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AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO JURIDICAMENTE 
POSSÍVEL. A possibilidade jurídica do pedido é uma 
condição da ação entendida como a não-admissão ou 
a vedação do pedido pelo ordenamento jurídico, que, 
constituindo uma condição para o exame do mérito, 
não se confunde, obviamente, com esse. Indeferir-se 
a inicial por impossibilidade jurídica do pedido sob o 
argumento de que a pretensão da parte autora não se 
subsume a um dispositivo legal específico 
caracteriza o julgamento prematuro da lide, que é 
repudiado pelo nosso sistema processual. 
ALIMENTOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. Em 
tese, é plenamente viável tutelar-se a dignidade da 
cônjuge economicamente inativa que se encontra 
afetada por severas restrições financeiras que o 
outro cônjuge lhe impõe, sujeitando-lhe a uma 
situação de inferioridade econômica, cultural, social, 
que não se compatibiliza, de forma alguma, com a 
tutela que a Constituição confere à dignidade da 
pessoa humana e à igualdade entre homens e 
mulheres. 
Proveram. Unânime. 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70016530230 
 

COMARCA DE URUGUAIANA 

C. M. C. B.  
 

APELANTE 

O. B.  
 

APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em prover o apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS 

CHAVES E DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL. 

Porto Alegre, 27 de setembro de 2006.DESA. MARIA BERENICE DIAS,  
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Presidenta e Relatora. 

 

R E L A T Ó R I O  

DESA. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTA E RELATORA) 

Trata-se de apelação interposta por C. M. C. B. inconformada com 

a sentença (fls. 10-11) que, nos autos da ação de alimentos que ajuíza em face 

de O. B., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do 

mérito, em razão da impossibilidade jurídica do pedido (arts. 295, I e § único, 

III, e 267, I, todos do CPC). 

 Alega a apelante, em síntese, que a decisão de primeiro grau 

deve ser reformada. Para tanto, sustenta que, embora haja lacuna da lei, não 

há falar em impossibilidade jurídica do pedido. Ressalta que a obrigação 

alimentar decorre da relação de parentesco, do matrimônio e da união estável, 

podendo os alimentos provisórios serem concedidos independentemente da 

separação dos cônjuges. Expõe que no presente caso os alimentos são 

devidos em razão da obrigação alimentar e da mútua assistência inerente ao 

matrimônio. Aduz que os alimentos provisórios, segundo a Lei 5.478/68, são 

devidos nos casos de comprovação do parentesco e da obrigação alimentar. 

Suscita que o fundamento para o pedido desta ação não se enquadra no do 

artigo 1704 do Código Civil, não havendo vedação expressa para o pleito ora 

analisado. Por fim, requer o provimento do apelo (fls. 13-17) 

A apelação foi recebida no duplo efeito (fl. 20). 

Subiram os autos a esta Corte. 

A Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 23-24). 

É o relatório. 

V O T O S  



 
 
 
 
 
MBD 

Nº 70016530230 

2006/CÍVEL 
 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 
 

DESA. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTA E RELATORA) 

Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por C. M. C. B em face 

do seu marido, O. B, com quem é casada desde 1975. Expõe que ao longo do 

matrimônio dedicou-se unicamente à família, já que seu atual esposo não 

permite que a demandante trabalhe ou estude. Assim, referindo que a atitude 

do marido vem frustrando a sua individualidade, pleiteia a fixação de pensão 

alimentícia. 

A petição inicial foi indeferida, sob a justificativa de que o pedido é 

juridicamente impossível. No entanto, ao fazê-lo, baralhou-se a impossibilidade 

jurídica do pedido com o mérito da demanda, julgando-se preliminarmente este 

enquanto se afirmava analisar a referida condição da ação. Tal equívoco 

processual implicou a negativa em apreciar-se a ocorrência de uma relevante 

afetação de direitos fundamentais da autora, que demandaria, pelo menos, a 

dilação probatória requerida na inicial.  

Efetivamente, o nosso Código de Processo Civil adotou a 

concepção originária da teoria eclética da ação de Liebman. Segunda tal 

teoria, a análise do mérito demanda a presença de três condições 

específicas, consistentes no interesse de agir, legitimidade ad causam e 

possibilidade jurídica do pedido, entendida esta condição (a possibilidade 

jurídica do pedido) como a não-admissão ou vedação do pedido pelo 

ordenamento jurídico1. Condição que é inconfundível com o respaldo do 

pedido e da causa de pedir, que caracterizam o mérito da ação. 

Em virtude de ser “impossível a subsunção da causa de 

pedir à norma legal” (ao art. 1704 do Código Civil), a Magistrada concluiu 

que estaria caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido e, por 

conseguinte, indeferiu de plano a inicial. Contudo, a julgadora acabou 

                                            

1 Silva, Ovídio Araújo Baptista da, Curso de processo civil (processo de conhecimento). 3. ed. Porto 

Alegre, Fabris, 1996, p. 84. 
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analisando o mérito para extrair a inadequada ilação de que não estaria 

presente a aludida condição da ação.  

Ocorre que o pedido de alimentos provisionais não é vedado 

pelo ordenamento jurídico. Pelo contrário, encontra previsão expressa, o 

que configura nitidamente a possibilidade jurídica do pedido. Indagar-se 

se a pretensão da parte autora é juridicamente fundada, como fez o 

Juízo a quo, representa ingressar prematuramente no mérito da 

demanda, o que não é permitido pelo nosso sistema processual. 

Com efeito, a pretexto de o Código Civil, no seu artigo 1704, 

prever a possibilidade de um dos cônjuges separados judicialmente pedir 

pensão alimentícia ao outro caso necessite de alimentos, não se pode 

simplesmente impedir que pretensões diversamente fundamentadas 

sejam analisadas, ainda mais quando o próprio Código Civil prevê o 

dever de mútua assistência entre cônjuges (artigo, III, do CC) e a 

possibilidade de parentes, cônjuges ou companheiros pedirem uns aos 

outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível 

com a sua condição social.  

Para reforçar tais ponderações, é válido expor que a 

pretensão da parte autora não é, de forma alguma, manifestamente 

infundada. Pelo contrário, se comprovadas as alegações formuladas na 

inicial, teria boas condições de prosperar quando da análise do mérito. 

Isso porque, a dignidade da pessoa humana, que em tese 

está sendo violada pelas severas restrições financeiras impostas pelo réu 

à autora, constituiu um fundamento da República Federativa do Brasil, 

como previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição. Outrossim, a 

igualdade entre homem e mulher, consagrada no primeiro inciso do rol 

dos direitos fundamentais (art. 5º, I, da CF), seria desprezada pela 
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perpetuação de uma situação em que o cônjuge economicamente ativo 

abusa de sua condição financeira para sujeitar o outro cônjuge a uma 

situação de inferioridade econômica, cultural, social, além de expor a sua 

saúde e a sua vida a riscos decorrentes das mencionadas restrições 

econômicas.  

Destarte, os valores da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade entre homens e mulheres hão de permear a interpretação da 

legislação infraconstitucional, levando à adoção da interpretação que 

melhor os promova. Por essa razão, a pretensão da autora poderia 

perfeitamente encontrar fundamento na codificação civil corretamente 

interpretada, mesmo que esta ainda viva maritalmente com o réu.  

Por fim, é válido destacar que se exigir a dissolução do vínculo 

matrimonial para a tutela da dignidade da esposa atentaria nitidamente contra a 

especial proteção que o Estado há de conferir à família (art. 226) e inclusive 

contra os próprios interesses da esposa, a qual busca a tutela estatal para que 

tenha uma vida digna dentro da instituição do casamento. 

Dessa forma, claro está que a apelante deve ter assegurada a 

sua pretensão à tutela jurídica, uma vez que ausentes quaisquer dos motivos 

para se considerar inepta a petição inicial (art. 295, I e § único, do CPC). Como 

já referido, trata-se de pedido juridicamente possível. 

Por tais fundamentos, dá-se provimento ao apelo para 

desconstituir a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. 

 

 
DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES (REVISOR) - De 

acordo. 

DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL - De acordo. 
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DESA. MARIA BERENICE DIAS - Presidente - Apelação Cível nº 

70016530230, Comarca de Uruguaiana: "PROVERAM O APELO PARA 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: ROSALIA HUYER 


