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O art. 402 do Código Civil estabelece que a obrigação de prestar
alimentos não se transmite aos herdeiros do devedor3, isto em razão do caráter
personalíssimo da obrigação alimentar. Assim, como exemplifica SÍLVIO
RODRIGUES4, se uma pessoa obrigada a alimentar o pai morre, deixando
descendentes, estes não herdam o dever de prosseguir fornecendo aqueles
alimentos, que ordinariamente caberá a seus tios paternos. Não havendo parentes
mais próximos, os descendentes do de cujus podem ser chamados a alimentar o
avô, mas por nova obrigação, não por sucessão da obrigação de seu pai.
A Lei do Divórcio, inovando a matéria, dispôs, no art. 23:
Art. 23. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos
herdeiros do devedor, na forma do art. 1.796 do Código Civil5.
Anota THEOTÔNIO NEGRÃO6 que o art. 402 está revogado
pelo art. 23 da Ldi, deste teor: .... Do mesmo pensar são MANOEL MESSIAS
VEIGA7, EDÍSIO GOMES DE MATOS8, SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA9,
ULDERICO PIRES DOS SANTOS10, DARCY ARRUDA MIRANDA11 e
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO12, parecendo ser este também o
entendimento de JOSÉ ABREU13. Também a jurisprudência tem dado, em alguns
julgados, pela revogação:
Ocorre, todavia, que tal dispositivo legal veio a ser revogado
pelo art. 23 da LD (Lei nº. 6.515, de 26/12/77) que expressamente dispõe: ...14.
A revogação, no entanto, como bem observa THEOTÔNIO
NEGRÃO, não é pacífica. SÍLVIO RODRIGUES, por exemplo, considera ter havido
apenas derrogação do art. 402:
A questão inicial que se propõe é a de saber se a mesma é
genérica, para todos os casos de alimentos, ou se ela se circunscreve apenas aos
alimentos fixados ou avençados na separação judicial, isto é, no desquite.
Como o legislador de 1977 a inseriu no capítulo sobre a
dissolução de sociedade conjugal, entendo que o preceito é restrito ao caso de
alimentos fixados no desquite, e se limita aos alimentos devidos por um cônjuge ao
outro15.
Do mesmo pensar é PAULO LÚCIO NOGUEIRA16.
Seus argumentos, no entanto, data venia, são frágeis. O fato de
estar o preceito inserido no Capítulo “Da Dissolução da Sociedade Conjugal” não
justifica o alcance restrito que o autor pretende dar. Basta, para tanto, se observar
que no mesmo Capítulo estão disciplinadas matérias completamente estranhas à

separação, tal como a norma do art. 14, que trata de anulação do casamento.
Ademais, na própria seção IV do referido Capítulo, que trata “Dos alimentos”, não
há restrição ao tratamento dos alimentos devidos por um cônjuge ao outro17.
Para se ter uma idéia da dissensão entre os autores a respeito
da extensão do citado art. 23 da Lei do Divórcio, observe-se o seguinte trecho da
obra de JOSÉ DA SILVA PACHECO:
As pensões alimentícias, de que se cogita, são as de direito
matrimonial, pensões essas que podem ser: a) de direito assistencial, fundada no
dever de assistência mútua entre os cônjuges; ou b) de direito filial, resultante do
dever de sustento, educação e manutenção dos filhos. Enquanto o da letra a se
extingue, com a dissolução da sociedade conjugal, o da letra b permanece após
essa dissolução. Assim, só se há de falar, no âmbito do direito matrimonial, de
transmissão da obrigação de pensão alimentícia, referente aos filhos e não da
referente ao cônjuge18.
Enquanto SÍLVIO RODRIGUES e PAULO LÚCIO NOGUEIRA
entendem que a transmissibilidade da obrigação só se refere à pensão entre
cônjuges, JOSÉ DA SILVA PACHECO a vê aplicável, ao contrário, somente em
relação à pensão fixada aos filhos. Por óbvio, se aquele entendimento não nos
parece correto, menos ainda este, data venia.
E há, ainda, os que entendem que o disposto no art. 23 se
aplicaria exclusivamente aos alimentos fixados em separação ou divórcio,
independentemente de o serem aos filhos ou ao cônjuge, tais como SEMY
GLANZ19, GILSON FONSECA e JOSÉ JOÃO CALANZANI20, ANTUNES VARELA21
e YUSSEF SAID CAHALI22, havendo também decisões neste sentido23. Este
entendimento, que não nos parece perfeito, é, entretanto, muito melhor que os
anteriormente retratados.
Estranha é a posição de SEBASTIÃO AMORIM e EUCLIDES
DE OLIVEIRA, para quem o disposto no art. 23 só se aplicaria à pensão fixada
judicialmente24.
Não bastasse, há ainda o entendimento de ÁUREA PIMENTEL
PEREIRA, que afirma que o legislador, no art. 23, teve o cuidado de fazer
remissão ao art. 1.796 do CC, como a deixar claro que o que efetivamente se põe
a cargo dos herdeiros não é a obrigação alimentar, mas sim o débito apurado em
vida do alimentante25. Neste sentido também a lição de JANDER MAURÍCIO
BRUM26. E há também decisões neste sentido27.
Data venia, esta posição é insustentável. Se fosse esta a
intenção do legislador, não necessitaria ele dispor a respeito, já que os débitos
apurados em vida do de cujus, sejam eles de que natureza forem, já se inscrevem,
naturalmente, como dívidas do espólio. A referência ao art. 1.796 do Código Civil,
que SÍLVIO RODRIGUES28 diz ser inútil, se explica para deixar claro que a
obrigação se limita às forças da herança. Ou seja, o herdeiro ficará liberado da

obrigação quando a mesma esgotar toda a herança que recebeu29, isto se não
houve extinção da obrigação por outra causa anterior30. A esta conclusão também
chegaram SEBASTIÃO AMORIM e EUCLIDES DE OLIVEIRA31.
O art. 23 é suficientemente claro ao dispor que a obrigação de
prestar alimentos é transmissível, não a dívida apurada em vida do devedor32.
Parece-nos que a intenção do legislador de 1977 de revogar o
art. 402 do Código Civil foi nítida, bastando, para assim se concluir, comparar as
redações de ambos os dispositivos.
E a revogação pode ser inferida também da interpretação
histórica, levando-se em conta a discussão do Projeto que originou a Lei do
Divórcio. Com efeito, o Deputado mineiro Paulino Cícero ofertou emenda ao
Projeto, propondo a supressão do dispositivo que deu origem ao art. 23 em
comento, apresentando como justificativa o fato de que essa é uma inovação
radical do nosso direito que, até agora, vinha considerando os alimentos como
uma obrigação ‘personalíssima’ e, portanto, intransferível, e, se pelo projeto, ela se
transfere aos herdeiros do devedor, haverá total subversão daquele princípio. Além
de interferir no Direito de Propriedade do Herdeiro, porque este herdará, junto com
os bens, uma obrigação vitalícia em relação ao credor, e de valor sempre variável.
Esta emenda, entretanto, foi rejeitada. E o dispositivo foi expressamente justificado
pelo Senador Nelson Carneiro, ao afirmar que o projeto do Senado vai além,
contraria até uma doutrina tradicional de que os alimentos são intransmissíveis,
porque neste caso, diz o art. 23: ...33.
Mas as conseqüências desta revogação são, no dizer de CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA34, imprevisíveis, sendo tal disposição duramente
criticada por MANOEL MESSIAS VEIGA35.
Aceitando-se a transmissibilidade da obrigação alimentar, pode
ocorrer, v.g., que a segunda esposa de um divorciado seja obrigado a alimentar
sua esposa anterior. Basta, para tanto, se considerar que, com o divórcio, tenha
ele ficado com a obrigação de alimentar sua ex-esposa. Casando-se novamente e,
em seguida, morrendo sem deixar descendentes ou ascendentes, esta obrigação
se transmitirá, nos limites das forças da herança, ao seu cônjuge atual.
Vamos além: se esta segunda mulher que herdou a obrigação
alimentar casa-se novamente e, em seguida, morre sem descendentes e
ascendentes, seu novo marido herdará também esta obrigação de alimentar a exesposa do ex-marido de sua ex-esposa36, sempre nos limites das forças da
herança do referido ex-marido (art. 1.796 do Código Civil). Isto, em tese, poderia
ter seqüências infindas37.
Nota-se claramente que o legislador de 1977 não atentou para
as conseqüências de seu ato.

Para fazer valer seu direito, cabe ao alimentando, porém,
habilitar-se nos autos do inventário, antes da partilha, a fim de que seja
computada, entre as dívidas do espólio, a pensão a que tem direito38.
Duas outras questões se colocam: primeiramente, se o devedor
falecido deixa pensão previdenciária, com o que já se beneficiará o credor da
pensão, aplica-se o art. 23 da Lei do Divórcio, para transmitir a obrigação alimentar
aos herdeiros? Embora uma coisa e outra não se confundam, parece-nos não
poder o credor ser beneficiado duplamente, até porque, recebendo pensão
previdenciária, não necessitará, em regra, de pensão alimentícia, deixando de
existir, portanto, um de seus fundamentos.
A outra questão tem a ver com a legítima39: pode a obrigação
transmitida na forma do art. 23 da Lei do Divórcio atingir a legítima do herdeiro
necessário? Dissemos que, na prática, a aplicação do referido dispositivo implicará
no esgotamento das forças da herança pela obrigação alimentar transmitida, salvo
se outra causa extinguir dita obrigação antes. Pois bem: este “esgotamento” atinge
inclusive a legítima, ou a respeita?
Embora não se encontre na doutrina solução para esta questão
específica, parece-nos que, à luz do que aponta a doutrina para as obrigações
criadas pelo testamento, não poderá a legítima também ser atingida pela
transmissão desta obrigação alimentar.
Aqui há novamente que se distinguir entre a transmissão da
obrigação alimentar e a transmissão de eventual dívida alimentar deixada pelo de
cujus. A dívida alimentar, como qualquer outra dívida, deve ser abatida do monte
antes da partilha. Já a obrigação alimentar será transmitida aos herdeiros. Ou seja,
a dívida alimentar, como qualquer outra dívida do de cujus, não respeitará a
legítima, já que esta só é calculada depois de pagas todas as dívidas. Já a
obrigação alimentar a respeita.
(in publicado na Revista Juris Tantum, da Associação do
Ministério Público de Rondônia, em 1998; na Revista Akrôpolis, vol. 26, em
abril/99, em Doutrina, publicado pelo Instituto de Direito em 1999. Vol. 7.
Coordenação JAMES TUBENCKLAK; e pela Internet, nos sites
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