proporcionalidade, que determina a busca de uma solução de 

compromisso, na qual se respeita mais, em determinada situação, um dos 

princípios em conflito, procurando desrespeitar o mínimo ao outro e jamais 

lhe faltando com o respeito.59 

 

 Portanto, o princípio da proporcionalidade será aplicado juntamente com o 

principio da ponderação, pois no caso concreto, deverão ser levantados todos os 

pontos da colisão, de forma que ao se ponderar e sopesar os prós e contras haverá 

a aplicação da proporcionalidade para que seja verificado qual direito deverá 

prevalecer sobre o outro, frise-se, não haverá exclusão de direito, mas sim uma 

prevalência de um pelo outro, baseando-se na maior importância de um. 

 Muito embora mostre-se extremamente importante o princípio da 

proporcionalidade não encontra, explicitamente, em nosso ordenamento jurídico, 

previsão legal, no entanto, este é aplicado, pois visa a solução de conflito de forma 

coerente, de forma a “ (...) otimizar a proteção aos bens jurídicos em confronto, 

evitando o sacrifício desnecessário ou exagerado de um deles em proveito da tutela 

do outro”60. 

 Ressalte-se que mesmo sem previsão explícita, “de um modo geral, os 

autores divergem sobre qual é o fundamento normativo, mas não cogitam sobre sua 

inexistência”61, portanto, reconhecidamente o citado princípio tem existência, visto 

                                                           
59 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A interpretação constitucional no contexto democrático de Direito. 
In: Revista do Mestrado em Direito do UNIFIEO. Ano 1, n. 1. Osasco: EDIFIEO, 2001, p. 93 a 97.  
60 SARMENTO, Daniel. Colisões entre direitos fundamentais e interesses públicos. In: SARMENTO, 
Daniel, GALDINO, Flávio (orgs.). Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 310. 
61 STEINMTEZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 193. 
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que é elegido meio de resolução quando verificar-se existência de conflitos de 

direitos onde deva-se limitar sua aplicabilidade. 

 Feita essa consideração, vejamos o objetivo do princípio da 

proporcionalidade: 

 

O princípio da proporcionalidade, em matéria de limitação dos direitos 

fundamentais, pressupõe a estruturação de uma relação meio-fim, na qual o 

fim é o objetivo ou finalidade perseguida pela limitação, e o meio é a própria 

decisão normativa, legislativa ou judicial, limitadora que pretende tornar 

possível o alcance do fim almejado. O princípio ordena que a relação entre 

o fim que se pretende alcançar e o meio utilizado deve ser proporcional, 

racional, não-excessiva, não-arbitrária.62 

 

 Note-se que a proporcionalidade segue uma linha de raciocínio para que se 

chegue a uma aplicação concreta do Direito, usando-se da racionalidade, bem como 

levando-se em consideração o resultado alcançado pelo titular do direito colidente, 

bem como o instrumento pelo qual se alcançará essa efetividade, de modo a ser 

verificada proporcionalidade entre o meio e o resultado a ser alcançado. 

 Nesse sentido, “a finalidade do princípio da proporcionalidade é a proteção 

dos direitos fundamentais, garantindo a otimização desses direitos segundo as 

possibilidades fáticas e jurídicas”63. 

 No que diz respeito ao agente que solucionará o impasse, verifica-se o Poder 

Judiciário como elemento principal, conforme transcrito: 

                                                           
62 STEINMTEZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 149. 
63 STEINMTEZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 155. 
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O mais atuante, na solução de colisão de direitos, é o Poder Judiciário. 

Primeiro, porque, em razão do princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, ao Poder Judiciário compete pronunciar-se sobre qualquer 

questão, bastando que se invoque sua apreciação por meio de mecanismos 

processuais adequados. Segundo. Porque a colisão sempre se dá em 

concreto. Terceiro, por mais hipóteses de colisão que possam prever, em 

abstrato, os legisladores constituinte e ordinário, jamais poderão oferecer 

uma enumeração completa64. 

 

 Sendo assim, quando houver a colisão entre dois princípios, no caso concreto 

haverá a prevalência de um sobre o outro, de forma que um deles não se tornará 

inválido, apenas para aquele caso, será o princípio preponderante, enquanto que em 

situação concreta diversa, haverá a inversão dos valores, de forma que o princípio 

que deverá prevalecer será outro, porém, sendo sempre observada a possibilidade 

de realização de ambos, apenas incidindo sobre um, limitação no seu exercício. 

 

4. DA PRISÃO CIVIL. 

4.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRISÃO POR DÍVIDA. 

 Desde seu surgimento, a humanidade vem evoluindo e, com ela 

consequentemente, as diversas relações entre os seres humanos bem como as 

consequências, tanto positivas ou negativas dessas relações, especificamente 

nesse ponto, será tratado acerca de relações comerciais sendo que quando 

                                                           
64 STEINMTEZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da 
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 70. 
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houvesse inadimplência no pagamento, poderia ser aplicada a prisão civil do 

devedor. 

 Sendo assim, “no Egito, a prisão por dívida era aceita”65, encontrando-se o 

devedor com o risco de ser escravizado se não pagasse o que devia, pois contraiu 

uma obrigação que deveria ser cumprida em decorrência da confiança que lhe foi 

depositada quando da realização do negócio entre as partes. 

 Note-se, portanto, que o foco era única a exclusivamente o cumprimento da 

dívida, sendo clara a questão de honra entre o credor e o devedor, não importando 

os limites a que chegaria o credor para conseguir o pagamento de seu crédito. 

 Havia também, entre os povos israelitas, “contudo, em caso de prisão por 

dívida ou escravização de um israelita, este adquiria o direito de tornar-se livre após 

o decurso de um período de tempo e 6 anos, previsto na lei escrita dos Hebreus, 

especificamente no livro do Êxodo66.    

 A Lei das XII Tábuas, em Roma, previa a prisão por dívida, onde o “(...) devedor 

respondia com sua pessoa, até com seu corpo podia ser retalhado em pedaços 

pelos credores, conforme disposição das XII Tábuas”67. 

 Durante toda história da humanidade fora utilizada a prisão com o fim de punir 

aquele que realizasse conduta não aceitável pelos povos, ou, até mesmo, sua 

família sofreria repreensão pela conduta reprovável do ente, sendo que é 

inquestionável que a prisão por dívida é aplicada por povos bem antigos, ficando 

                                                           
65 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Prisão civil por dívida. 2ed. São Paulo: RT, 2000, p. 17. 
66 EX 21,2: “(...) quando comprares um escravo hebreu, ele servirá seis anos; no sétimo sairá livre.” 
In. Bíblia Sagrada. 156ª ed. São Paulo: Ave-Maria, 2003, p. 121. 
67 MARK, Thomas. Curso elementar de direito romano. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 108. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

39 

claro que naquela época o devedor era severamente punido por causar prejuízo 

monetário a uma pessoa. 

 Em decorrência da forte punibilidade que ocorria no instituto da prisão, sua 

intenção era causar medo às pessoas, bem como suas famílias, que porventura 

viessem a realizar conduta inaceitável, portanto, ficava evidenciada a intenção de 

houvesse punição, não só afetando o psicológico do preso, mas também realizando 

torturas físicas. 

 Essa figura da prisão mudou com a interferência da Igreja: 

 

A igreja provocou um movimento de idéias para converter a pena em 

expiação da falta cometida com o propósito de emenda. A concepção 

religiosa da penitência influiu nas reformas carcerárias tendentes a defender 

a personalidade humana e a preparar a correção e a readaptação. 

Contribuíram, poderosamente, para a nova ordem penitenciária o aumento 

da criminalidade dos séculos XVI e XVII. Verificou-se a impossibilidade de 

empregar as penas corporais e de morte, acumulando-se multidões em 

recintos fechados, sem ordem, nem disciplina e moralmente 

contraproducentes.68 

 

 Surge, portanto, a intenção de que seja preservada a integridade física do 

preso, bem como que este se readapte à convivência social, servindo este período 

afastado como penitencia, para que pense no que fez de errado e não mais volte a 

                                                           
68 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal.  2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 
210. v. 2. 
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realizar a conduta reprovável pela sociedade, porém, essa conduta não era 

generalizada, ainda existiam locais que não seguiam essa forma de punição. 

 Nota-se, portanto, que o instituto da prisão não tinha limites, de forma que o 

devedor deveria de qualquer forma, quitar sua dívida, pois caso contrário, a 

cobrança poderia ocorrer de forma pessoal, ou seja, o pagamento poderia ser com a 

vida do devedor, ou a restrição de sua liberdade, porém, na condição de escravo do 

credor, não sendo observado equilíbrio entre devedor e credor. 

  

4.2. A PRISÃO CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO. 

Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro, veda a incidência de prisão civil 

por dívida, excetuando-se as hipóteses do devedor de alimentos e depositário infiel, 

inseridas no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, definindo que: “não 

haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 

e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. 

 A determinação da prisão civil encontra-se estabelecida na Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVII, onde reza que: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos seguintes termos: 

(...) 

LXVII – não haverá prisão civil por divida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel. 
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 Dessa forma, por mais que o Brasil vede a possibilidade de prisão civil, tendo 

em vista entender não ser coerente a incidência de pena privativa de liberdade em 

decorrência de dívida contraída na esfera cível, nos dois casos acima citados, o 

dispositivo constitucional permite a aplicação da prisão civil. 

 No entanto, em decorrência do Brasil ser signatário do Pacto de São José da 

Costa Rica, a prisão civil do depositário infiel tornou-se inaplicável, tendo em vista 

que o objetivo da Convenção é “promover a observância e a proteção dos direitos 

humanos é a principal função da Comissão Interamericana”69, sendo, portanto, 

permitida apenas, a prisão do devedor de alimentos. 

 Note-se que as duas exceções de prisão civil previstas constitucionalmente 

são reduzidas apenas à possibilidade de ser realizada a prisão civil do devedor de 

alimentos, sendo que em decorrência do Brasil ser signatário do Pacto, a outra 

exceção da prisão – do depositário infiel, perdeu sua aplicabilidade. 

 Portanto, pode-se afirmar categoricamente, que no atual contexto jurídico 

brasileiro apenas haverá a ocorrência de prisão civil quando a dívida for oriunda do 

não pagamento de prestação alimentícia. 

 

4.3. DEVEDOR DE ALIMENTOS. 

 Em primeiro lugar, devemos trazer o conceito de alimentos, conforme ensina 

Silvio de Salvo Venosa: 

 

                                                           
69 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 327. 
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O ser humano, desde o nascimento até sua morte, necessita de amparo de 

seus semelhantes e de bens essenciais ou necessários para a 

sobrevivência. Nesse aspecto, realça-se a necessidade de alimentos. 

Desse modo, o termo alimentos pode ser entendido, em sua conotação 

vulgar, como tudo aquilo necessário para sua subsistência.70 

  

 Após a conceituação geral para alimentos, cabe-nos, definir alimentos, para o 

Direito, pois “a compreensão do termo é mais ampla, pois a palavra, além de 

abranger os alimentos propriamente ditos, deve referir-se também à satisfação de 

outras necessidades essenciais da vida em sociedade”.71 

 Portanto, o pagamento de alimentos visa o fornecimento de condições 

mínimas de sobrevivência de quem os necessita, dessa forma, não se restringe 

apenas ao alimento, propriamente dito, mas sim das necessidades de uma pessoa, 

como vestuário, calçado, remédios, quando o caso, material escolar, enfim, o 

mínimo necessário para sobrevivência. 

 Note-se que o artigo 1.695, do Código Civil Brasileiro, faz a previsão de que 

“são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem 

pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele que, de quem se 

reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 

 Portanto, a fixação da quantia a ser destinada a alimentos obedecerá a 

possibilidade de quem os deve, bem como será analisada a necessidade de quem 

os receberá, é de se notar a grande importância de referida prestação, pois trata-se 

                                                           
70 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 361. 
71
 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 361.  
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de fornecimento de condições mínimas à sobrevivência, ou seja, preza-se pela 

dignidade da pessoa humana. 

 Assim, aquele que for considerado nos autos do processo judicial devedor de 

alimentos, seja em caráter definitivo (execução de sentença), seja em caráter 

provisório (alimentos provisionais), deverá pagar o valor correspondente ou, ainda, 

justificar de forma contundente a impossibilidade de realizar o pagamento que lhe foi 

determinado72. 

 Ante a importância da prestação alimentícia, quando o seu pagamento não é 

realizado por quem tem a obrigação de fornecê-los, o alimentado deverá requerer 

judicialmente o que lhe é devido, tendo para tanto, duas formas para realizar a 

efetivação de seu crédito. 

 

O Código de Processo Civil abre ao credor de alimentos duas vias 

executivas: a) a de execução comum de obrigação de quantia certa (art. 

732); e b) a da execução especial, sem penhora e com sujeição do 

executado inadimplente a prisão civil (art. 733).73 

 

 
 O credor, nesse caso, alimentado, conforme exposto, pode quando do pleito 

de seu crédito, optar pela privação da liberdade do alimentante, ora devedor, ou que 

seus bens sejam penhorados como forma de quitação da dívida alimentar. 

 No entanto, cumpre esclarecer que “cabe ao credor, na abertura da execução 

de alimentos, optar entre requerer a citação com cominação de prisão (art. 733), ou 

                                                           
72 Artigo 733 do Código de Processo Civil. 
73 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p. 401. 
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apenas de penhora (art. 732 e 735)”74, sendo assim, a prisão civil será de escolha do 

autor da ação, não sendo realizada de forma automática. 

 Destaque-se que “essa prisão civil não é meio de execução, mas apenas de 

coação (...)”75, serve como forma de forçar o devedor a cumprir com sua obrigação 

alimentar, pois essa contribuição visa o desenvolvimento de outra pessoa que 

necessita extremamente dessa verba alimentar para promover o seu sustento. 

 Em decorrência da importância da pensão alimentícia, torna-se possível a 

prisão daquele que deve referida verba, isso porque o não pagamento demonstra o 

descaso do alimentante para com o alimentado, pois referida verba é necessária 

para o sustento, portanto, o não pagamento atenta contra o direito à vida, pois não 

está sendo fornecido o necessário à sobrevivência. 

 O artigo 5º, inciso LXVII, prevê a possibilidade da prisão do devedor de 

alimentos, vejamos, “Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntario e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 

infiel”. 

 Não existe qualquer dispositivo contrário à efetivação da prisão civil oriunda 

de dívida alimentar, de forma que se mostra perfeitamente aplicável, inclusive, é 

cotidianamente verificada ante o grande número de inadimplentes de pensões 

alimentícias. 

                                                           
74 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p. 404. 
75 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 47ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p. 402. 
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 Portanto, “a prisão do devedor de alimentos, no processo de execução, que 

se recusa a cumprir a obrigação, seria, assim, uma medida de exceção, 

constitucionalmente prevista”76 

 Concluímos, que prisão civil do devedor de alimentos é aplicável no 

ordenamento jurídico atual, não havendo contrariedade em sua efetivação, isso 

porque trata-se de medida coercitiva, com o intuito de forçar o devedor de alimentos 

a cumprir com sua obrigação, eis que deve contribuir com o sustento do alimentado, 

pois caso contrário, estará deixando de prover  o direito a uma vida digna a quem 

necessita da verba alimentar. 

 

4.4. DEPOSITÁRIO INFIEL. 

 O depositário fiel é aquela pessoa que tem sob sua responsabilidade coisa ou 

valor que lhe foi confiado, caracterizando-se assim, como uma pessoa de confiança 

do Poder Judiciário, tornando-se depositário infiel “aquele que se nega a devolver, 

ante mandado judicial, coisa ou valor que lhe foi confiado (...)77”. 

 Temos, assim, a figura do depositário infiel, aquele que não mantém a 

confiança que a Justiça depositou nessa pessoa, pois quando lhe incumbiu de ter a 

guarda de determinado bem, o fez por entender ser pessoa idônea, capaz de zelar 

pelo mesmo e devolvê-lo , quando solicitado. 

                                                           
76 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 25ª ed. São Paulo: 
Saraiva.  2011, p. 329. 
77 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 67. v.2. 
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 Já o depositário infiel na ação de depósito é qualificado como depositário 

contratual, ou seja, houve a expressão da vontade das partes – a do depositante de 

depositar a coisa e a do depositário – de aceitar o encargo de cuidar da coisa 

depositada, sendo assim “(...) pelo contrato de deposito o depositário recebe um 

objeto móvel e corpóreo, para guardar, até que o depositante reclame”78 

 Portanto, em decorrência de um contrato realizado entre as partes, deverá 

haver comprovação da aceitação do réu para a qualidade de depositário, devendo o 

autor juntar (...) “prova literal do depósito”79. 

 Resta clara que a função do depositário é auxiliar a Justiça, pois tem consigo, 

bem, objeto de execução judicial, devendo zelar pelo mesmo, devendo mantê-lo no 

estado que recebeu. 

 Caso o réu não entregue a coisa, nem deposite-a em juízo ou consigne o 

valor equivalente em dinheiro, estará sujeito à pena de prisão por até um ano80, isso 

se deve pelo fato do depositário infiel ter realizado a quebra da confiança para com a 

Justiça. 

 A previsão legal da prisão civil do depositário infiel encontra-se no artigo 5º, 

inciso LXVII da Constituição Federal, com o seguinte texto: “Não haverá prisão civil 

por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. 

                                                           
78 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 2ª ed. São 
Paulo: Método, 2007, p. 446. v.3. 
79 Artigo 902 do Código de Processo Civil. 
80 Pena prevista no § 1º do artigo 902 do Código de Processo Civil. 
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 Porém, como veremos adiante, o instituto da prisão civil em face do 

depositário infiel não mais tem aplicabilidade, muito embora sua previsão legal ainda 

esteja constando no texto da Constituição Federal. 

 
 
5. A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

5.1. O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA DE DIREITOS HUMANOS. 

 O Pacto de São José da Costa Rica é também conhecido como Convenção 

Americana de Direitos Humanos. “Convenção celebrada em 22.11.1969 pelos 

países-membros da Organização dos Estados Americanos (D678/1992)”.81 

 Referida convenção internacional, a qual o Brasil é signatário, trata acerca de 

direitos humanos, sendo que “(...) reconhece e assegura um catálogo de direitos 

civis e políticos”82. faz a previsão da impossibilidade da prisão civil do depositário 

infiel em seu artigo 7º, no item 7, vejamos: 

Art. 7º - Direito à liberdade pessoal: 

 

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 

mandatos de autoridade judiciária competente em virtude de inadimplente 

de obrigação alimentar. 

 

 Sua aplicabilidade no ordenamento jurídico interno ocorre por força do §2º, 

artigo 5º da Constituição Federal, onde preconiza que: 

                                                           
81 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário Compacto do Direito. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
82 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 13ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p.148. 
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§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. 

   

 Portanto, os tratados que versem sobre direitos humanos e que o Brasil seja 

parte, terá aplicabilidade no ordenamento jurídico, visto que existe previsão 

constitucional para tanto, respeitados os requisitos encontrados no § 3º, artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 É notável o impasse com relação à prisão civil do depositário infiel, pois a 

Constituição Federal prevê a prisão civil do devedor de alimentos e do depositário 

infiel, enquanto que o Pacto de São José da Costa Rica prevê apenas a 

possibilidade de prisão do devedor de alimentos. 

 Devemos destacar que o Pacto refere-se aos direitos humanos, deve-se levar em 

consideração ainda, que quando de sua incorporação no ordenamento jurídico ocorreu 

sua classificação equivalente à emenda constitucional, portanto a prisão civil, neste 

momento deveria ter sua inaplicabilidade. 

 No entanto, no momento em que o Pacto foi recepcionado com status de emenda 

constitucional, ocorreu a pura colisão de princípios fundamentais, pois a Constituição 

Federal previa a possibilidade da prisão civil do depositário infiel, enquanto o Pacto não 

permitia a aplicabilidade do citado instituto. 

 A discussão sobre a aplicabilidade ou não da prisão civil do depositário infiel criou 

grande impasse no mundo jurídico, pois a Constituição Federal previa sua possibilidade, 

sendo a diretriz de todo ordenamento jurídico interno, enquanto que o Pacto de São 
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José da Costa Rica desautorizava sua incidência, porém, o Brasil deveria  respeitá-lo na 

qualidade de signatário deste. 

 Portanto, o que se viu foi o grande conflito entre princípios fundamentais, tais 

sejam, a liberdade e a propriedade, tendo como defensor da liberdade o Pacto e, como 

defensor da propriedade a Constituição Federal. 

 

5.2. DA COLISÃO DE DOIS PRINCÍPIOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIBERDADE 

VERSUS PROPRIEDADE. 

 No que atine a prisão civil do depositário infiel, estamos diante do choque 

entre o direito fundamental à liberdade e à propriedade. 

 Com relação ao primeiro instituto, a liberdade, podemos dizer que é o “poder 

de agir segundo o próprio discernimento. O direito de fazer tudo quanto as leis 

permitem83”. 

 A liberdade é o que o ser humano tem de grande importância, pois é no 

exercício deste direito que se desenvolve pessoalmente, socialmente e 

profissionalmente. Através deste princípio o homem tem a viabilização de realizar 

todos os outros princípios inerentes à sua pessoa. 

 Pode-se observar que a liberdade é a regra, sendo que a sua restrição é a 

exceção, tendo em vista que privar uma pessoa da liberdade significa tirá-la do 

convívio social. 

 Portanto, fica claro que: 

                                                           
83 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário Compacto do Direito. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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Racionalmente e de fato, a democracia está indissoluvelmente ligada a ideia 

de liberdade. A sua definição mais simples, e igualmente mais valida, o 

governo do povo pelo povo, só adquire seu pleno sentido se se considerar 

que exclui o poder de uma autoridade que de modo algum procederia do 

povo.84 

 

 Já com relação ao segundo instituto, “concebida como direito fundamental, a 

propriedade não é, contudo, um direito absoluto, estando ultrapassada a afirmação 

constante na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, de 1789, considerando-

a sagrada”85. 

 Analisando os dois direitos fundamentais citados, percebe-se que nenhum é 

absoluto, no entanto, a prevalência de um dos princípios ocorrerá após uma 

criteriosa análise do caso concreto em que referidos princípios venham a divergir. 

 Partindo-se do princípio da ponderação, nesses conflitos, da liberdade e 

propriedade, deve-se: 

 

(...) fazer uma ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, quais 

sejam, o direito do credor de pedir a prisão do devedor, com base no art. 5º, 

LXVII, da CF/1988 versus o direito do devedor de não ser preso, diante do 

Pacto de San José, art. 5º, § 3º, da CF/1988. A ponderação será feita de 

                                                           
84 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves; GRINOVER, Ada Pelegrini; FERRAZ, Anna Cândida da 
Cunha. Liberdades públicas: parte geral. São Paulo: Saraiva, 1978, p.29. 
85 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 14 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 
736. 
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forma contrária à prisão, entrando em cena o princípio dos princípios, 

aquele que visa proteger a dignidade da pessoa humana (...).86 

 

 Com a leitura do texto, devemos nos reportar à resolução dos conflitos entre 

direitos fundamentais, onde será realizada uma valoração entre os conflitantes, de 

modo que haverá limitação no exercício de um dos direitos. 

 

5.3. A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2004 E OS PARÁGRAFOS 3º 

E 4º DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 Cabe realizar a definição de emenda constitucional sendo como “(...) fruto do 

trabalho do poder constituinte derivado reformador, através do qual se altera o 

trabalho do poder constituinte originário, pelo acréscimo, modificação ou supressão 

de normas”.87 

 Portanto, como se nota, a emenda constitucional tem como objetivo alterar, 

acrescer ou modificar normas existentes no ordenamento jurídico, mais 

especificamente na Constituição Federal. 

 Nessa linha, a emenda constitucional 45/2004, acrescentou, vários 

dispositivos no ordenamento jurídico, tendo sido conhecida como a Reforma do 

Judiciário. 

 O § 3º, do artigo 5º da Constituição Federal, determina os requisitos a serem 

seguidos para que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, ao 

                                                           
86 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 2ª ed. São 
Paulo: Método, 2007, p. 446. v. 3. 
87 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 360. 
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incorporarem no ordenamento jurídico pátrio, tenham equivalência de emenda 

constitucional. 

 A inserção do citado parágrafo se fez necessária em decorrência da 

importância que referidos tratados internacionais têm, pois visam a proteção de 

direitos do homem, sendo, portanto, interesse mundial, assim, como forma de 

aumentar o rol de direitos já existentes em cada Estado. 

 No que concerne o § 4º do artigo 5º da Constituição Federal, este também foi 

inserido no ordenamento jurídico pátrio através da emenda constitucional nº 

45/2004, sendo que referido instituto “prevê a sujeição do País à jurisdição de um 

Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.88 

 Conforme o próprio nome indica, o Tribunal Internacional Penal atuará 

quando houver crime, porém, não terá livre atuação, sendo que haverá limite, de 

forma que sua atuação terá objeto específico, sendo crimes graves e de grandes 

proporções. 

Portanto, a atuação legítima do TPI encontra-se condicionada a dois 

fatores, que devem operar concomitantemente: (i) que o crime seja de 

genocídio, contra a humanidade, de guerra, ou crime de agressão, e (ii) que 

haja inação por parte do Estado em que tenha ocorrido a infração penal ou 

de onde seja proveniente o agente criminoso.89 

  

                                                           
88 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
562. 
89
 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

565. 
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 Ao final do texto transcrito, menciona-se o agente criminoso, sendo assim, 

resta claro que a punição será realizada em face do indivíduo que venha a realizar 

conduta criminosa e não em face do Estado. 

 Dessa forma, “do ponto de vista da política externa, a reforma carreada pela 

EC n. 45/2.004, nesse ponto, alça o Brasil a uma posição de vanguarda na defesa 

internacionalista de direitos humanos”.90 

 Portanto, o Brasil está sujeito ao Tribunal Penal Internacional, de forma que 

se um nacional cometer crime previsto para sua atuação, este terá reprimenda 

extremamente severa, tendo em vista a proporção da punição do citado tribunal, 

demais, é de se frisar que apenas o indivíduo será punido e não o Estado. 

 

5.4. DA SÚMULA VINCULANTE. 

 A súmula vinculante ingressou em nosso ordenamento jurídico pátrio através 

da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, sendo “que foi 

regulamentada pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006”91. 

 Referida Emenda Constitucional acrescentou o artigo 103-A, na Constituição 

Federal, onde encontram-se as regras para súmula vinculante: 

 
Art.103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões obre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 

de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 

                                                           
90
 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

563. 
91
 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 508. 
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demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 

sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

 

 Apenas o Supremo Tribunal Federal, “de ofício ou mediante provocação, é o 

exclusivo tribunal competente para a edição, a revisão e o cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante”92, dessa forma, a edição de súmula vinculante é de 

competência exclusiva, de forma que se qualquer súmula não for oriunda do 

Supremo Tribunal Federal, esta não será válida. 

 Em decorrência da credibilidade, bem como de sua força, eis que é o Tribunal 

no patamar mais elevado, é inquestionável que seu enunciado deverá ser seguido 

pelos tribunais e juízes, ressaltando que seu objeto será a “validade, a interpretação 

e a eficácia de normas determinadas”.93 

 Destaque-se que para edição da súmula vinculante, como requisitos deverão: 

 

(...)existir reiteradas decisões obre matéria constitucional em relação a 

normas acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre estes e a 

administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança 

jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.94 

  

 José Miguel Garcia Medina, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Alvin Wambier 

teceram o seguinte comentário acerca das súmulas vinculantes: 

                                                           
92 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 511. 
93 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 511. 
94 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 511. 
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(...) existem inúmeros possíveis expedientes que apresentam diversas 

vantagens para o jurisdicionado – como, por exemplo, a realização mais 

intensa e mais visível do valor segurança e previsibilidade – e que acabam 

por diminuir consideravelmente o acúmulo de processos no Judiciário. 

Dentre estas figuras está a súmula vinculante que, em si mesma, 

pensamos, tem grande potencial para gerar melhorias no sistema. 95, 

 
 

 Dessa forma, as súmulas vinculantes possuem grande força perante o 

ordenamento jurídico brasileiro, principalmente pelo fato de serem editadas única e 

exclusivamente, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pelo fato da 

obrigatoriedade de sua aplicação pelas instâncias inferiores. 

 Percebe-se que as súmulas vinculantes “(...) assumem a força de verdadeiras 

leis de interpretação, correspondendo a atribuição ao Supremo Tribunal Federal a 

uma função paralegislativa96.” 

 Cumpre ressaltar que sua “vinculação repercute somente em relação ao 

Poder Executivo e aos demais órgãos do Poder Judiciário, não atingindo o 

Legislativo”97. 

 Portanto, as súmulas vinculantes mostram-se benéficas para o sistema 

jurídico brasileiro, pois trazem eficácia ao Poder Judiciário no que diz respeito às 

normas que versem sobre temas constitucionais, bem como segurança jurídica, 

                                                           
95 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A 
súmula vinculante, vista como meio legítimo para diminuir a sobrecarga de trabalho dos tribunais 
brasileiros. In: Revista do Advogado. São Paulo: AASP, 2007, n. 92, p. 22. 
96 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de direito constitucional. 37ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 294. 
97 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 512. 
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uniformizando a jurisprudência e procurando obter soluções mais rápidas a causas 

repetidas. 

 Dessa forma, podemos concluir que a súmula vinculante é a demonstração de 

força do Supremo Tribunal Federal, oriunda de reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, que evita o envio de várias demandas judiciais versando sobre temas 

idênticos desnecessariamente, pois a aplicação do Direito nesses casos, pela 

instancia inferior, sendo obedecidas as súmulas vinculantes, evita o colapso no 

sistema judiciário com o excesso de ações para serem julgadas.  

  

5.5. A EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 25 E O FIM DA POSSIBILIDADE DA PRISÃO CIVIL 

DO DEPOSITÁRIO INFIEL 

 A súmula vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “É ilícita 

a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”. 

 Com a edição da citada súmula, houve a pacificação no que concerne à 

prisão civil, pois como consta de seu teor, no ordenamento jurídico brasileiro não 

mais caberá prisão civil de depositário infiel. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que referida súmula torna sem efeito a segunda 

parte do artigo 5º, LXVII da Constituição Federal. 

 No entanto, cumpre ressaltar, que:  

 
(...) diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos 

internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel 

(art. 5º., inciso LXVII), não foi revogada pela ratificação do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção 
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Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 

7º, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses 

tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a 

matéria.98 

 
 

 A análise do texto transcrito nos permite observar que não ocorre revogação 

da prisão civil do depositário infiel, apenas que sua aplicabilidade foi suprimida, a 

não revogação ocorreu face à supremacia que a Lei Constitucional possui no 

ordenamento jurídico pátrio, de forma que se houvesse a revogação do citado 

instituto, estaríamos diante de um ato que feriria preceitos constitucionais, posto que 

uma norma de tratado internacional capaz de revogar norma constitucional causaria 

caos no sistema interno, retirando da Constituição Federal sua supremacia. 

 Dessa forma, com a não revogação do instituto da prisão civil do depositário 

infiel, caso a súmula vinculante nº 25, venha a ser alterada ou revogada, há a 

possibilidade de que a prisão civil do depositário infiel possa ser utilizada 

novamente. 

 Porém, será discutível a aplicação da prisão ao depositário infiel ante a força 

que os tratados internacionais que versem acerca de direitos humanos possuem no 

ordenamento jurídico pátrio, de forma que deve-se levar em consideração que a 

edição da súmula nº 25 que pôs fim à discussão da prisão do depositário infiel, 

resolvendo acerca da colisão de princípios fundamentais liberdade e propriedade. 

                                                           
98
 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 391 - 

392. 
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 Nota-se, portanto, que muito embora haja discussão quanto à equivalência 

dos tratados internacionais de direitos humanos, discutindo-se a insegurança jurídica 

que possa causar, é claro que a Constituição Federal não perdeu sua supremacia, 

isso porque a segunda parte do inciso LXVII, do artigo 5º, não fora revogado, o que 

possibilita futuramente, a eficácia da norma ali contida. 

 Ressalte-se que o motivo pelo qual há a prisão civil em face do devedor de 

alimentos resta demonstrado, o caráter alimentar de sua dívida, pois o alimentado 

necessita da verba para sobrevivência, ou seja, referida verba é necessária, pois 

assim estará sendo respeitado o princípio da dignidade humana, bem como o direito 

à vida. 

 Já o depositário infiel relaciona-se com a propriedade, no sentido de valor 

patrimonial, sendo portanto, muito severa a privação da liberdade, pois estará sendo 

preso em decorrência de objeto e não por estar atentando contra a vida de alguém, 

ou realizando conduta extremamente prejudicial à sociedade. 

 Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio atualmente, veda a incidência da 

prisão civil do depositário infiel, ficando sem eficácia a segunda parte do inciso 

LXVII, do artigo 5º da Constituição Federal, ficando claro o posicionamento quando 

da colisão dos princípios da liberdade e propriedade, prevalecerá a liberdade, posto 

que é um dos direitos mais importantes que o ser humano possui, pois através deste 

terá condições de realizar todos os outros inerentes ao ser humano. 

 

CONCLUSÃO 
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 O mundo está em constante evolução, dessa forma, os Estados, bem como 

as sociedades, sendo que estas últimas possuem regras de condutas para seus 

indivíduos, visando a convivência pacífica. 

 Houve também, a evolução da proteção de direitos essenciais ao ser humano, 

tendo nos últimos tempos, ultrapassado fronteiras, de forma que se tornou objetivo 

mundial o respeito bem como auxílio ao desenvolvimento humano. 

 Dentre o extenso rol de direitos direcionados ao ser humano, está o da 

liberdade de locomoção, sendo este dotado de grande importância, em decorrência 

da liberdade permitir a concretização dos demais direitos inerentes a este homem. 

 A prisão penal, oriunda da quebra de determinada regra de conduta, surge 

com a intenção de que o agente reflita acerca da prática realizada, sendo que o 

afastamento da liberdade visa a punição do delito. 

 Já a prisão civil, serve como forma de coagir o indivíduo a realizar conduta 

que deveria e não fez, de forma a obrigar o cumprimento imediato, não servindo 

para eximi-lo, portanto, de sua obrigação. 

 Nesta senda, a prisão é sempre atitude severa, pois visa tolher a liberdade de 

locomoção do indivíduo, sendo assim, é notório que sua aplicação deva ser 

realizada quando a conduta ou obrigação não cumprida tenha grande repercussão, 

para o lesado ou à sociedade. 

 Sendo assim, juntando-se a evolução dos direitos e garantias individuais do 

homem contidos no ordenamento interno, bem como oriundos de tratados 
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internacionais de direitos humanos, com a análise da conduta comissiva ou omissiva 

do agente, deve-se mensurar até que ponto a prisão é medida aplicável. 

 Partindo-se dessa premissa, o Pacto de São José da Costa Rica, trouxe à 

tona a evolução dos direitos fundamentais, pois prevê a impossibilidade da prisão 

civil do depositário infiel, entendendo não haver equilíbrio ocorrer sua prisão, sendo 

assim, conduta de extrema severidade. 

 Já para o caso do devedor de alimentos, ter como punição a pena de prisão 

civil, mostra-se aceitável, visto que o pagamento da pensão tem caráter alimentar, 

nota-se a grande importância do pensionamento, pois abrange necessidades 

incontáveis ao ser humano que deles necessita, sendo assim, a pensão tem como 

escopo o fornecimento de todos subsídios para sobrevivência da pessoa, sendo que 

a falta desta ajuda, pode configurar-se como atentado a vida, pois o devedor estará 

deixando de prover o sustento daquela pessoa. 

 Porém, muito embora, o citado Pacto vise a proteção à liberdade, houveram 

grandes discussões sobre o tema, visto que resultou na colisão de princípios 

fundamentais que, muito embora tenham equivalência entre si, quando analisados 

separadamente, há que se mensurar qual tem mais impacto na vida da pessoa. 

 Dessa forma, a discussão no presente caso, ocorreu entre a liberdade e a 

propriedade, no sentindo monetário. 

 A colisão surgiu exatamente quando se discutia a obediência ao tratado 

internacional incorporado, pois tinha como teor direitos humanos, com a aplicação 
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da prisão civil do depositário infiel, prevista na Constituição Federal, visto que o 

tratado tem força de emenda constitucional. 

 Portanto, o tratado internacional, inicialmente, não teve força para impedir a 

prisão civil do depositário infiel, porém, foi de grande importância, pois abriu 

precedente para a discussão do tema, que resultou na Súmula Vinculante nº 25, que 

encerrou a discussão, sendo favorável à não aplicabilidade da prisão civil do 

depositário infiel. 

 O que se pode notar é que a súmula respeitou a supremacia da Constituição 

Federal, pois apenas a supressão da eficácia da prisão civil do depositário infiel, não 

sendo portanto, abolido do ordenamento jurídico, a previsão do referido instituto. 

 Dessa forma, pode-se dizer que acaso a súmula vinculante nº 25, venha a ser 

modificada ou revogada, bem como a possibilidade da prisão civil de depositário 

poderá voltar a ser aplicável no Brasil, visto que quando da incorporação do tratado 

internacional de direitos humanos, em alguns casos haviam a aplicação da prisão 

civil. 

 Observa-se que o Brasil, em especial o Supremo Tribunal Federal, ao editar a 

súmula vinculante nº 25, mostrou estar acompanhando a evolução do mundo, pois 

quando da análise do dispositivo constante do Pacto de São José da Costa Rica que 

impede a prisão civil do depositário infiel, teve o cuidado de verificar a necessidade 

da aplicação do instituto da prisão para o depositário, sendo certo que o resultado da 

análise viu a prisão como medida extrema e desnecessária. 
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 Podemos concluir que é necessária a introdução, de todos os Estados, de 

direitos e garantias que visem o bem-estar do ser humano, também é essencial a 

colisão entre princípios e demais institutos, pois a discussão abre precedentes para 

que cada vez mais haja análise mundial do que se deve prevalecer e que cause 

menos prejuízo ao ser humano em sua essência, para que assim, possamos viver 

em um mundo melhor, não apenas levando-se em consideração a sociedade em 

que nos encontramos inseridos, mas sim todas as Nações, tendo um objetivo único, 

a paz mundial. 
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