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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso vislumbra o estudo da execução 

de alimentos pelo rito da prisão civil, tendo em vista suas principais características, 

requisitos e sua validade como forma de se exigir o pagamento de débito alimentar.  

Para o estudo do referido tema, a monografia aborda de início o instituto dos 

alimentos, a formação do dever alimentar e as formas de se exigir o pagamento 

deste dever, como o rito da expropriação e o desconto em folha de pagamento. 

Sendo tais abordagens necessárias para a melhor compreensão do tema central do 

trabalho. 

Assim, ultrapassada a referida parte introdutória, a dissertação se volta a 

análise do rito da prisão civil, tendo como foco principal a avaliação dos efeitos 

práticos e da eventual excessividade de tal medida. 

 

Palavras-chave: alimentos; execução; expropriação; desconto em folha de 

pagamento; prisão civil; efeitos da prisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work of course completion envisages the study of the execution of 

nourishment by the rite of the civil prison, considering its main characteristics, 

requirements and its validity as a way of  demanding the payment of nourishment 

debit. 

For the study of this topic, the monograph initially addresses the nourishment 

institute, the formation of nourishment duty and ways to demand the payment of this 

duty, such as the rite of expropriation and the payroll discount. Such approaches are 

necessary for a better understanding of the central theme of the work. 

Thus, after completing this introductory part, the dissertation turns to the 

analysis of the rite of the civil prison, having as main focus the evaluation of the 

practical effects and the possible excessiveness of such measure. 

 

Keywords: nourishment; enforcement; expropriation; pay roll discount; civil 

prision; efects of the prision. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de conclusão de curso em comento possui o intento de aprofundar 

a matéria referente a execução de alimentos sob o rito da prisão civil, visando a 

análise de seus requisitos, fundamentos, resultados práticos e legitimidade como 

método de cumprimento do dever alimentar. 

Ademais, cabe a análise da formação do dever alimentar, sendo essencial o 

estudo do instituto dos alimentos, conforme disposto no ordenamento jurídico 

brasileiro vigente, primordialmente no Código Civil e na Lei 5.478/68. 

O primeiro capítulo da presente monografia trata-se da questão dos alimentos 

em si, sendo um estudo do direito material acerca do referido ponto. 

O aludido capítulo aborda tópicos basilares em relação aos alimentos como o 

conceito, as características, os sujeitos envolvidos, as modalidades, os titulares, os 

devedores e as formas de fixação, tendo a finalidade de introduzir o tema dos 

alimentos antes de adentrar ao principal ponto do trabalho de conclusão de curso. 

Já o segundo capítulo debate a execução de alimentos, adentrando de forma 

mais incisiva na execução pelo rito da prisão civil. 

Tal capítulo trata das formas possíveis de se executar o dever de alimentos 

inadimplido, bem como suas disposições legais, e aprofunda-se no tema da 

execução pelo rito da prisão civil, objetivando à análise de suas peculiaridades, 

requisitos, legitimidade e resultados práticos do aprisionamento civil. 
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CAPÍTULO 1 – ALIMENTOS 

 

1.1 – Definição de alimentos 

O instituto jurídico dos alimentos possui uma gama alta de definições, sendo 

possível condensar tais conceitos sobre os alimentos como as prestações, sejam 

elas valores, bens ou serviços1, designados à satisfação das necessidades de 

subsistência dos sujeitos as quais são destinadas, vulgo titulares da prestação 

alimentar. Os referidos titulares se tratam das pessoas que não conseguem por si só 

prover seu sustento em virtude da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou 

ausência de atividade laboral2. 

Acerca de tal ponto, vale mencionar o conceito dado por Paulo Lôbo: 

Alimentos em direito de família, tem o significado de valores, bens ou 
serviços destinados às necessidades existenciais da pessoa, em 
virtude de relações de parentesco (direito paternal), quando ela 
própria não pode prover, com seu trabalho ou rendimentos, a própria 
mantença. Também são considerados alimentos os que decorrem 
dos deveres de assistência, em razão de ruptura de relações 
matrimoniais ou de união estável, ou dos deveres de amparo para os 
idosos (direito assistencial). Os alimentos podem ser em dinheiro, 
também denominados pensão alimentícia, e in natura, ou naturais, 
como a entrega de imóvel para a moradia e de coisas para consumo 
humano. O adimplemento da obrigação pode ser direto (quantia em 
dinheiro) ou indireto (pagamento das mensalidades escolares, de 
clubes, de academia de ginástica etc.). (LÔBO, 2011, p.371) 

Ademais, os alimentos possuem caráter assistencial e referem-se à um direito 

indisponível, mais especificamente o direito à vida, ou seja, são regulados por 

normas de ordem pública3. Diante disso, percebe-se que não há caráter patrimonial, 

tendo a exclusiva finalidade de providenciar assistência ao sustento do titular dos 

alimentos, o qual se denomina alimentando, por meio dos recursos financeiros do 

devedor dos alimentos, conhecido como alimentante. 

Ainda no tocante à definição de alimentos, Sílvio de Salvo Venosa elucida 

que: 

                                                           
1 LÔBO, Paulo. Direito Civil: famílias, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.371. 
2 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 821. 
3 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.508. 
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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 a 
subsistência. Acrescentamos a essa noção o conceito de obrigação 
que tem uma pessoa de fornecer esses alimentos a outra e 
chegamos facilmente à noção jurídica. No entanto, no Direito, a 
compreensão do termo é mais ampla, pois a palavra, além de 
abranger os alimentos proporcionalmente ditos, deve referir-se 
também à satisfação de outras necessidades essências da vida em 
sociedade. (VENOSA, 2015, p.397) 

Por outro lado, a despeito da amplitude que o Direito concede ao conceito de 

alimentos, deve se atentar ao fato de que os deveres familiares de sustento, 

assistência e socorro existentes entre os cônjuges e entre os genitores e os filhos, 

oriundos do poder familiar, não se confundem com a obrigação de prestar alimentos, 

uma vez que seus pressupostos são diferentes4. Portanto, constata-se que os 

alimentos se diferenciam em virtude da relação que os originou, sendo mais amplos 

ou mais restritos em vista de tal fator. 

 

1.1 – Principais atributos dos alimentos 

Os alimentos são dotados de diversas características como a 

irrenunciabilidade, personalíssimo, irrepetibilidade, incompensabilidade, 

impenhorabilidade, imprescritibilidade, variabilidade, periodicidade, divisibilidade, 

entre outros. 

Os referidos princípios possuem como finalidade em comum a manutenção 

da vida do indivíduo e consequentemente, a proteção do alimentando. Entretanto, 

somente os atributos pertinentes ao tema da presente dissertação serão estudados 

abaixo. 

1.2.1 – Caráter personalíssimo 

Os alimentos são estabelecidos em razão da pessoa do alimentando, sendo 

em regra fixado intuitu personae. Portanto, os alimentos destinam-se ao sustento de 

                                                           
4 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família, 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.652. 
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um determinado sujeito, não podendo ser repassado para um terceiro, uma vez que 

procura prover especificamente a subsistência do alimentando5. 

O caráter personalíssimo se deve principalmente a três aspectos dos 

alimentos, os quais sejam o caráter familiar, o binômio possibilidade/necessidade e o 

caráter assistencial, conforme leciona Rolf Madaleno6. 

O primeiro aspecto se deve à existência de ligação familiar entre o 

alimentante e o alimentando, sendo tal ligação intransferível e intimamente ligada 

aos sujeitos que compõe a obrigação alimentar.  

O segundo aspecto concerne à análise das possibilidades financeiras do 

alimentante e as necessidades do alimentando no momento da fixação da prestação 

alimentícia. Desse modo, nota-se que a prestação de bens, valores ou serviços 

destinada aos alimentos, vinculam-se estritamente as peculiaridades do caso que 

lhe seu ensejo.  

Por fim, o terceiro aspecto remete ao fato de que os alimentos não possuem 

caráter patrimonial, visto que o objetivo é assegurar a subsistência do alimentando. 

Portanto, em razão da presença de caráter assistencial, evidencia-se a clara ligação 

entre a prestação atribuída aos alimentos e o sujeito titular de tal obrigação. 

Isto posto, resta demonstrado que os alimentos não podem ser desvinculados 

da relação em que foi estabelecida, não sendo possível sua transmissão a outrem. 

Neste diapasão, aponta-se uma decisão do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR DO FALECIDO. 
OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INVENTARIANTE. PRISÃO 
CIVIL. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A inventariante 
não é devedora dos valores que cabia ao falecido prover ao seu filho, 
obrigação de natureza personalíssima, e nem detém a livre 
disponibilidade dos bens do espólio, sujeitos à decisão do juízo de 
inventário, donde a manifesta ilegalidade da ordem de prisão. 2. 
Ordem concedida. (STJ, HC 268.517/MT, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 
24/05/2017). 

                                                           
5 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.840. 
6 MADALENO, op. cit., p.840-841. 
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Ademais, quanto ao caráter personalíssimo dos alimentos, Carlos Roberto 

Gonçalves explica que: 

Como os alimentos se destinam à subsistência do alimentando, 
constituem um direito pessoal, intransferível. A sua qualidade de 
direito da personalidade é reconhecida pelo fato de se tratar de um 
direito inato tendente a assegurar a subsistência e integridade física 
do ser humano. (GONÇALVES, 2015, p.528) 

Vale pontuar que há uma exceção em relação aos herdeiros, já que, segundo 

o artigo 1.700 do Código Civil7, a obrigação de prestar alimentos se transmite aos 

herdeiros do alimentante. Logo, constata-se que a transmissibilidade dos alimentos 

é cabível somente no âmbito sucessório, não sendo possível sua transmissão por 

outras vias. 

Contudo, a orientação jurisprudencial sobre tal forma de transmitir a obrigação 

alimentar tem se alterado, conforme se percebe no subseqüente julgado: 

AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. EXAME DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS 
PROPOSTA POR DETENTA, EM FACE DOS ESPÓLIOS DE SEUS 
GENITORES. INEXISTÊNCIA DE ACORDO OU SENTENÇA 
FIXANDO ALIMENTOS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO 
AUTOR DA HERANÇA. (…) 2. "Os alimentos ostentam caráter 
personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação alimentar, não há 
falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de prestá-los". 
(REsp 1130742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 17/12/2012) 3. Assim, embora 
a jurisprudência desta Corte Superior admita, nos termos do artigo 23 
da Lei do Divórcio e 1.700 do Código Civil, que, caso exista 
obrigação alimentar preestabelecida por acordo ou sentença - por 
ocasião do falecimento do autor da herança -, possa ser ajuizada 
ação de alimentos em face do Espólio - de modo que o alimentando 
não fique à mercê do encerramento do inventário para que perceba 
as verbas alimentares -, não há cogitar em transmissão do dever 
jurídico de prestar alimentos, em razão de seu caráter 
personalíssimo e, portanto, intransmissível. Precedentes das duas 
Turmas que compõem a Segunda Seção, mas com ressalvas por 
parte de integrantes da Quarta Turma. 4. Igualmente, ainda que não 
fosse ação de alimentos ajuizada em face de espólio, foi manejada 
quando a autora já havia alcançado a maioridade e extinto o poder 
familiar. Assim, não há cogitar em concessão dos alimentos 
vindicados, pois não há presunção de dependência da recorrente, 
nos moldes dos precedentes desta Corte Superior. (…). 6. Recurso 
especial não provido. (STJ, REsp 1337862/SP, Rel. Ministro LUIS 

                                                           
7 Art. 1.700 do CC. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma 
do art. 1.694. 
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FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 
20/03/2014) 

Posto isto, evidencia-se que o entendimento atual é no sentido de que com a 

morte do alimentante, a obrigação alimentar não seria transmitida automaticamente 

aos herdeiros, cabendo a estes apenas a quitação, por meio do espólio, das 

prestações alimentícias vencidas. Assim, para a devida transmissão do dever 

alimentar seria necessária a propositura de nova ação de alimentos a fim de 

averiguar as necessidades e possibilidades dos herdeiros e alimentandos 

posteriormente ao falecimento do alimentante, para que a obrigação alimentar seja 

fixada de acordo com esta nova relação. 

 

1.2.2 – Irrenunciabilidade 

Os alimentos fixados em decorrência da relação de parentesco são marcados 

pela irrenunciabilidade, conforme disposto no artigo 1.707 do Código Civil8. 

Consoante explanado anteriormente, o instituto dos alimentos associa-se ao direito à 

vida, o que o caracteriza como matéria de ordem pública, a qual não pode ser 

renunciada9. Sendo assim, por se tratar de matéria de ordem pública, é visível o 

atributo da irrenunciabilidade aos alimentos, o qual somente afeta o direito aos 

alimentos e não o seu exercício, segundo o artigo 1.707. 

Entretanto, a irrenunciabilidade não se aplica de forma absoluta aos alimentos 

fixados na separação e no divórcio, tendo em vista que nestes casos não há relação 

de parentesco entre as partes, o que as confere a faculdade de renunciar o direito 

aos alimentos em tal hipótese. 

Em relação a tal tema, cabível apontar o ensinamento de Silvio de Salvo 

Venosa: 

O encargo alimentar é de ordem pública. Conforme examinamos 
anteriormente, existe a problemática referente à renúncia dos 
alimentos na separação e no divórcio, propendendo a doutrina e 
jurisprudência majoritária no passado pela renunciabilidade nessas 

                                                           
8 Art. 1.707 do CC. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, 
sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 
9 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.533. 
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hipóteses, uma vez que esposos não são parentes, e a eles não se 
aplicaria a disposição.8(VENOSA, 2015, p.408-409) 

Ademais, uma vez renunciado o direito aos alimentos na separação e no 

divórcio, tal direito não poderá ser buscado posteriormente em respeito ao princípio 

da boa-fé objetiva, o qual se encontra consagrado nos artigos 112 e 422 do Código 

Civil10.  

Sobre o ponto abordado Maria Berenice Dias possui a seguinte concepção: 

A alegação é que, buscar alimentos depois de ter renunciado e eles, 
é postura que afronta o princípio da boa-fé objetiva, configurando 
verdadeiro venire contra factum proprium. Isso porque, em um 
primeiro momento, se cria uma expectativa e em seguida se age de 
maneira contrária ao comportamento inicial, o que configura abuso 
de direito que merece ser repelido. 37 (DIAS, 2017, p.594) 

Em contrapartida, o alimentando pode renunciar aos valores dos alimentos 

vencidos e não pagos, como dispõe a lei11.  

Nesse sentido, destaca-se o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. RENÚNCIA DE CRÉDITO 
ALIMENTAR PRETÉRITO. ACORDO FIRMADO PELOS 
GENITORES DO MENOR. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DOS 
FEITOS. POSSIBILIDADE. 1. É irrenunciável o direito de alimentos 
presentes e futuros (art. 1.707 do CC), mas pode o alimentando 
renunciar aos alimentos pretéritos devidos e não prestados, pois 
nada impede que ele deixe exigir tais alimentos. 2. Cabe a ambos 
os genitores o dever de sustentar a prole comum e o eventual não 
pagamento da pensão alimentícia por um genitor não enseja 
necessariamente prejuízo direto para o alimentando, quando este 
recebe os alimentos in natura do outro genitor, sendo que a 
renúncia a crédito alimentar não se confunde com renúncia ao 
direito aos alimentos, inexistindo qualquer óbice legal para a 
homologação do acordo entabulado pelas partes. Recurso 
desprovido. (TJ/RS, AC 70035692656, Rel. Des. Sérgio Fernando 
de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmera Cível, julgado em 
29/06/2011, DJe 06/07/2011) 

Desta maneira, nota-se que é possível renunciar apenas os alimentos 

pretéritos e não prestados, o que não se confunde com a renúncia ao direito aos 

                                                           
10 Art. 113 do CC. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 
lugar de sua celebração. 
Art. 422 do CC. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
11 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família, 15. ed. São Paulo: Atlas, p.409. 
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alimentos, uma vez que a referida possibilidade se trata somente do direito de 

exigir alimentos. 

 

1.2.3 – Impenhorabilidade 

Como já exposto, a prestação alimentícia visa à subsistência do alimentando, 

sendo inconcebível a penhora de um direito destinado à mantença de uma pessoa, 

de acordo com Carlos Roberto Gonçalves12. 

A impenhorabilidade dos alimentos encontra respaldo no artigo 1.707 do 

Código Civil, o qual dispõe que o crédito alimentar é insuscetível de cessão, 

compensação ou penhora. No mais, a impenhorabilidade dos alimentos também 

encontra previsão no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil13. 

Por outro lado, a despeito da impenhorabilidade das prestações destinadas 

ao sustento do alimentando, o § 2º do supramencionado artigo 833 possibilita a 

penhora dos subsídios e demais quantias elencadas no inciso IV para o pagamento 

de pensão alimentícia. 

Ademais, convém relevar que a impenhorabilidade não atinge os frutos, tendo 

Orlando Gomes o seguinte entendimento sobre tal questão: 

[...] são impenhoráveis no estado de crédito e, deste modo, a 
impenhorabilidade não acompanha os bens que forem convertidos. A 
penhora pode recair na soma de alimentos proveniente do 
recebimento de prestações atrasadas. Não há regras que disciplinem 
especificamente tais situações, mas o juiz deve orientar-se pelo 
princípio de que a impenhorabilidade é garantia instituída em função 
da finalidade do instituto. (GOMES, 2002, p.433) 

Portanto, os bens oriundos dos alimentos podem ser objeto de penhora, vez 

que não se tratam da prestação alimentícia em si. 

 

                                                           
12 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.529. 
13 Art. 833 do CPC. São impenhoráveis:  
IV - Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. 
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1.2.4 – Imprescritibilidade 

O direito de pleitear alimentos em juízo é imprescritível, sendo possível tal 

pleito ainda que a necessidade em receber alimentos tenha surgido há anos 14. Desta 

maneira, o direito aos alimentos pode ser exercido há qualquer momento, 

independentemente do decurso de certo prazo. 

Contudo, o direito de cobrar alimentos fixados em acordo ou sentença e não 

pagos pelo alimentante, prescreve em dois anos, nos termos do artigo 206, § 2º do 

Código Civil. Ou seja, a cobrança de alimentos já arbitrados, vulgo execução de 

alimentos, é prescritível, devendo ser exercida dentro do prazo prescricional 

supramencionado. 

A respeito da imprescritibilidade, Silvio de Salvo Venosa explica que: 

As prestações alimentícias prescrevem em dois anos pelo Código de 
2002 (art. 206, § 2º). Esse prazo era de cinco anos no Código 
anterior (art. 178, § 10º, I). O direito a alimentos, contudo, é 
imprescritível. A qualquer momento, na vida da pessoa, pode esta vir 
a necessitar de alimentos. A necessidade do momento rege o 
instituto e faz nascer o direito à ação (actio nata). Não se subordina, 
portanto, a um prazo de propositura. No entanto, uma vez fixado 
judicialmente o quantum, a partir de então inicia-se o lapso 
prescricional. A prescrição atinge paulatinamente cada prestação, à 
medida que cada uma delas vai atingindo o quinquênio, ou o biênio, 
a partir da vigência do Código de 2002. (VENOSA, 2015, p.411-412) 

Além do mais, há de se mencionar que a execução de alimentos, quando 

proposta por alimentando absolutamente incapaz, não é atingida pelo prazo 

prescricional de dois anos, por efeito dos artigos 197, II e 198, I do Código Civil. 

 

1.2.5 – Irrepetibilidade 

Os alimentos sendo pagos, sejam estes provisórios, definitivos ou transitórios, 

não podem ser restituídos ou repetidos. A aludida característica se deve ao fato de 

que a prestação alimentícia se trata de matéria de ordem pública atinente ao direito 

à vida, como já explanado anteriormente.  

                                                           
14 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.531. 
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Portanto, a obrigação de prestar alimentos somente é afastada nos casos 

previstos em lei, sendo o pagamento de alimentos sempre bom e perfeito, ainda que 

recurso venha modificar decisão anterior, suprimindo-os ou reduzindo seu 

montante15. Logo, percebe-se que não há efeito retroativo em relação ao pagamento 

de alimentos, independentemente de decisão ulterior que os reduza ou exonere, a 

qual somente produz efeitos futuros, sem atingir os pagamentos anteriores. 

Em relação a irrepetibilidade, Maria Berenice Dias dispõe que: 

Talvez um dos princípios mais significativos que rege o tema dos 
alimentos seja o da irrepetibilidade. Como se trata de verba que 
serve para garantir a vida e a aquisição de bens de consumo, 
inimaginável pretender que sejam devolvidos. Esta verdade por tão 
evidente é difícil de sustentá-la. Não há como argumentar o óbvio. 
Provavelmente por esta lógica ser inquestionável é que o legislador 
não se preocupou sequer em inseri-la na lei. Daí que o princípio da 
irrepetibilidade é aceito por todos, mesmo não constando no 
ordenamento jurídico. (DIAS, 2017, p.591) 

Contudo, quando em decisão posterior o valor dos alimentos é majorado, há a 

incidência de efeito retroativo até a data da citação, nos termos do artigo 13, § 2º da 

Lei 5.478/196816. Desta forma, em tal hipótese, o alimentante deverá responder 

pelas diferenças entre os alimentos pagos a menor e aqueles fixados em quantia 

maior, consoante a percepção de Yussef Said Cahali17. 

A doutrina de Rolf Madaleno elucida que: 

Em realidade, o credor de alimentos nunca perde, porque, se a 
sentença reduz o valor liminar, esse montante inicial continua sendo 
devido até o julgamento do recurso extraordinário, sem precisar 
devolver qualquer valor recebido a maior, e se a última instância 
recursal majorar os alimentos há retroação do quantum para a data 
da citação do réu na demanda alimentar. (MADALENO, 2011, p.860) 

No entanto, a devolução é possível estritamente nos casos em que for 

demonstrado que houve má-fé por parte do titular dos alimentos, como nos casos 

em que houver erro quanto à pessoa ou a existência de dolo. Assim, evidencia-se 

                                                           
15 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família, 15. ed. São Paulo: Atlas, p.409. 
16 Art. 13 da Lei 5.478/68.O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações 
ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em 
pedidos de alimentos e respectivas execuções. 
§ 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. 
17 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos, 4. ed. São Paulo: RT, 2002. p.851. 
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que a irrepetibilidade não é absoluta, não sendo possível dar ensejo ao 

enriquecimento sem causa em razão de tal característica dos alimentos18. 

 

1.2 – Espécies de prestação alimentícia 

Com o objetivo de possibilitar uma análise segmentada, os alimentos se 

dividem em quatro modalidades de acordo com a doutrina, sendo estas as 

seguintes: quanto à natureza, quanto à causa jurídica, quanto à finalidade e quanto 

ao momento em que são reclamados. 

Posto isto, tais modalidades serão destrinchadas adiante. 

 

1.3.1 – Quanto à natureza 

Os alimentos em tal aspecto podem ser naturais, civis e compensatórios, 

segundo Carlos Roberto Gonçalves19.  

Os naturais referem-se aos alimentos indispensáveis à satisfação das 

necessidades primarias da vida e garantia da subsistência. Já os alimentos civis 

buscam a manutenção da condição social e qualidade de vida do alimentando20. 

Tanto os alimentos naturais e civis possuem classificação expressa no Código 

Civil por intermédio do artigo 1.694 e seu parágrafo segundo, conforme se lê: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, 
quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os 
pleiteia. 

Diante disso, identifica-se que o caput do artigo 1.694 aborda os alimentos 

civis, e que o parágrafo segundo do referido versa sobre os civis. 

                                                           
18 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.592. 
19 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.511 
20 DIAS, op. cit., p.584. 
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Concernente às subespécies naturais e civis, Carlos Roberto Gonçalves 

possui a subsequente concepção:  

Tendo acepção plúrima, como foi dito, a expressão ‘‘alimentos’’ ora 
significa ‘‘o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, 
compreendendo, tão somente, a alimentação, a cura, o vestuário e a 
habitação, ora abrange outras necessidades, compreendidas as 
intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa 
necessitada’’. Na primeira dimensão, os alimentos limitam-se ao 
necessarium vitae; na segunda, compreendem o necessarium 
personae. Os primeiros chamam-se alimentos naturais, os outros, 
civis [...]. (GONÇALVES, 2015, p.508) 

Ademais, há também os alimentos compensatórios, os quais objetivam evitar 

o desequilíbrio econômico gerado pela redução do padrão financeiro do cônjuge 

desprovido de bens e meação, mas sem pretender a igualdade econômica do casal 

que teve sua relação descontinuada e sim a redução dos efeitos econômicos 

oriundos do fim da relação21.  

Desta forma, verifica-se que os alimentos compensatórios possuem um 

caráter indenizatório, uma vez que buscam a reparação dos efeitos financeiros 

gerados pela separação ou divórcio de um casal. Todavia, os alimentos 

compensatórios possuem duração limitada, devendo estes cessaram quando o 

desequilíbrio econômico for restaurado22.  

1.3.2 – Quanto à causa jurídica 

Nesta modalidade, segundo Carlos Roberto Gonçalves23, os alimentos se 

subdividem em legítimos, voluntários e indenizatórios.  

Os legítimos derivam de uma obrigação legal, a qual pode ser proveniente de 

parentesco, casamento ou companheirismo, nos termos do artigo 1.694 do Código 

Civil24, sendo somente esta subespécie pertencente ao direito de família e, por 

                                                           
21 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.724. 
22 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.510. 
23 GOLÇALVES, op. cit., p.511. 
24 Art. 1.694 do CC. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades de sua educação. 
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conseguinte, apta a ensejar o decreto da prisão civil pelo não pagamento de dívida 

de alimentos25. 

No tocante aos voluntários, Rolf Madaleno conceitua da seguinte maneira: 

Os alimentos identificados como voluntários emanam de uma 
declaração de vontade, que pode ser contratual, quando a pessoa se 
obriga a pagar espontaneamente alimentos para outrem, ou quando 
tem como causa a morte do alimentante, ajustados através de legado 
de alimentos, em cédula testamentária (CC, art. 1.920). Estes 
alimentos são derivados de um contrato ou de um legado de 
alimentos manifestado em um testamento e podem ser temporários 
ou vitalícios, fixando os contratantes ou o testador o valor dos 
alimentos, que pode ser pago em prestações mensais, semestrais ou 
anuais, ou qualquer outra forma, e se na hipótese do legado o 
testador não estabelecer o montante, cabe ao juiz fixar o valor da 
verba alimentar, adotando os critérios próprios de arbitramento de 
uma pensão alimentícia, consoante o binômio, ou a ponderação 
entre a necessidade de quem recebe e a possibilidade do onerado. 
(MADALENO, 2011, p.826) 

Desse modo, constata-se que os alimentos voluntários estão afastados do 

direito de família, tendo em vista que estão ligados ao direito das obrigações e ao 

direito das sucessões, fato este que impede a decretação da prisão civil quanto ao 

inadimplemento deste tipo de alimentos. 

Por fim, os indenizatórios provêm da prática de um ato ilícito, ato o qual é 

estabelecido nos artigo 186 e 187 do Código Civil26, e destinam-se ao ressarcimento 

dos danos resultantes da prática do ato ilícito.  

Referida modalidade se encontra prevista nos artigos 948, II e 950 do Código 

Civil27 e relaciona-se com direito das obrigações, visto que se trata de matéria 

                                                           
25 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.512. 
26 Art. 186 do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187 do CC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
27 Art. 948 do CC. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: 
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração 
provável da vida da vítima. 
Art. 950 do CC. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou 
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do 
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à 
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 
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atinente à responsabilidade civil. Portanto, também não se faz cabível a decretação 

da prisão civil na hipótese do não pagamento de alimentos indenizatórios. 

 

1.3.3 – Quanto à finalidade  

A doutrina convergia no entendimento de que os alimentos quanto à sua 

finalidade se dividiam nas seguintes modalidades: definitivos, provisórios , 

provisionais e transitórios. 

Entretanto, com o advento do Novo Código de Processo Civil, os alimentos 

provisionais foram suprimidos do ordenamento jurídico vigente. Portanto, estando os 

alimentos provisionais excluídos do ordenamento jurídico, não se faz cabível análise 

de tal modalidade na presente monografia. 

Diante disso, oportuno mencionar a visão de Maria Berenice Dias sobre tal 

supressão: 

Como sempre houve dificuldade em diferenciar alimentos provisórios 
e provisionais, o Código de Processo Civil deixou de prevê-los. 
Afinal, quando se busca, em juízo, alimentos que não foram 
atendidos espontaneamente, em face da natureza urgente do direito, 
não importa a que título são fixados. Basta o pedido de alimentos 
provisórios, com a possibilidade de concessão em caráter temporário 
para garantir a subsistência do credor durante a tramitação do 
processo. São devidos desde logo e, imediatamente, devem ser 
pagos. (DIAS, 2017, p.640) 

Superada a questão da extinção dos alimentos provisionais, passaremos as 

modalidades que prevaleceram, as quais sejamos definitivos, provisórios e 

transitórios. 

Os definitivos se tratam dos alimentos fixados em sentença ou em acordo 

homologado judicialmente, sendo necessário que em ambas as hipóteses tenha 

ocorrido o trânsito em julgado28. Contudo, os alimentos definitivos podem ser objeto 

                                                           
28 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.512. 
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de ação revisional quando sobrevier alteração da situação financeira do alimentante 

ou do alimentado, conforme previsto no artigo 1.699 do Código Civil29. 

Assim, os alimentos definitivos são aqueles estabelecidos como pensão 

periódica, embora estejam sujeitos à revisão judicial da prestação estabelecida30. 

A respeito dos provisórios, estes remetem aos alimentos estabelecidos 

liminarmente, por meio de tutela provisória de urgência antecipada, em ações de 

alimentos, sejam estas de fixação, revisionais ou exoneratórias, e sendo cabíveis 

ainda em ações de divórcio, investigação de paternidade e reconhecimento e 

dissolução de união estável31.  

Nesse sentido, os alimentos provisórios também podem ser estabelecidos por 

meio de tutela de urgência cautelar, como no caso de afastamento de um dos 

genitores da residência em comum, ocasião em que devem ser fixados alimentos 

provisórios a favor dos filhos dependentes do genitor afastado do lar, consoante 

disposto no artigo 130, parágrafo único da Lei 8.069/199032. 

Neste tema, Maria Berenice Dias indica que: 

Os alimentos provisórios, previstos no Código Civil e na Lei de 
Alimentos, têm natureza material. Trata-se de tutela antecipada de 
caráter satisfativo. 159 Para sua concessão é exigida prova pré-
constituída da obrigação (LA 4º.). São estabelecidos liminarmente na 
ação de alimentos e sequer precisam ser pedidos. Podem ser 
deferidos tanto na ação de alimentos quanto nas revisionais ou 
exoneratórias. Como a demanda de alimentos pode ser cumulada a 
ações outras – nulidade e anulação de casamento, divórcio, 
separação de corpos, reconhecimento de união estável e 
investigação de paternidade -, também nestas cabe fixação liminar 
ou incidental de alimentos provisórios. (DIAS, 2017, p.639) 

                                                           
29 Art. 1.699 do CC. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os 
supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, 
exoneração, redução ou majoração do encargo. 
30 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família, 15. ed. São Paulo: Atlas, p.406. 
31 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.592. 
32 Art. 130 da Lei 8.069/90. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos 
pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o 
afastamento do agressor da moradia comum. 
Parágrafo único.  Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de que 
necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor. (Incluído pela Lei nº 12.415, de 
2011). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12415.htm#art2


23 
 

A respeito dos alimentos transitórios, imprescindível a menção a um julgado 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual aborda as peculiaridades dos 

transitórios: 

CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. PENSÃO 
ALIMENTÍCIA. AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE 
ALIMENTOS. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO DEVIDA AOS 
FILHOS É EXCESSIVA E QUE HOUVE MUDANÇA NA 
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REVISÃO DO 
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. EXONERATÓRIA. PROCEDÊNCIA. EX-
CÔNJUGE. CAPACIDADE LABORATIVA E APTIDÃO PARA 
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO ESPECIAL 
1. Embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão 
impugnado examinou, motivadamente, as questões aventadas, ainda 
que em sentido contrário à pretensão da parte. Logo, não há que se 
falar em ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Concluindo a instância 
ordinária, a partir do exame do acervo probatório, que não houve 
mudança na situação financeira do alimentante e que seus filhos 
necessitam dos alimentos prestados, não pode esta egrégia Corte 
Superior rever tal conclusão, em razão do óbice contido na Súmula 
nº 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de o 
devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica 
revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, 
sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua 
capacidade financeira. Precedentes. 4. A jurisprudência desta 
egrégia Corte Superior firmou a orientação de que a pensão entre ex-
cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio 
necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras 
circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o 
trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e 
a data do pedido de desoneração. 5. Esta egrégia Corte Superior 
também tem entendimento de que, em regra, a pensão deve ser 
fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil 
para que reingresse ou se recoloque no mercado de trabalho, 
possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. O 
pensionamento só deve ser perene em situações excepcionais, como 
de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou 
impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 
Precedentes. 6. Não se evidenciando a hipótese a justificar a 
perenidade da prestação alimentícia a excetuar a regra da 
temporalidade do pensionamento entre ex-cônjuges, deve ser 
acolhido o pedido de exoneração formulado pelo recorrente, porque 
sua ex-mulher possui plena capacidade laborativa e fácil inclusão no 
mercado de trabalho em razão da dupla graduação de nível superior 
e pouca idade. 5. Recurso especial provido em parte. (STJ, REsp 
1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015) 

Destarte, os alimentos transitórios são aqueles fixados pela jurisprudência em 

favor do ex-cônjuge ou ex-companheiro, por prazo determinado, mediante 
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circunstâncias excepcionais como a incapacidade laboral permanente, saúde 

fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. A fixação 

de pensão alimentícia por prazo determinado nas aludidas hipóteses, é justificada 

pela jurisprudência pelo fato de que tendo o alimentando potencialidade para 

ingressar no mercado de trabalho, este não necessita mais do que um certo prazo 

para começar a prover sua própria subsistência, conforme dispõe Maria Berenice 

Dias33. 

 

1.3.4 – Quanto ao momento em que são reclamados 

Em relação ao momento em que são reclamados, Silvio de Salvo Venosa34 

alega que os alimentos podem ser classificados em futuros ou pretéritos. 

Os futuros dizem respeito aos alimentos prestados em decorrência de 

sentença judicial, sendo devidos a partir da sentença35. Portanto, tais alimentos 

serão pagos após o ajuizamento da demanda, a qual culminará na fixação dos 

alimentos em sentença. 

Já os pretéritos tratam-se dos alimentos anteriores à propositura da ação 

judicial. Entretanto, a predita modalidade não se faz devida em virtude do parágrafo 

segundo do artigo 13 da Lei 5.478/196836, o qual impossibilita a cobrança de 

alimentos anteriores à citação, pois define que os alimentos estabelecidos 

judicialmente retroagem até a data do referido ato processual. 

Sobre os alimentos pretéritos, Carlos Roberto Gonçalves instrui que: 

Os pretéritos, referentes a período anterior à propositura da ação, 
não são devidos. Se o alimentando, bem ou mal, conseguiu 
sobreviver sem o auxílio do alimentante, não pode pretender o 
pagamento de alimentos relativos ao passado (in praeterium non 
vivitur). (GONÇALVES, 2015, p. 515) 

                                                           
33 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.624. 
34 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direito de família, 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.406. 
35 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.512. 
36 Art. 13 da Lei 5.478/68. O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações 
ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em 
pedidos de alimentos e respectivas execuções. 
§ 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. 
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Desta forma, a vedação dos alimentos pretéritos se demonstra totalmente 

coerente, uma vez que não há sentido em efetuar cobrança de algo antes mesmo de 

ter se formado a obrigação. 

 

1.4 – Fixação da obrigação alimentar  

O principal requisito para a fixação dos alimentos se refere à aplicação do 

chamado binômio necessidade/possibilidade, no qual são analisadas as 

necessidades do indivíduo que pleiteia alimentos, e as possibilidades de quem deve 

prestá-los, sendo tais fatores examinados sob a perspectiva do padrão de vida 

usufruído pelos sujeitos desta relação37. 

O aludido binômio encontra previsão legal no artigo 1.694, § 1º do Código 

Civil, in verbis: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 

A necessidade do alimentando em receber prestação alimentícia se faz 

presente quando este não possui condições financeiras de prover a própria 

mantença, enquanto, a possibilidade do alimentante é averiguada segundo suas 

condições patrimoniais de fornecer alimentos, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento, sendo tais critérios estabelecidos no artigo 1.695 do Código Civil38.  

Sobre tais critérios, Arnoldo Wald leciona que: 

Há necessidade de pensionamento quando o alimentando não 
possui condições de prover o próprio sustento. Isso se aplica tanto 
no que concerne aos alimentos devidos entre parentes quanto 
àqueles arbitrados em favor de cônjuges ou conviventes. As 
possibilidades do alimentante, por seu turno, são aferidas consoante 

                                                           
37 WALD, Arnoldo. Direito Civil: direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.68. 
38 Art. 1.695 do CC. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode 
fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 
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as condições que ele apresente de prover os alimentos, sem prejuízo 
do próprio sustento. (WALD, 2009, p.68) 

Ademais, para se fixar a obrigação alimentar, além do binômio 

necessidade/possibilidade, é essencial a existência de vínculo de parentesco entre 

as partes e a proporcionalidade dos alimentos a serem fixados39. 

O requisito da existência de vínculo parentesco se encontra estabelecido no 

mencionado artigo 1.694 do Código Civil, o qual dispõe que parentes, cônjuges ou 

companheiros podem pleitear alimentos uns aos outros, sendo assim, evidente à 

exigência de relação de parentesco entre alimentante e alimentando. Já à respeito 

da proporcionalidade vale reproduzir o ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves: 

O requisito da proporcionalidade é também exigido no aludido § 1º 
do art. 1.694, ao mencionar que os alimentos devem ser fixados ‘‘na 
proporção’’ das necessidades do reclamante e dos recursos da 
pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente um 
desses fatores. Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor 
exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com 
prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, 
necessidade e possibilidade, na busca de equilíbrio entre eles. 
(GONÇALVES, 2015, p.540) 

Portanto, a proporcionalidade diz respeito ao equilíbrio entre os fatores do 

binômio necessidade/possibilidade quando for definida a prestação que será fixada 

como obrigação alimentar. Ou seja, a prestação a ser determinada deve ser 

proporcional as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.  

Por último, cumpre consignar que os alimentos podem ser estipulados em 

pecúnia ou espécie40, cabendo ao juiz escolher a forma do cumprimento da 

prestação a ser fixada, sendo tais disposições previstas no artigo 1.701 e parágrafo 

do Código Civil41. 

 

                                                           
39 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.539. 
40 WALD, Arnoldo. Direito Civil: direito de família. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.69. 
41 Art. 1.701 do CC. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe 
hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando 
menor. 
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da 
prestação 
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1.5 – Titulares e devedores dos alimentos 

Antes de adentrar ao debate acerca dos sujeitos da obrigação alimentícia, é 

essencial pontuar que o dever de sustento não se confunde com a obrigação 

alimentar.  

O dever de sustento, o qual se encontra previsto no artigo 1.566, IV do 

Código Civil, incide somente sobre os pais, vez que provém do poder familiar, e não 

é recíproco entre os sujeitos envolvidos na relação, enquanto, a obrigação alimentar, 

consagrada no artigo 1.694 do Código Civil, estende-se a todos ascendentes e 

descentes e é recíproca, tendo vista que tal obrigação advém da relação de 

parentesco, em linha reta e na colateral até o segundo grau, do casamento e da 

união estável42. 

Diante de tal diferenciação, observa-se que os sujeitos da obrigação 

alimentar, os quais sejam ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo 

grau, podem ser tanto credores como devedores dos alimentos, em decorrência da 

reciprocidade43. 

Todavia, cumpre esclarecer que a despeito da obrigação alimentar incidir 

sobre todos os ascendentes e descendentes, tal incidência obedece a uma ordem 

de parentesco, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de 

outros, consoante disposto no artigo 1.696 do Código Civil. Ou seja, em princípio os 

alimentos recairão sobre o parente com maior proximidade em grau e caso este 

esteja ausente, serão chamados os de grau imediato, e, assim, sucessivamente 

dentre os limites estabelecidos no artigo 1.697 do Código Civil44. 

No tocante a proximidade em grau de parentesco na assunção da prestação 

alimentícia, oportuno transcrever o ensinamento de Silvo de Salvo Venosa: 

De qualquer forma, são chamados a prestar alimentos, 
primeiramente, os parentes em linha reta, os mais próximos 
excluindo os mais remotos. Assim, se o pai puder prestar alimentos, 

                                                           
42  GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.547/528. 
43 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: direito de família, 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.674. 
44 Art. 1.697 do CC. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a 
ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. 
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não se acionará o avô. O mesmo se diga do alimentando que pede 
alimentos ao neto, porque o filho não tem condições de pagar. Não 
havendo parentes em linha reta, ou restando estes impossibilitados 
de pensionar, são chamados para a assistência alimentícia os 
irmãos, tanto unilaterais como germanos. Apontemos que somente 
os irmãos estarão obrigados a alimentar na linha colateral. Os 
demais parentes e afins estão excluídos dessa obrigação legal em 
nosso ordenamento15. Não ficam excluídos, contudo, dentro do limite 
legal, os filhos ilegítimos e os adotivos, mormente depois que a 
Constituição de 1988, no art. 227, § 6º, equiparou os filhos de 
qualquer natureza. (VENOSA, 2015, p.415) 

De outro modo, há a possibilidade de mais de um sujeito assumir a obrigação 

alimentar, o que gera a dúvida sobre a situação de existirem vários parentes do 

mesmo grau em condições monetárias de prestar alimentos, sobre a qual Silvio de 

Salvo Venosa elucida que:  

Notemos que, existindo vários parentes do mesmo grau, em 
condições de alimentar, não existe solidariedade entre eles. A 
obrigação é divisível, podendo cada um concorrer na medida de suas 
possibilidades, com parte do valor devido e adequado ao 
alimentando. Na falta dos ascendentes, caberá a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos 
irmãos, assim germanos, como unilaterais (art. 1.697). A falta de 
parente alimentante deve ser entendida não somente como 
inexistência, mas também, ausência de capacidade econômica dele 
para alimentar. (VENOSA, 2015, p.414) 

Neste aspecto, vale pontuar que o entendimento supracitado se encontra 

consubstanciado no artigo 1.698 do Código Civil, o qual dispõe que:  

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não 
estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão 
chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas 
obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção 
dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. 

No mais, além da obrigação alimentar por parentesco, há de se abordar os 

alimentos provenientes do casamento e união estável. Os aludidos alimentos se 

tratam do dever de mútua assistência, consoante legitimado no artigo 1.566, III do 

Código Civil, sendo tal dever atribuído aos cônjuges na ocasião do casamento e 

união estável, o qual resulta na obrigação alimentar recíproca em relação a tais 

sujeitos45. 

                                                           
45 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.599. 
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A obrigação alimentar surge na ocasião do divórcio e da dissolução da união 

estável, ou seja, quando cessada a vida em comum, sendo fruto do dever de mútua 

assistência, e bastando apenas a necessidade de um cônjuge/companheiro e a 

possibilidade do outro cônjuge/companheiro para a formação do dever alimentar46. 

Cabe pontuar que o direito dos cônjuges e dos companheiros de pleitearam 

alimentos uns aos outros se encontra positivado no artigo 1.694 do Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.217. 
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CAPÍTULO 2 – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS E A PRISÃO CIVIL 

 

2.1 – Fundamentação legal da execução de alimentos 

A fim de garantir o cumprimento da prestação alimentícia, a legislação prevê 

diversas medidas judiciais, as quais podem ser aplicadas na hipótese de 

inadimplemento do dever alimentar47. 

A execução de alimentos deve ser efetuada conforme os ditames previstos no 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 1.072 do aludido diploma legal 

revogou os artigos 16 a 18 da Lei 5.478/1968, que versavam sobre a execução de 

alimentos. Assim, conforme previsão do artigo 693 do Código de Processo Civil, 

somente a ação de alimentos segue o procedimento especial estabelecido na Lei 

5.478/68, visto que a execução se opera pela lei processual civil48. 

No que se refere aos meios processuais possíveis para se o exigir o 

cumprimento do dever alimentar, pode ser empregado o cumprimento de sentença e 

a ação de execução de título extrajudicial. 

O cumprimento de sentença é aplicado quando os alimentos são arbitrados 

em sentença ou decisão interlocutória, nos termos do artigo 528 do Código de 

Processo Civil49. O cumprimento de sentença definitiva ou de acordo judicial deve 

ser promovido nos autos da ação de alimentos, em conformidade com o artigo 531, 

§ 2º do Código de Processo Civil. Por outro lado, a execução de alimentos 

provisórios e da sentença sujeita a recurso se processa em autos apartados da ação 

de alimentos que os fixou, de acordo com o artigo 531, § 1º do Código de Processo 

Civil. 

                                                           
47 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família, 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p.574. 
48 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 655. 
49 Art. 528 do CPC. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
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Já a ação de execução é empregada quando a prestação alimentícia for 

fixada em título extrajudicial, com fulcro no artigo 911 do Código Processo Civil50, a 

qual deve ser processada em ação autônoma. Todavia, neste meio de execução é 

possível a execução conjunta pelo rito expropriatório para as parcelas vencidas da 

prestação alimentícia e pelo rito da prisão civil para as parcelas vincendas51. 

Por fim, portando o credor do dever alimentar um título executivo, seja ele 

judicial ou extrajudicial, poderá optar pela execução pelo rito da prisão civil ou pelo 

rito da expropriação, bem como procurar o desconto na folha de pagamento do 

alimentante que exerce atividade laboral com vínculo empregatício52. 

A escolha dentre os referidos meios de execução compete ao alimentante, o 

qual ao escolher deve se pautar pelos critérios do maior resultado e da menor 

onerosidade53. Portanto, o credor de alimentos deve escolher qual é a medida mais 

efetiva e que ocasione menos restrições ao devedor. 

 

2.1.1 – Rito da expropriação 

O rito da expropriação encontra disposição legal no artigo 528, § 8º do Código 

de Processo Civil54, sendo aplicável tanto no cumprimento de sentença quanto na 

execução de título extrajudicial, conforme previsão dos artigos 528 e 911 do Código 

de Processo Civil. Tal rito é aplicável na cobrança de alimentos vencidos há mais de 

                                                           
50 Art. 911 do CPC. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação 
alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas 
anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de fazê-lo. 
51 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.661. 
52 DIAS, op. cit., p.655. 
53 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2. ed. rev. e atual e ampliada. 
São Paulo: RT, 2016, p.1092. 
54 Art. 528 do CPC. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos 
termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do 
executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não 
obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. 
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três meses, e visa o corte da porção patrimonial do devedor correspondente ao valor 

da dívida alimentar55. 

Na hipótese de título executivo extrajudicial a cobrança do dever alimentar 

inadimplido é efetuada em ação autônoma como já explanado, sendo seguido o rito 

da execução por quantia certa, conforme disposto no artigo 824 e seguintes do 

Código de Processo Civil.  

Nesta modalidade de execução o alimentante é citado por carta para efetuar o 

pagamento do débito em três dias. Caso efetue o pagamento dentro de tal prazo, os 

honorários advocatícios fixados pelo juiz no despacho inicial são reduzidos pela 

metade. Contudo, caso o pagamento não seja realizado proceder-se-á com a 

penhora dos bens do devedor. 

Ainda em relação à execução de título executivo extrajudicial, o executado 

possui como meio de defesa os embargos à execução, consoante o artigo 914 e 

seguintes do Código de Processo Civil, o qual pode ser oferecido no prazo de quinze 

dias contados a partir da juntada do comprovante de citação nos autos, sendo 

julgado em autos apartados.  

A oposição de embargos independe de penhora, caução ou depósito, e em 

regra não gera efeito suspensivo na ação de execução. Sobre tais pontos Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero possuem o seguinte 

posicionamento: 

Os alimentos constituem crédito com função não patrimonial, sendo 
imprescindíveis para a realização de uma necessidade primária e 
imediata. Quem necessita de alimentos não tem condições 
patrimoniais para prestar caução, não podendo isso constituir 
empecilho ao levantamento de crédito. De modo que não se pode 
pensar que a presença dos requisitos ordinariamente suficientes para 
o juiz atribuir efeito suspensivo à impugnação poderão impedir o 
levantamento do dinheiro penhorado, ou submeter tal levantamento à 
prestação de caução. (MARINONI, ARENHART, MITIDIERO, 2016, 
p.1105) 

Por fim, vale ressaltar que o parcelamento do débito é permito na ação de 

execução, segundo o artigo 916 do Código de Processo Civil, possibilitando o 

                                                           
55 ASSIS, Araken de. Da Execução de Alimentos e Prisão do Devedor, 6. ed. rev. e atual e ampliada. 
São Paulo: RT, 2004, p.103. 
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parcelamento em até seis parcelas mensais mediante o prévio depósito de 30% do 

valor da execução, acrescido de custas e honorários.  

Quanto à cobrança de alimentos fixados em sentença e em decisão 

interlocutória, esta é efetuada em cumprimento de sentença, no qual é utilizado o rito 

expropriatório previsto no artigo 831 do Código de Processo Civil56. 

Neste cenário o alimentante é intimado para pagar o débito em quinze dias, 

sob pena de multa e honorários advocatícios caso não seja pago. Assim, não 

efetuado o pagamento dentro do aludido prazo, será realizada a penhora do 

patrimônio do devedor. 

Dentro do prazo de quinze dias, nos termos do artigo 525 do Código de 

Processo Civil, o alimentante pode apresentar como meio de defesa impugnação, a 

qual será analisada nos próprios autos do cumprimento de sentença, independe de 

penhora, e não produz efeito suspensivo via de regra. 

No que concerne a penhora, salienta-se que sua abrangência tem sido cada 

vez mais expandida, sendo que recentemente a jurisprudência vem admitindo a 

penhora de saldo do FGTS para o pagamento da dívida alimentícia, conforme se 

constata em uma decisão recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Sergipe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – 
PENHORA DE SALDO DO FGTS – CITAÇÃO - AUSÊNCIA - 
ARRESTO ELETRÔNICO - BACENJUD - ART. 830 DO CPC/2015 - 
POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – UNÂNIME. 1. 
Possuindo o débito natureza alimentar, é viável, em tese, a penhora 
do saldo do FGTS. Ocorre que, no caso em apreço, a citação do 
executado ainda não se operou, obstando o deferimento do pedido 
de penhora do saldo de sua conta do FGTS, vez que a lei processual 
civil é clara ao definir que o executado deverá ser primeiramente 
citado e apenas na hipótese de não efetuar o pagamento no prazo 
declinado – 3 dias – é que se procederá a penhora dos bens. 2. 
Assim, em que pese o pleito da agravante para que se promova a 
penhora dos ativos financeiros que, conforme acima mencionado, 
não é admitida no caso em apreço, é plenamente cabível, com base 
no poder geral de cautela do magistrado, que se determine o arresto 
prévio dos valores existentes nas contas bancárias do agravado. 

                                                           
56 Art. 831 do CPC. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do 
principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 
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(TJSE, Agravo de Instrumento nº 201600809349, SEGUNDA 
CÂMARA CÍVEL, Rel. Alberto Romeu Gouveia Leite, julgado em 
06/12/2016, DJe 06/03/2018)   

Além do mais, cumpre relevar que o parcelamento não é previsto na lei 

processual civil diante do cumprimento de sentença, sendo possível o parcelamento 

apenas quando houver concordância do credor, consoante entendimento 

jurisprudencial. 

Relativamente ao parcelamento, pertinente apontar uma decisão do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. 
CABIMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. 
FACULDADE DO CREDOR. 1. A via executória não se presta para 
questionar o valor da obrigação alimentar, senão para aferir o 
montante do crédito e examinar eventuais pagamentos feitos. 2. 
Sendo a dívida alimentar líquida, certa e exigível, e restando 
indemonstrada a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, é 
cabível o decreto de prisão civil, que não constitui medida de 
exceção, senão providência prevista na lei para tornar efetiva a 
execução de alimentos que tramita na forma procedimental do 
art. 733 do CPC. 3. O parcelamento da dívida não constitui direito 
do devedor, mas faculdade do credor que tem o direito público 
subjetivo de promover a execução dos alimentos devidos na forma 
do art. 733 do CPC, na qual não tem incidência o disposto no art. 
745-A do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJRS, Agravo de 
Instrumento 70060780897, Sétima Câmara Cível, Rel. Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 15/08/2014, DJe. 
19/08/2014) 

Ademais, acerca do rito da expropriação, incumbe destacar a percepção de 

Carlos Roberto Gonçalves: 

Para assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, pode o 
credor optar desde logo pela execução por quantia certa, embora isto 
raramente ocorra, por ser de demorada solução. Em regra, só se 
promove a execução por quantia certa quando o devedor não efetua 
o pagamento das prestações nem mesmo depois de cumprir a pena 
de prisão. (GONÇALVES, 2015, p.575) 

Desta maneira, constata-se que o rito da expropriação assume um caráter 

subsidiário na execução de alimentos, tendo em vista que é habitualmente adotado 

quando o alimentante já cumpriu a pena de prisão e não procedeu com o 

pagamento, ou ao passo que a justificativa apresentada pelo devedor não for 



35 
 

aceita57. Sendo assim, realizada a expropriação dos bens do executado, 

preferencialmente por meio da penhora, a fim de lograr o pagamento da dívida 

alimentar. 

 

2.1.2 – Desconto em folha de pagamento 

Trata-se do meio menos prejudicial para se obter o pagamento do dever 

alimentar, vide artigo 805 do Código de Processo Civil58, pelo qual se retém 

diretamente os rendimentos líquidos do alimentante em sua folha de pagamento. 

Assim, a quantia referente aos alimentos é descontada da remuneração do 

executado, cabendo ao empregador efetuar tal desconto, sob pena de crime de 

desobediência, nos ditames do artigo 912, § 1º do Código de Processo Civil.  

O desconto em folha de pagamento encontra previsão legal no artigo 529 do 

Código de Processo Civil59 e é aplicável tanto às parcelas mensais da pensão 

alimentícia como ao débito exequendo concernente as pensões vencidas. No 

entanto, quanto ao débito exequendo o desconto deve ser de forma parcelada e sem 

ultrapassar o importe de 50% dos rendimentos líquidos do executado, segundo o 

parágrafo terceiro do artigo 529 do Código de Processo Civil. 

Quanto ao desconto em folha de pagamento, Maria Helena Diniz dispõe que: 

É o que ocorre quando os alimentos são deduzidos da remuneração 
a que faz jus o seu devedor, impossibilitando o inadimplemento. [...] 
O desconto em folha de pagamento é meio de expropriação em 
execução de prestação alimentícia, sendo o inadimplemento requisito 
indispensável. Dessa medida não se pode cogitar para as prestações 
ainda não vencidas, ao arrepio do acordo celebrado em juízo, que 
estabeleceu o depósito em conta bancária como forma de 
pagamento, para evitar eventuais atrasos no pagamento. (DINIZ, 
2015, p.696) 

Ademais, Maria Berenice Dias define que: 

                                                           
57 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.659. 
58 Art. 805 do CPC. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 
mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 
59 Art. 529 do CPC. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de 
empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em 
folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. 
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Mesmo não convencionada no acordo, ou determinada judicialmente 
essa modalidade de pagamento, mediante a alegação de 
impontualidade, pode o credor solicitar ao juiz que oficie ao 
responsável pelo pagamento do salário do devedor, solicitando o 
desconto. Para essa providencia, não é necessária a propositura de 
ação para alterar a forma de pagamento. Não se trata de 
modificação, mas de simples de cumprimento da obrigação 
alimentar. O pedido pode ser feito na demanda em que foi estipulada 
a obrigação de alimentos, quer se trate de alimentos provisórios e 
ação esteja em andamento, quer os alimentos sejam definitivos e a 
demanda esteja ultimada. Mesmo que os autos já se encontrem 
arquivados, basta simples requerimento ao juízo. (DIAS, 2017, p.657) 

Frente ao exposto, constata-se que o desconto afigura-se como um meio 

judicial de obter o adimplemento da obrigação alimentar, sem contudo alterar a 

forma como fora fixada. Caso não tenha sido estabelecida anteriormente, faz-se 

necessário apenas o requerimento ao juiz para proceder com tal medida ante a falta 

de pagamento dos alimentos. 

Por último, cumpre pontuar que o desconto em folha de pagamento é 

concebível somente quando o alimentante laborar com vínculo empregatício ou 

quando for funcionário público, militar, gerente ou diretor de empresa, no teor do 

artigo 529 do Código de Processo Civil.  

Portanto, uma vez extinto o vinculo empregatício ou os demais vínculos 

institucionais acima elencados, desaparece a garantia do alimentando em receber a 

prestação alimentícia proveniente do desconto em folha, até que o alimentante 

estabeleça nova relação empregatícia. 

No entanto, vale complementar que modernamente é admitido em nosso 

ordenamento jurídico o desconto em hipóteses além daquelas acima elencadas, 

conforme esclarecido por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: 

Porém, quando o profissional liberal for pago de forma estável e 
periódica – como, por exemplo, o médico que recebe mensalmente 
de hospital em que trabalha -, o credor poderá se valer do desconto 
em folha, ainda que o art. 529 não o arrole como devedor sujeito ao 
emprego desta técnica executiva14. Do mesmo modo, embora o CPC 
não considere expressamente o beneficiário de pensão 
previdenciária, também pode ser ele sujeito a tal forma de execução. 
Tendo fonte determinada de renda e montante fixo de rendimentos, o 
beneficiário de pensão previdenciária reúne as condições que 
permitem a utilização do desconto em folha, conforme assegurado, 
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aliás, pelo art. 115, IV, da Lei 8.213/199115. (MARINONI, 
ARENHART, MITIDIERO, 2016, p.1093) 

Isto posto, averigua-se que a tendência atual é a ampliação da abrangência 

do desconto em folha de pagamento, haja vista que tal meio de execução possui 

eficácia mais mediata para se atingir o adimplemento da prestação alimentícia em 

comparação as demais formas de execução. 

 

2.1.3 – Rito da prisão civil 

O rito da prisão civil, também denominado pela doutrina de rito da coação 

pessoal, possui respaldo no artigo 528, § 3º do Código de Processo Civil60, sendo 

cabível no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, de acordo 

com os artigos 528 e 911, parágrafo único do Código de Processo Civil. O aludido 

rito, apesar de causar uma restrição excessiva ao devedor de alimentos, é 

considerado pela doutrina majoritária a forma mais eficaz de se garantir o 

pagamento dos alimentos61, uma vez que a ameaça de prisão muitas vezes compele 

o devedor a cumprir com o seu dever alimentar. 

No que concerne a prisão civil, Humberto Theodoro Júnior explicita que: 

Essa prisão civil não é meio de execução, mas apenas de coação, de 
maneira que não impede a penhora de bens do devedor e o 
prosseguimento dos atos executivos propriamente ditos. Por isso 
mesmo, o cumprimento de pena privativa de liberdade ‘‘não exime o 
devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas’’. 
(THEODORO JÚNIOR, 2014, p.424) 

Ainda no que tange o conceito de prisão civil, Álvaro Villaça Azevedo define 

que: 

Entendemos, desse modo, que a prisão civil é o ato de 
constrangimento pessoal, autorizado por lei, mediante segregação 

                                                           
60 Art. 528 do CPC. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar 
protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 
(três) meses. 
61 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.661. 
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celular, do devedor, para forçar o cumprimento de um determinado 
dever ou de uma determinada obrigação. (AZEVEDO, 2000, p.51) 

Adentrando os meio judiciais cabíveis ao rito da prisão civil, no cumprimento 

de sentença o executado é intimado pessoalmente para, no prazo de três dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o pagou ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, segundo o artigo 528 do Código de Processo Civil. Já na execução de 

título extrajudicial, nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil, o 

executado é citado para tomar a providências supramencionadas no mesmo prazo 

de três dias. 

 Como forma de defesa, no cumprimento de sentença e na execução de título 

extrajudicial, o devedor dispõe da justificativa, na qual para justificar o 

inadimplemento e por consequência livrar-se do decreto prisional, deve ser 

comprovado fato que gere impossibilidade absoluta de pagar o débito alimentar, 

conforme redação do parágrafo segundo do artigo 528 da lei processual civil. 

Todavia, ainda que aceita a justificativa, o débito alimentar não é extinto62. 

A respeito da justificativa, Maria Berenice Dias afirma que:  

A justificativa para livrar-se da prisão tem que ser absoluta (CPC 528 
§ 2º): que se encontre em situação tal que esteja sem aferir renda 
por fato que não tenha dado causa. Não serve a alegação de 
desemprego. Do mesmo modo, descabido pretender compensar o 
valor da dívida com pagamento in natura,211 ou eventuais 
liberalidade levadas a efeito212. (DIAS, 2017, p.662) 

Diante disso, conclui-se que não sendo comprovada a impossibilidade 

absoluta de arcar com o pagamento dos alimentos, a justificativa não será aceita. 

Portanto, rejeitada a justificativa e não tendo sido realizado o pagamento do débito 

exequendo, será decretada a prisão civil do executado e determinado o protesto do 

pronunciamento judicial, nos preceitos do parágrafo terceiro do artigo 528 do Código 

de Processo Civil.  

Outrossim, vale pontuar que caso não seja apresentada justificativa e não 

seja realizado o pagamento do débito, serão efetuados o decreto prisional e o 

protesto do pronunciamento judicial.  

                                                           
62 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.663. 
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Por outro lado, a prisão do alimentante e o cumprimento do prazo do 

aprisionamento não o eximem da dívida, englobando as prestações vencidas e 

vincendas, a qual deverá ser executada pelo rito da expropriação, em concordância 

com os artigos 528, § 5º e 530 do Código de Processo Civil. 

Em suma, o executado possui três opções diante da execução pelo rito da 

prisão civil, segundo leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves: 

Ao devedor, restarão três alternativas: pagar ou provar que já pagou, 
caso em que a execução será extinta; tentar escusar-se, alegando 
impossibilidade de efetuar o pagamento; ou silenciar. Se o devedor 
não pagar, não provar que pagou, nem se escusar, o juiz decretar-
lhe-á a prisão civil. (GONÇALVES, 2013, p.106) 

Sendo assim, depreende-se que o cumprimento da prisão não exonera o 

executado das prestações alimentícias que deram ensejo ao decreto prisional, 

entretanto, o devedor não poderá ser aprisionado novamente pelas mesmas 

prestações, podendo ser decretada nova prisão apenas em relação a outras 

parcelas que forem vencendo63. 

Alias, compete mencionar que somente o pagamento integral do débito 

alimentar exime o devedor do aprisionamento, portanto, mesmo o pagamento parcial 

do débito autoriza a decretação da prisão civil. Referido entendimento é adotado de 

forma majoritária pela jurisprudência brasileira, consoante se verifica no julgado do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça reproduzida a seguir: 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO 
DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO 
COMOSUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGADA ILEGALIDADE 
NA PRORROGAÇÃO DA PRISÃO CIVIL E IMPOSSIBILIDADE DE 
RENOVAÇÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME PELO STJ. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE 
DO WRIT E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE APONTADA. 
INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO 
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO 
CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. 
RECOLHIMENTO DAS ÚLTIMAS PARCELAS. INSUFICIÊNCIA. 

                                                           
63 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Processo de Execução e Cautelar, 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p.106. 
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PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÃO NÃO AFASTA O DECRETO 
DE PRISÃO. PRECEDENTES. ADUZIDA INCAPACIDADE 
FINANCEIRA PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADEFLAGRANTE OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO 
DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. 
Não é admissível a utilização de habeas corpus como 
sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. 
Precedentes. 2. A ausência de debate pelo Tribunal de origem da 
alegação de impossibilidade de renovação da prisão civil 
impossibilita o exame da matéria pelo STJ, sobre pena de indevida 
supressão de instância. Precedentes. Deficiência da instrução 
do writ e inexistência de prova pré-constituída de que não houve 
renitência ou desídia no cumprimento da obrigação alimentar 
impossibilitam a aferição da ilegalidade apontada. 3. O decreto de 
prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o 
recebimento integral de até as três parcelas anteriores ao 
ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não é ilegal. 
Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 4. Há 
jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não 
pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza 
a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes. 4. A verificação 
da incapacidade financeira do alimentante e a revisão das 
justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação 
demandam dilação probatória, não se mostrando o writ a via 
adequada para este mister. Precedentes. 5. A inexistência de 
ilegalidade flagrante ou de coação no direito de locomoção do 
paciente não enseja a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas 
corpus não conhecido. (STJ, HC 428973/RJ, Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 
20/02/2018) 

Além do mais, convém apontar que na hipótese em que o débito alimentar for 

pago no curso da prisão, o cumprimento da ordem de prisão será suspenso, 

segundo o parágrafo sexto do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Por fim, ressalta-se que o decreto prisional pode ser impugnado pelo 

executado tanto por meio de habeas corpus, a fim de discutir eventual ilegalidade da 

prisão, quanto por meio de agravo de instrumento, no qual inclusive poderá ser 

concedido efeito suspensivo64. 

A respeito do uso de habeas corpus para atacar a decisão que decretou a 

prisão civil, Araken de Assis deslinda que: 

                                                           
64 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2. ed. rev. e atual e ampliada. 
São Paulo: RT, 2016, p.1104. 
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Nesta contingência, embora o âmbito da cognoscibilidade do recurso 
ordinário seja mais extenso, comparado ao da eventual impetração, o 
obrigado dispõe de remédio constitucional para sustar o cumprimento 
da medida ou revogá-la: o habeas corpus (art. 5.º, LXVIII, da 
CF/1988). Evidentemente, à hipótese é infenso o mandado de 
segurança, pois a ‘‘liberdade de locomoção’’, ferida na pronúncia 
baseada no art. 733, § 1.º, se tutela através de o habeas, e não 
mediante writ constitucional diverso, notadamente a segurança, 
concedida por exclusão àqueles casos não amparados por habeas 
corpus ou habeas data (art. 5.º, LXIX, princípio, da CF/1988)103. O 
habeas corpus enseja exame apenas de alegado error in procedendo 
(por exemplo: a nulidade da citação, a falta de pedido da parte inicial; 
a iliquidez da dívida; e assim por diante). De limite angusto, a 
cognição judicial neste remédio jamais desce à planície valorativa do 
error in iudicando, da injustiça do ato e da valoração da prova104. 
(ASSIS, 2004, p.196) 

Como o rito da prisão civil se trata do tema basilar do presente trabalho de 

conclusão de curso, as demais características e assuntos pertinentes ao aludido rito 

serão abordadas nos subcapítulos a seguir. 

 

2.2 – Requisitos da prisão civil 

O rito sob análise é utilizado somente em relação à cobrança das três últimas 

prestações vencidas antes da propositura da execução e abrangendo as prestações 

que se vencerem no curso da demanda, em conformidade com os artigos 528, § 7º e 

911, parágrafo único do Código de Processo Civil. Vale relevar que a limitação às 

três últimas prestações já havia sido sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se lê:  

“Súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 
alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 
processo.” 

Além disso, no que se refere à limitação da cobrança à apenas as três últimas 

prestações alimentícias vencidas, destaca-se o seguinte julgado:  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. 
PRISÃO CIVIL. REGIME FECHADO. NORMA COGENTE. ARTS. 
528, § 4º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E 713 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA Nº 309/STJ. 
APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 
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(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O princípio da 
paternidade responsável consta da Constituição Federal em seu art. 
227, caput, e representa uma das facetas da dignidade humana. 3. O 
direito a alimentos é urgente pela mera circunstância de que visa 
garantir a própria sobrevivência do beneficiário, não havendo espaço 
para interpretação diversa. 4. A eleição do rito de execução por 
dívida alimentar é de livre escolha do credor, tanto na hipótese de 
versar sobre título judicial, como extrajudicial (arts. 528, §§ 3º e 8º, e 
911 do CPC/2015). 5. O procedimento executório relativo à coação 
pessoal exige que o crédito alimentar tenha prestação pecuniária 
limitada às últimas três prestações antecedentes ao ajuizamento da 
execução e às que se vencerem no curso do processo (arts. 733 do 
CPC/1973 e 528, § 4º, do CPC/2015 e Súmula nº 309/STJ). 6. O 
acórdão proferido pela Corte local destoa do art. 528, § 4º, do Código 
de Processo Civil de 2015 que prevê, expressamente, que, em caso 
de inadimplemento de prestação alimentícia, "a prisão será cumprida 
em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos 
comuns". 7. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1557248/MS, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/02/2018, DJe 08/03/2018) 

Todavia, a jurisprudência tem julgado no sentido de ser possível o uso da via 

executória com inadimplemento de apenas uma parcela da prestação alimentícia. 

Ou seja, não há necessidade de que estejam vencidas três prestações para o 

alimentado proceder com a cobrança. 

Nessa perspectiva, impende mencionar o sequente julgado do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO ENCARGO EM 
IMPUGNAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se presta a 
impugnação em execução de alimentos à exoneração de obrigação 
alimentícia imposta em sentença de divórcio litigioso até que a 
alimentada adquira condições objetivas e subjetivas (emocionais) de 
prover o seu próprio sustento. Para tanto é necessário o ajuizamento 
de ação própria, na qual seja comprovada a alegação de que a 
alimentada passou a ter condições de prover o seu próprio sustento. 
A pretendida suspensão do decreto de prisão durante toda a fase 
instrutória da impugnação tornaria sem sentido útil o art. 733, do 
CPC, destinado a preservar, em caráter imediato, as condições de 
vida do alimentando. 2. A apuração das condições emocionais e da 
capacidade de trabalho da alimentada não é compatível com a via do 
habeas corpus. Negativa de benefício previdenciário que não 
interfere com a obrigação imposta pela sentença de divórcio. 3. O 
atraso de uma só prestação, desde que atual, ou seja, compreendida 
entre as três últimas devidas, já autoriza o pedido de prisão do 
devedor. Hipótese em que há inadimplência também de parcelas 
vencidas após o ajuizamento da execução (Súmula 309/STJ e art. 
733, § 1º, do CPC). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 180099/SP, Rel. 
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Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
18/08/2011, DJe 29/08/2011) 

Além disso, a prisão civil somente pode ser decretada perante o 

inadimplemento de crédito exclusivamente alimentar, não sendo permitida a prisão 

do devedor em razão de débito diverso do alimentar como custas processuais e 

honorários de advogado65. Destarte, tendo o executado pago apenas a importância 

devida a título de alimentos, sem pagar os honorários advocatícios e custas 

processuais, não será admissível a decretação ou manutenção de sua ordem 

prisional66. 

Enfim, cabe salientar que a prisão civil é aplicável somente aos alimentos 

legítimos, conforme já mencionado na presente monografia. Ou seja, apenas os 

alimentos fixados em decorrência de relação de parentesco, casamento e 

companheirismo podem se valer da prisão civil. 

Neste certame, convém apontar que atualmente a prisão civil por alimentos a 

ex-convivente e ex-cônjuge vem sendo admitida no âmbito judiciário brasileiro, 

consoante se verifica em decisão recente da Quarta Turma do Colendo Superior  

Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS À 
EX-CÔNJUGE. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES 
ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES 
AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. NCPC, ART. 528, § 3°, 911 E SÚM 309 DO STJ. 
1. A jurisprudência do STJ, há tempos, se pacificou no sentido de 
que "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 
execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súm 309 do 
STJ). Entendimento que acabou sendo consagrado pelo novo Código 
de Processo Civil, na dicção de seus arts. 528, § 7º, e 911, caput. 2. 
O alimento devido entre cônjuges, decorrentes de obrigação na linha 
horizontal, tem como fundamento o princípio da solidariedade social 
e familiar (CF, art. 3°, I) e, mesmo que transitórios, uma vez fixados 
pelo magistrado, depois da comprovação de sua necessidade, 
devem ser tidos, ao menos durante esse período, como 
indispensáveis à sobrevivência humana. 3. Na execução de 
alimentos devidos entre cônjuges - mesmo quando estipulados na 
forma transitória - incide, de forma plena, a técnica executiva da 

                                                           
65 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Processo de Execução e 

Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência, 49. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p.425. 
66 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.659. 
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coação prisional quando a verba alimentar se enquadrar na tipicidade 
normativa das 3 (três) prestações anteriores ao seu ajuizamento e 
das que se vencerem no curso do processo, já que se trata de 
alimentos legítimos e necessários. 4. A restrição da execução aos 
valores das últimas três parcelas atrairia o efeito deletério de obrigar 
o credor alimentar a ajuizar várias execuções paralelas pelo rito 
prisional, acarretando, inevitavelmente, a acumulação de prazos de 
prisão decretados em diversos processos distintos. 5. A lei não faz 
distinção, para fins de prisão, entre a qualidade da pessoa que 
necessita de alimentos - maior, menor, capaz, incapaz, cônjuge, filho, 
neto -, mas, tão somente, se o débito é atual ou pretérito, até porque 
o que se mostra decisivo é a real necessidade do alimentado, 
mesmo que se trate de ex-consorte. 6. Não é possível, em regra, a 
discussão sobre à necessidade ou não dos alimentos devidos no 
âmbito da execução, procedimento que deve ser extremamente 
célere e cujo escopo de sua deflagração é justamente a 
indispensabilidade de tais alimentos. 7. Na hipótese, como a 
execução ocorreu pelo rito da coação pessoal, considerando as 
prestações vencidas no trimestre anterior ao ajuizamento da 
execução e as vincendas no curso do processo, ainda que tenha se 
alongado no tempo, continuará a execução devendo ser tida como 
de débitos atuais. 8. Ordem de habeas corpus denegada, com 
revogação da liminar. (STJ, HC 413344/SP, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 
07/06/2018) 

Contudo, tal possibilidade é objeto de divergência no Superior Tribunal de 

Justiça, haja vista que um julgado de 2017 da Terceira Turma adotou um 

posicionamento contrário à incidência do aprisionamento por alimentos à ex-cônjuge 

e ex-convivente, sob o argumento de que nestes casos não há risco iminente à vida 

do credor de alimentos, conforme se lê: 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS DEVIDOS A 
EX-CÔNJUGE. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. I. O texto constitucional e os comandos 
infraconstitucionais que lhe detalham, somente admitem a prisão civil 
de devedor de alimentos quando o inadimplemento colocar em risco 
a própria vida do credor-alimentado. II. A prisão civil por dívida de 
alimentos não está atrelada a uma possível punição por 
inadimplemento, ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar, 
mas tem como primário, ou mesmo único escopo, coagir o devedor a 
pagar o quanto deve ao alimentado, preservando, assim a sobrevida 
deste, ou em termos menos drásticos, a qualidade de vida do 
alimentado. III. Se não há risco iminente à vida do credor de 
alimentos, ou mesmo, se ele pode, por meio de seu esforço próprio, 
afastar esse risco, não se pode aplicar a restrita e excepcional opção 
constitucional, porque não mais se discute a sublimação da 
dignidade da pessoa humana, em face da preponderância do direito 
à vida. IV. Seguindo a linha desse entendimento, a prisão civil só se 
justifica se: i) for indispensável à consecução dos alimentos 
inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão 
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civil – garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a 
sobrevida do alimentado – e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima 
efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. V. Em se 
tratando de prole menor ou incapaz, a iminência e impossibilidade de 
superação do risco alimentar é presunção que raramente pode ser 
desafiada. VI. No entanto, quando o credor de débito alimentar for 
maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingido altos 
valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão 
civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados 
objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se 
transmudar em sanção por inadimplemento, patrocinada pelo Estado, 
mormente na hipótese, quando é sabido que o alimentante tem 
patrimônio passível de expropriação, fórmula até hoje não cogitada 
para a satisfação do crédito perseguido. VII. Ordem concedida para 
restringir o decreto prisional ao inadimplemento das três últimas 
parcelas do débito alimentar. (STJ, HC 392521/SP, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, 
DJe 01/08/2017) 

Portanto, a despeito da existência de divergência, prevalece atualmente o 

entendimento favorável a aplicação da prisão civil à ex-convivente e ex-cônjuge, sob 

o fundamento de que, apesar de ser fixada de forma transitória, a obrigação 

alimentar envolvendo tais indivíduos não deixam de ser indispensáveis à 

sobrevivência humana, e ante ao fato de que a lei, para fins de coação pessoal, não 

distingue a qualidade da pessoa que necessita de alimentos. 

 

2.3 – Legitimidade da prisão civil 

A prisão civil, como forma de coação pessoal, possui sua legitimidade 

positivada no artigo 5º, LXVII da Constituição Federal, o qual dispõe que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 
do depositário infiel; 

Diante do supracitado dispositivo constitucional, há de se mencionar que a 

prisão do depositário infiel não é mais permitida, sendo considerada ilícita em nosso 

ordenamento jurídico, consoante expressado na súmula vinculante nº 25 do Excelso 
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Supremo Tribunal Federal. Assim, somente a prisão civil por inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia é admitida no judiciário brasileiro. 

Nesse sentido, nota-se que a obrigação alimentícia goza de um tratamento 

diferenciado, uma vez que não constitui uma obrigação em si, mas sim um dever 

legal. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero elucidam 

que: 

É certo que débito alimentar não tem origem em obrigação, mas 
constitui dever legal com repercussão patrimonial e, assim, não pode 
ser comparado a uma simples dívida pecuniária. Mas a Constituição 
se preocupou em deixar clara a possibilidade de se conferir 
tratamento diferenciado ao crédito alimentar e, por esta razão, 
excepcionou a possibilidade de prisão do devedor de alimentos. 
(MARINONI. ARENHART, MITIDIERO, 2016, p.806) 

Desta maneira, observa-se que a prisão civil se trata de uma exceção dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro, sendo permitida apenas por conta do tratamento 

diferenciado e do caráter essencial concedido à obrigação alimentar. 

 

2.4 – Regime prisional e prazo de duração 

O regime prisional aplicado à prisão do devedor de alimentos não possuía 

definição clara na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a despeito do STJ 

há época orientar pela adoção do regime fechado67. 

Contudo, com a implantação do Código de Processo Civil de 2015, restou 

estipulado no parágrafo quarto do artigo 528 do aludido diploma legal que a prisão 

civil deve ser cumprida em regime fechado e que o preso deve ser mantido 

separado dos presos comuns. Assim, a inexatidão legislativa acerca do regime 

prisional foi dirimida, apesar de ainda haver divergências e interpretações 

doutrinárias e jurisprudenciais em relação a este ponto. 

Quanto à existência de divergências sobre o regime prisional, o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça em um julgado recente decidiu pela substituição da 

prisão civil pela prisão domiciliar, conforme se lê abaixo: 

                                                           
67 DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias, 12. ed. São Paulo: RT, 2017, p.663. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE 
ALIMENTOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. 
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE 
AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO. 1- Ação distribuída em 12/07/2016. 
Recurso ordinário interposto em 24/05/2017 e atribuído à Relatora 
em 17/07/2017. 2- O propósito recursal é definir apenas se é cabível 
a substituição da prisão civil por dívida de alimentos em prisão 
domiciliar. 3- A prisão civil possui função essencialmente coativa, 
uma vez que busca, por meio de uma técnica de coerção, refrear a 
eventual renitência do devedor e compeli-lo a adimplir, 
tempestivamente, a obrigação alimentar. 4- A substituição da prisão  
civil por prisão domiciliar é admitida apenas em situações 
excepcionais, tal como na espécie, em que o paciente demonstra ter 
sido acometido por doenças graves - esclerose múltipla, diabetes e 
poliartrose - que inspiram cuidados médicos contínuos, sem quais há 
risco de morte ou de danos graves à sua saúde e integridade física. 
5- Recurso em habeas corpus provido. (STJ, RHC 86842/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/10/2017, DJe 19/10/2017) 

Portanto, ainda que o caso julgado aborde uma situação excepcional, nota-se 

que a aplicação do regime fechado é alvo de discrepâncias e não se trata de algo 

inexorável no ordenamento jurídico brasileiro, sendo cabíveis interpretações além do 

que se encontra estabelecido na lei, com o propósito de adequação aos casos 

práticos e suas peculiaridades. 

Nesse sentido, contrapõe-se a tal entendimento jurisprudencial o ensinamento 

de Carlos Roberto Gonçalves, conforme se lê: 

Tendo em vista a circunstância de que a custódia tem por finalidade 
compelir o devedor a cumprir sua obrigação, é inadmissível o seu 
cumprimento sob o benefício do regime domiciliar. Não se confunde 
a prisão civil, que se caracteriza como meio de coerção, com pena 
decorrente de condenação criminal77. (GONÇALVES, 2015, p.579) 

Em contrapartida, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero possuem, com as devidas ressalvas, um posicionamento mais receptivo 

acerca da aplicação do regime domiciliar, expressado nos seguintes termos: 

Por outro lado, prevê a lei que o devedor de alimentos deve sempre 
ficar separado dos presos comuns. Ocorre, porém, que é muito 
comum a inexistência de um espaço próprio para que devedores de 
alimentos fiquem presos. Em um país no qual sequer se investe em 
estabelecimentos para o cumprimento de penas criminais, chega até 
a ser ilusório imaginar espaços separados para o cumprimento da 
prisão civil. A ausência desses espaços separados tem feito com que 
a jurisprudência autorize que a prisão civil seja cumprida em regime 
domiciliar. Porém, é muito difícil tornar efetiva a prisão domiciliar no 
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sistema brasileiro. À vista da absoluta impossibilidade de realizar 
uma vigilância direta sobre o preso, para evitar que ele saia de sua 
residência, a lei autoriza o emprego da fiscalização por 
monitoramento eletrônico, por exemplo por meio de algemas 
eletrônicas (art. 122, parágrafo único, da Lei 7.210/1984). Todavia, 
como se sabe, muitos Estados ainda não implantaram regime de 
vigilância eletrônica e, portanto, não teriam condições nem de impor 
fiscalização desse modo, nem de dispor de um agente público 
apenas para acompanhar, diuturnamente, o devedor, para certificar-
se de que ele não saia de sua residência. Frustra-se, com isso, em 
tais circunstâncias, integralmente o meio coercitivo empregado. 
Enfim, será preciso muita cautela nas exigências que se impõe para 
essa ‘‘separação’’ do preso devedor de alimentos, sob pena de tornar 
letra morta essa importante técnica coercitiva e, mais do que isso, 
letra morta expressa previsão constitucional. Em conseqüência, 
recorda-se frustrado o meio coercitivo, restará sem proteção alguma 
um importante dever, que é prestação alimentar. Por isso, ausente o 
espaço separado para o cumprimento da prisão civil, é de se ter com 
muita ressalva a possibilidade de cumprimento da sanção em regime 
domiciliar. Talvez seja mais adequado, em tais circunstâncias, 
alterar-se o meio coercitivo, a fim de oferecer alguma efetividade à 
ordem de pagamento. (MARIONI, ARENHART, MITIDIERO, 2016, 
p.1097) 

Isto posto, evidencia-se que ainda não há um consenso entre a jurisprudência 

e a doutrina no que concerne à questão do regime prisional aplicável à prisão civil do 

devedor de pensão alimentícia, sendo um conflito que transcende o âmbito teórico, 

atingindo problemas estruturais e financeiros presentes no sistema judiciário 

brasileiro. A despeito do exposto, há de se sobrelevar que a utilização do regime 

domiciliar constitui uma opção pertinente e compatível com os princípios 

constitucionais do ordenamento jurídico brasileiro, sendo que tal opção reduz os 

impactos da prisão civil sob o alimentante, tornando-a mais apropriada ao objetivo 

perseguido, o qual seja o cumprimento da obrigação alimentar. 

No tocante ao prazo de duração da prisão civil, anteriormente à vigência da 

atual lei processual civil, havia divergência entre a Lei 5.478/68 e o Código de 

Processo Civil de 1973, vez que o artigo 19 da Lei de Alimentos definia que o prazo 

da prisão seria de até 60 dias, enquanto o artigo 733, § 1º do Código de 1973 

estabelecia a duração do aprisionamento em um a três meses. 

Todavia, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi consagrado 

no artigo 528, § 3º do referido Código o prazo da prisão de um a três meses, tendo 

assim, solucionado o impasse prévio quanto ao aludido dilema. Ainda nesse sentido, 

cabe pontuar que o prazo instituído pelo novo Código de Processo Civil se aplica 
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tanto aos alimentos definitivos quanto aos provisórios, sejam estes fixados 

judicialmente ou extrajudicialmente, consoante estabelecido nos artigos 528, 531 e 

911, parágrafo único68, todos do referido Código.  

Frisa-se, enfim, que o prazo total do aprisionamento pode ser superior à três 

meses, visto que é possível um novo decreto prisional a cada descumprimento do 

dever alimentar por parte do executado69. 

 

2.5 – Resultados práticos da prisão civil 

Acerca dos resultados práticos da prisão civil, a doutrina majoritária se 

coaduna ao entendimento de que a prisão civil é uma medida adequada e razoável 

para compelir o devedor a quitar o débito alimentar, sendo extremamente efetiva 

para tal fim. Em contrapartida, apenas uma fatia minoritária da doutrina considera a 

prisão civil um meio inadequado e desproporcional para se obter o cumprimento do 

dever alimentar. 

Nesse diapasão, convém explicitar os ensinamentos e as divergências dos 

doutrinadores sobre tal dilema.  

Assim, adentrado esta proposta de exibição das orientações doutrinárias, 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho se manifestam no seguinte teor:  

A prisão civil decorrente de inadimplemento voluntário e inescusável 
de obrigação alimentar, em face da importância do interesse em tela 
(subsistência do alimentando), é, em nosso entendimento, medida 
das mais salutares, pois a experiência nos mostra que boa parte dos 

                                                           
68 Art. 528 do CPC. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
Art. 531 do CPC. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. 
Art. 911 do CPC. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação 
alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas 
anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de fazê-lo. 
Parágrafo único.  Aplicam-se, no que couber, os §§ 2o a 7o do art. 528. 
69 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 
Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2. ed. rev. e atual e ampliada. 
São Paulo: RT, 2016, p.1096. 
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réus só cumpre a sua obrigação quando ameaçada pela ordem de 
prisão. (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2017, p.1399) 

Dando continuidade a tal análise, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero se posicionam da seguinte maneira: 

A interpretação do art. 5.º, LXVII, da CF, deve ser alçada a um nível 
que considere os direitos fundamentais, deixando-se claro que, 
apesar de ser necessário vedar a prisão do devedor que não possui 
patrimônio, muitas vezes o uso de meio de prisão pode ser 
imprescindível à tutela dos direitos fundamentais. Não há como 
negar que os direitos perdem sua qualidade quando não podem ser 
efetivamente tutelados. Além disto, é certo que o processo exige, 
diante de certas situações de direito substancial, o uso de coerção 
indireta. Entretanto, a multa não constitui a única forma de coerção 
indireta, e nem se pode dizer que ela é suficiente para a efetiva 
prestação da tutela jurisdicional. Como é evidente, a multa não tem 
efetividade diante de um réu que não possui patrimônio. Portanto, a 
violação de direitos é muito fácil para pessoas inescrupulosas, uma 
vez que também não é difícil, por exemplo, que estas possam 
constituir um ‘‘testa de ferro’’ sem patrimônio para violar, sem 
qualquer preocupação, direitos de personalidade. Não admitir a 
prisão como forma de coerção indireta é aceitar que o ordenamento 
jurídico apenas proclama, de forma retórica, os direitos que não 
podem ser efetivamente tutelados sem que a jurisdição a tenha em 
suas mãos para prestar tutela jurisdicional efetiva. (MARINONI, 
ARENHART, MITIDIERO, 2016, p.807) 

Em contrapartida, Álvaro Villaça Azevedo adota visão contrária à prisão civil 

por dívida de alimentos, in verbis: 

A nosso ver, a tendência é a de que se humanizem e que se 
racionalizem os sistemas jurídicos modernos, para que apaguem, 
definitivamente, em breve futuro, essa lamentável prisão por dívida, 
como, a final, demonstramos, por substituição do regime selvagem 
de hoje pelo civilizado e profícuo do amanhã. O citado entendimento 
de Pisapia encontra eco, em nossa posição doutrinária, pois não se 
refere ele à prisão civil, mas às sanções penais, que devem, mesmo, 
existir nos crimes e nas contravenções penais contra a família, não, 
simplesmente, como meio de cumprimento de dever alimentar. 
(AZEVEDO, 2000, p.161) 

A despeito da posição adotada pela doutrina majoritária, a visão de Álvaro 

Villaça de Azevedo se demonstra mais ajustada a uma perspectiva moderna do 

poder judiciário, e em consonância com os direitos e garantias fundamentais 

instituídas pela Lei Maior de 1988, especialmente em relação ao direito à liberdade e 
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à dignidade humana, positivados no caput do artigo 5º do supracitado diploma 

legal70. 

A prisão civil por débito alimentício trata-se de uma medida extremamente 

excessiva para o fim que se quer lograr, sendo em muitos casos desprovida de 

razoabilidade e adequação ao caso prático. A referida excessividade do 

aprisionamento civil se faz presente, pois a privação da liberdade do devedor em 

virtude do inadimplemento das prestações alimentícias constitui uma coação 

desproporcional e demasiadamente penosa em comparação ao seu propósito, o 

qual seja, o regular cumprimento da obrigação alimentar. Assim, demonstra-se 

injustificada a violação ao direito à liberdade e à dignidade humana para se atingir a 

aludida finalidade. 

Além disso, há de se salientar que o processo de execução pelo rito da prisão 

civil não concede ao executado uma ampla gama de possibilidades de se defender, 

já que, não obstante a opção de pagar o débito exeqüendo, o alimentante somente 

pode justificar o inadimplemento e consequentemente, escusar-se da prisão civil, 

quando comprovar motivo que resulte na impossibilidade absoluta de honrar com a 

prestação alimentícia, nos termos do artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil71. 

As hipóteses que dão ensejo à aludida impossibilidade absoluta são extremamente 

limitadas na concepção do sistema judiciário brasileiro, servindo como exemplo a 

situação em que o executado dependente químico se encontra internado para 

tratamento, o que demonstra o caráter restritivo quanto à aceitação da justificativa. 

Acerca do exemplo supramencionado, vale apontar o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - 
PENSÃO ATRASADA - JUSTIFICATIVA ACEITA - DEPENDENTE 
QUÍMICO INTERNADO PARA TRATAMENTO - RECURSO NÃO 

                                                           
70 Art. 5º da CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
71 Art. 528 do CPC.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 
inadimplemento. 
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PROVIDO. Diante da plausibilidade da justificativa apresentada, 
afasta-se o decreto prisional do genitor que se encontra internado 
em clínica de recuperação para dependente químico."(TJ/MS, 
Agravo de Instrumento 06025213920128120000, Rel. Des. Julizar 
Barbosa Trindade, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/03/2013, 
Segunda Câmara Cível, DJe 02/04/2013) 

A prisão civil serve, em várias circunstâncias, como meio de coagir o devedor 

que deixa de honrar o dever alimentar por razões pessoais e privativas ligadas ao 

seu relacionamento com o credor dos alimentos ou com o genitor ou genitora do 

credor dos alimentos, tendo efetividade em tais circunstâncias.  

Por outro lado, em hipóteses em que o executado deixar de cumprir com a 

obrigação alimentar por questões de cunho financeiro, a aplicação da prisão civil 

muitas vezes se revela inócua, já que o aprisionamento não auxiliará no 

adimplemento da pensão alimentícia quando não há provimentos financeiros por 

parte do devedor. Muito pelo contrário, o decreto prisional irá prejudicar o 

pagamento da pensão alimentícia, haja vista que, no período em que o devedor 

estiver encarcerado, ele estará impedido de arrecadar recursos monetários para 

quitar a pensão, e que após o fim do prazo do encarceramento, encontrará 

dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho e retomar sua vida financeira. 

O cenário descrito é observado em casos em que a prisão civil é decretada 

mesmo quando o executado se encontra desempregado ou em razão de outros 

fatores não dispõe de condições financeiras para cumprir com a obrigação alimentar. 

Em tais hipóteses a jurisprudência tem justificado o aprisionamento no sentido de 

que as possibilidades econômicas do alimentante não se tratam de matérias de 

defesa pertinentes em ações de execução de alimentos, vez que tais matérias 

devem ser argüidas por meio de ações revisionais ou exoneratórias de alimentos. 

Relativamente ao entendimento jurisprudencial supramencionado, enfatiza-se 

a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:  

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO 
SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 
AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE 
OFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT E AUSÊNCIA DE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO 
DA ILEGALIDADE APONTADA. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE 
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FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. DESEMPREGO E 
NASCIMENTO DE OUTRO FILHO, POR SI, NÃO SÃO 
SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA 
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS 
DENEGADO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus 
como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. 
Precedentes. 2. A deficiência da instrução do writ e a inexistência de 
provas pré-constituídas de que não tem condições financeiras de 
adimplir a obrigação alimentícia para com a filha e de que sobrevive 
apenas com a ajuda de familiares e amigos impossibilitam a aferição 
da ilegalidade apontada do decreto de prisão. 3. A teor da 
jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira 
do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por 
possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não 
admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 
Precedentes. 4. O STJ já consolidou o entendimento de que a 
ocorrência de desemprego do alimentante e o nascimento de outro 
filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da 
obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em 
ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão 
da estreita via do habeas corpus. 5. Habeas corpus denegado. (STJ, 
HC 462458/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018) 

O posicionamento jurisprudencial em comento não se apresenta adequado à 

realidade do judiciário brasileiro, tendo em vista que a discussão das possibilidades 

econômicas do alimentante por via de ação revisional ou exoneratória usualmente é 

morosa, enquanto, o decreto prisional na ação de execução de alimentos se opera 

de forma mais célere. Desse modo, torna-se muito provável que a decisão que 

decreta a prisão civil seja proferida antes de ser efetuada qualquer alteração do 

valor da pensão alimentícia por meio de ações próprias, restando desamparado o 

devedor de alimentos em condições financeiras precárias. 

Outrossim, ainda sobre o viés financeiro, há de se frisar que o pagamento 

parcial do débito alimentício não impede o decreto prisional, consoante já explanado 

na presente monografia. Portanto, no contexto da ação de execução de alimentos, a 

única alternativa viável do executado que esteja enfrentando dificuldades financeiras 

é propor o parcelamento do débito. No entanto, o parcelamento somente é possível 

mediante a anuência do alimentando, o que limita a utilização de tal meio e coloca 

novamente o executado economicamente hipossuficiente em situação de 

desamparo.  
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Ante ao exposto, nota-se que a prisão civil por alimentos além de ser um 

instrumento dotado de excessividade no panorama moderno do direito, é também 

um meio muito rigoroso que restringe as formas de defesa do devedor, o qual 

apenas dispõe como alternativas eficazes dentro do processo de execução, o 

pagamento do débito alimentar e a demonstração de fato que gere impossibilidade 

absoluta de pagar a pensão alimentícia, opção que como já ilustrado é repleta de 

restrições. 

Diante deste contexto, a fim de garantir o pagamento da pensão alimentícia 

por parte do executado sem ter de recorrer ao extremo da prisão civil, devem ser 

consideradas outras medidas coercitivas, tal qual a suspensão da carteira nacional 

de habilitação, medida que recentemente vem sendo aplicada pela jurisprudência, 

com base no artigo 139, IV do Código de Processo Civil72. 

Em relação à suspensão da carteira nacional de habilitação, destaca-se a 

sequente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  

HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO 
DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O habeas corpus , nos termos do 
art. 5º, LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre que alguém sofrer 
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. No 
caso, a determinação judicial de suspensão da habilitação para dirigir 
veículo automotor não ocasiona ofensa ao direito do paciente , que 
segue podendo ir e vir (art. 5º, XV, da CF) . 3. A execução tramita 
desde 2014 não se prestando para elidir a medida adotada na origem 
a simples alegação do executado de que os credores não teriam 
envidado todos os esforços para localizar quaisquer bens em seu 
nome, já que, para afastála, bastaria que ele mesmo fizesse essa 
indicação , o que sintomaticamente não fez 4.Tratase de providência 
tendente a assegurar efetividade à decisão que condenou o devedor 
ao pagamento de pensão, e que se justifica plenamente, porque a 
situação enfrentada é de natureza singular, já que, não obstante 
todas as providências adotadas pela parte credora, não houve êxito 
na cobrança dos alimentos devidos , tudo indicando que o executado 
tem condições de contribuir com alimentos, mas opta por deixar a 
prole passar necessidades . 5. Além disso, na seara alimentar é 
admitida a adoção de medidas até mais drásticas que a aqui 
questionada, do que é exemplo a prisão civil, que, extrapolando as 
segregações de natureza penal, encontra conformidade não só na 

                                                           
72 Art. 139 do CPC.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias 
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 
prestação pecuniária; 
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lei, como no pacto de São José da Costa Rica, de que o Brasil é 
signatário. 6. Não há que se cogitar de imposição de pena perpétua, 
uma vez que a matéria tratada possui natureza civil e cessará tão 
logo adimplida a obrigação do devedor, não sendo necessário maior 
esforço para concluir que direito deve prevalecer no cotejo entre o 
direito à vida e à existência digna e o de dirigir veículo automotor. 
ORDEM DENEGADA. (TJ/RS, HC 70072211642, Rel. Des. Ricardo 
Moreira Lins Past, Oitava Câmara Cível, julgado em 23/03/2017, DJe 
11/04/2017) 

Ainda nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento que a suspensão da carteira nacional de habilitação não configura 

ofensa ao direito de ir e vir, conforme se lê: 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE 
MEDIDA ATÍPICA DO INCISO IV DO ART. 138 DO NCPC. 
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO 
PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível, em 
regra, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso 
ordinário cabível. Precedentes. 2. A jurisprudência desta eg. Corte 
Superior tem orientação no sentido de que é inadequada a 
utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, 
ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de 
restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. O Habeas Corpus 
não é sucedâneo do recurso adequado. 4. Habeas corpus não 
conhecido. (STJ, HC 411519/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 03/10/2017) 

Posto isto, constata-se que a medida coercitiva em comento é dotada de 

maior razoabilidade e proporcionalidade do que o meio da coação pessoal, vulgo 

prisão civil, uma vez que a suspensão da carteira nacional de habilitação não impõe 

uma restrição tão excessiva ao devedor de alimentos como o aprisionamento, bem 

como não ofende seu direito de ir e vir, ao mesmo tempo em que aplica uma 

limitação com potencial de constranger o devedor a cumprir sua obrigação alimentar. 

Neste diapasão, há de se relevar que outras medidas de coerção, como o 

bloqueio de cartão de crédito, também vêm sendo empregadas pelo judiciário 

brasileiro, com fulcro no citado artigo 139, IV da lei processual civil, consoante se 

verifica no julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

reproduzido a seguir: 
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EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ – 
DEMANDA QUE PERDURA HÁ 09 ANOS – ESGOTADOS TODOS 
OS MEIOS TRADIDICIONAIS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – 
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE – 
ESTADO DE EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADO – 
INTELIGÊNCIA DO ART. 139, INCISO IV, DO CPC E ENUNCIADO 
48 DA ENFAM – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 
INTEGRAL DA CRIANÇA QUE NECESSITA DOS ALIMENTOS 
PARA SOBREVIVER – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO 
PROVIDO. (TJ/SP, Agravo de Instrumento 20621107420188260000, 
Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, Segunda Câmara de Direito 
Privado, julgado em 14/09/2018, DJe 14/09/2018)  

Assim, pode se observar que tais meios coercitivos são tratados como 

medidas atípicas no ordenamento jurídico brasileiro, com aplicação excepcional, 

sendo utilizadas usualmente em casos em que todas as vias para se exigir o 

pagamento do débito já foram exauridas. No entanto, as referidas medidas são bem 

menos incisivas e oferecem menores restrições ao executado em comparação ao 

aprisionamento civil, o qual configura total repressão do direito de ir e vir. Sendo 

assim, não é plausível que as medidas coercitivas em pauta sejam entendidas como 

desproporcionais na execução de alimentos enquanto a prisão civil por alimentos 

continue a ser empregada sem maiores contenções. 

Finalmente, a ampliação da incidência do regime domiciliar na prisão civil é 

outra opção que merece ser levada em conta com o intuito de amenizar o caráter 

repressivo do aprisionamento, haja vista que, conforme deslindado no presente 

trabalho de conclusão de curso, o regime domiciliar somente é adotado atualmente 

em situações específicas, sendo em regra aplicado o regime fechado à prisão civil.  
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CONCLUSÃO 

Perante aos pontos exteriorizados na presente monografia, tendo por base a 

análise do conceito, características, sujeitos, fixação e espécies dos alimentos, bem 

como das formas de exigir o cumprimento do encargo alimentar, as quais sejam o 

rito da expropriação, o desconto em folha de pagamento e principalmente o rito da 

prisão civil, constata-se que o aprisionamento civil por dívida alimentícia não condiz 

com uma visão moderna dos sistemas jurídicos. 

A prisão civil por alimentos, a despeito de sua efetividade em certas 

hipóteses, demonstra-se uma medida dotada de repressão em demasia e ineficaz 

na maioria dos casos apreciados no cotidiano do judiciário brasileiro, sendo estes 

por inadimplência em virtude da ausência de recursos financeiros do alimentante.  

O caráter excessivo da prisão civil se dá pelo fato de que a coação aplicada 

não se justifica com a finalidade que busca atingir, tratando-se de uma medida 

extremada para se obter o adimplemento da prestação alimentícia. Já a ineficácia 

em relação às demandas em que o executado não dispõe de provimentos 

financeiros para pagar o débito exeqüendo, ocorre pelo motivo de que o 

aprisionamento dificulta o cumprimento da obrigação alimentar, pois o alimentante 

não poderá exercer atividade laboral ou qualquer outro meio apto à angariar 

recursos monetários. 

Ademais, a execução de alimentos pelo rito da prisão civil não fornece uma 

ampla gama de formas de defesa ao devedor, o qual apenas conseguirá se escusar 

do adimplemento e evitar o decreto prisional com pagamento da dívida alimentícia 

ou com uma justificativa que comprove a impossibilidade absoluta de pagar a 

pensão alimentícia, o que, segundo a jurisprudência, é possível em um parco 

número de cenários. 

Sendo assim, devem ser ponderadas alternativas à prisão civil por alimentos, 

como a aplicação de meios de coerção menos invasivos e hostis ao executado. 

Surgem como principais opções a suspensão da carteira nacional de habilitação e o 

bloqueio de cartão, medidas as quais recentemente estão sendo aplicadas pelo 

poder judiciário, porém ainda são tratadas como exceções que devem ser utilizadas 

quando esgotados todos os meios possíveis para se obter o adimplemento. 
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Contudo, o tratamento excepcional às aludidas medidas coercitivas na execução de 

alimentos carece de lógica, haja vista que o aprisionamento civil, a despeito de sua 

desproporcionalidade e irrazoabilidade, ainda prevalece em nosso ordenamento 

jurídico. 

Por fim, há ser considerada como hipótese viável para minguar os efeitos da 

prisão civil, a expansão da incidência do regime domiciliar em substituição ao regime 

fechado, uma vez que o referido regime também é tratado como exceção pela 

jurisprudência. 
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