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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como objetivo discorrer sobre a Eficácia 

das Medidas Punitivas do Devedor de Pensão Alimentícia, considerando a 

aplicação das medidas existentes para atingir a satisfação do débito.  

Esta monografia apresenta que das diversas formas garantida pela 

legislação adotada pelo judiciário para atingir o devedor, são eficazes dentro do 

seu alcance. E uma vez sendo insatisfeita, podendo o alimentado fazer valer de 

outro meio para obter a quitação. 

Com base em dados bibliográficos, jurisprudências e artigos, 

buscou-se apresentar uma visão geral dos meios de execução para cobrança 

deste débito, com maior destaque o de coerção pessoal (prisão). 

Apesar da divergência doutrinaria e dos julgados quanto aos meios 

aplicados para satisfazer o débito, por defenderem que atingem a liberdade, 

bem como a dignidade da pessoa humana. Tem como escopo apenas de coibir 

o alimentante a pagar. 

   

 

Palavras-chave: medidas punitivas, alimentos e eficácia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema a eficácia das medidas punitivas 

do dever de pensão alimentícia.  Visando reconhecer a importância que se tem 

para a sociedade quanto à eficácia das medidas de punição contra o devedor 

de alimentos. As medidas de punição tentam garantir que o débito seja sanado, 

tornando o meio de garantia para o alimentado fazer valer seus direitos. Essas 

medidas são eficazes, pois garantem a satisfação do débito, apenas coagem o 

devedor. No entanto, este é o caminho que a sociedade tenha garantia. 

                Já, para o direito, tem importância a discussão, pois alguns 

operadores do direito garantem o direito do alimentado através das leis e 

outros doutrinadores dizem que as medidas ferem o principio da dignidade 

humana e ainda são medidas de punição contra o devedor. Outros defendem 

que se trata apenas de meio de coerção. Percebe-se que essas medidas são 

de grande eficácia porque, mesmo depois de preso, se o devedor de alimentos 

não pagar ele continua preso por tempo determinado pelo juiz e o débito ainda 

continua. Devendo ser tentadas outras formas, como penhora, para sanar o 

débito. 

                 O trabalho aborda em seu primeiro capitulo a família, tratando de 

seus conceitos, e os tipos de famílias inseridas na nossa sociedade. 

Posteriormente, o segundo capitulo retrata para melhor 

compreensão do tema os alimentos, conceitos, espécies, característica, e as 

pessoas obrigadas à prestação alimentar. 

No terceiro e ultimo capitulo será apresentado às medidas punitivas 

ao devedor de alimentos que são garantidos através da legislação, doutrina e 

julgados. 

E por fim, na concluiremos abordando diante das medidas punitivas, 

sua eficácia em punir o devedor.     
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CAPITULO I – A FAMÍLIA  

 

“A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.1” A 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, no seu artigo 226, faz a 

abordagem no que se refere à Família, partindo deste principio iniciaremos o 

estudo com seus comentários.   

1.1 Considerações Iniciais 

 

No texto constituinte versa a seguinte questão “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

O que devemos perceber que acima de tudo a família torna-se peça 

chave de importante relevância para construção de uma sociedade. Através da 

família se formam sociedades inteiras. Não deixando de considerar que o 

Estado tem o dever de zelar dando especial proteção a essas famílias que 

fazem a nossa sociedade. Sendo assim o estado tem como maior missão 

preservar esse organismo familiar que fundam suas bases. 

Inicialmente abordaremos qual o enfoque dado por COELHO à 

origem da família. Segundo COELHO, “a explicação da origem da família, 

como se vê, está envolta em grandes incertezas.” 2 

Podemos perceber que à origem da família gira entorno de grande 

duvidas, por haver vários tipos de comunidades e agrupamentos. Não tendo 

nada de concreto com relação ao surgimento de como se formou a família. 

Na conceituação de DIAS, “família é um agrupamento informal, de 

formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do 

direito.” 3 

É de fundamental importância perceber que tanto a Constituição 

como a doutrina citada no que tange à família chegou ao denominador comum 

de que família é base de tudo e principalmente para constituirmos a sociedade. 

Não importando qual seja a posição que este indivíduo ocupa dentro de sua 

família, o que é de real importância é o vinculo criado entre eles, integrando os 

sentimentos e valores com a idealização de um caminho para atingir felicidade.  

                                                           
1
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: 1988. 

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Civil, 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 24.  

3
 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 9. ed. São Paulo: Rt, 2013. p.27. 
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No mesmo sentido a própria Declaração Universal dos Direitos do 

Homem já estabelecia a família como sendo núcleo natural e fundamental da 

sociedade e tem direito a proteção da sociedade e do Estado.  

Ainda de acordo com VENOSA, que aborda de forma bem ampla o 

conceito de família: 

 

O conjunto de pessoas unidas por vinculo jurídico de natureza 
familiar. E também em sentido estrito fez menção das 
seguintes palavras família compreende somente o núcleo 
formado por pais e filho que vivem sob o pátrio poder ou poder 
familiar.4  
 

Na abordagem do autor ele faz jus ao seguinte pensamento de que 

a família em sentido amplo são todos os parentes sejam eles ligados por 

consanguinidade ou por afinidades, que se define como descendentes, 

ascendentes e colaterais. Já no sentido restrito se reservam apenas aqueles 

formados por pais e filhos. Também podendo considerar, a luz da Constituição 

Federal no artigo 226 §4 “Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” 5 

Diante dos diversos conceitos e pensamentos com relação aos 

indivíduos que conviviam em grupo surgiu a origem da família. Percebendo 

esta necessidade do individuo de viver em comunidade, viu que era difícil 

conviver sem trocas ou entre eles haver compartilhamento de suas 

experiências. A partir desse compartilhamento foram se formando as famílias 

muito antes mesmo de surgirem ideias como direito, leis, e até mesmo a 

intervenção do Estado e da igreja na vida dessas pessoas. Entende-se que a 

família por ser a base de uma sociedade ela também é tratada como agente 

socializador do ser humano.  

Com o surgimento do direito o Estado começou a intervir no 

ambiente dessas famílias com o simples dever de garantir proteção à família, 

desde que essa intervenção não fosse interferisse atingindo a liberdade do 

sujeito e que também não invadisse a privacidade afetando a intimidade das 

pessoas.  

                                                           
4
 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família, 12. ed. São Paulo: Atlas,2012. p. 2.  

5
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: 1988. 
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Com a formação de varias famílias, fez se necessário não usar mais 

o termo família e sim substitui-lo por famílias. Dai o surgimento da expressão 

direito das famílias para atender as necessidades familiares, até mesmo dentro 

do âmbito de proteção a elas, sem discriminação e preconceitos. Tendo como 

a primeira lei de direito de família foi à lei do pai, com intuito de se obter a 

civilização e para conter as vontades e o prazer por intermédio da eliminação 

dos impulsos.  

1.2 Generalidades 

 

No advento do Código Civil de 1916, a família era tão somente 

constituída pelo matrimônio, trazendo uma breve e discriminatória visão da 

família, ficando assim limitado ao grupo de origem do casamento, tanto que era 

totalmente impedido a sua dissolução.  

Ademais as pessoas que viviam unidas sem o matrimônio e os filhos 

havidos dessa relação sofriam certo tipo de repudia. 

No decorre da evolução a família entendeu-se necessário ocorrer 

alterações das leis. Trazendo como uma forte expressividade a Lei 4.121/62, 

fazendo com que a mulher casada tivesse plena capacidade e garantindo-lhe 

que os bens fossem reservados, dando a ela a propriedade total dos bens 

conseguidos com o fruto de seu trabalho. O que também foi de grande avanço 

foi à criação da Emenda Constitucional de n. 9/77 e da Lei 6.515/77 que 

instituíram o divorcio, a partir dai os casamentos poderiam ser dissolvidos e 

acabou com o pensamento de que o casamento era pra ser eterno.  

Há de se mencionar que o direito de família tem por objetivo 

abordar, em geral a ligação das pessoas unidas pelo casamento ou até mesmo 

aqueles que convivem mais não são casados, relações entre os filhos e pais e 

de seus pais com os filhos e de como é tratada a sua proteção. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, obteve um grande 

avanço onde em um único dispositivo acabou com o preconceito que existia de 

que a família somente era constituída pelo casamento. Tornou-se homem e 

mulher iguais, protegendo assim de forma igualitária todos os membros dessa 

família. Com essa igualdade passou a também reconhecer e proteger famílias 

advindas da união estável e da chamada família monoparental. Passou a 
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garantir igualdade entre os filhos havidos do casamento ou fora deles como os 

filhos adotivos, tanto que os direitos e qualificações foram assegurados.   

Com decorrer dos anos ainda foram se quebrando vários 

paradigmas, tanto que a dissolução do matrimonio poderia ser feita 

extrajudicialmente sem a necessidade de intervir o judiciário para que esse 

vínculo fosse dissolvido. Entretanto somente com a Emenda Constitucional 66, 

que essa prática tomou mais força que através dela acabou com a fase que o 

casal teria que passar pela separação para depois então se divorciarem, sem 

contar com os prazos e os motivos a que levaram a dissolver a união. Com a 

Emenda não precisa mais disso. Foi um avanço extremo que atualmente o 

enfoque dado à família pelo direito era pelo simples fato de identificar o vínculo 

afetivo que envolvia os integrantes dessa família.      

Outrossim, para Dias, no decorre do tempo o Estado e a igreja não 

conseguiram conter a evolução social, tanto que o próprio conceito de família 

foi tomando proporções diferenciadas. Passando a existir novas estruturas de 

convivência sem termo apropriado que a diferencia-se.6     

Antes de adentrarmos nos tipos de família COELHO aborda o 

seguinte questionamento “No direito, classificam-se as famílias, inicialmente, 

em duas categorias: as constitucionais e não constitucionais.” 
7  

Considerada como constitucionais aquelas que são citadas na 

Constituição Federal no artigo 226 são as advindas do casamento, da união 

estável e a monoparental. As demais apresentadas são chamadas de não 

constitucionais. 

Muito se discute ainda nos dias de hoje sobre os tipos de família. 

Inicialmente começou com a Matrimonial que é advinda do casamento entre o 

homem e mulher, visando à procriação, sendo a única aceitável pelo 

cristianismo e com a cultura conservadora, que influência totalmente o Estado. 

Através da formação desse tipo de família o Estado passou celebrar 

o casamento como uma instituição. E regularizando com varias formalidades 

que funcionam até os dias de hoje. Com o Código Civil de 1916, a família 

passou a ser referenciada como matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, 

patrimonializada e heterossexual.  

                                                           
6
 DIAS, Maria Berenice.  Op cit. p. 41. 

7
 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit. p. 47. 
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Com a Constituição Federal de 1988, o Estado passou a reconhecer 

e admitir outros tipos de famílias. Passando assim existir a família Informal, 

que nada mais era do que relações extramatrimoniais advinda de 

relacionamento extraconjugal, chamando ainda à mulher de concubina. E tanto 

a concubina e os filhos havidos desse relacionamento eram discriminados 

passando a não ter direitos como o reconhecimento de seu genitor e até 

mesmo do patrimônio. Como era comum esse tipo de união, apesar de 

rejeitada pela lei a sociedade acabou aceitando. Com isso a Constituição 

passou a abranger esse tipo de união tratando de união estável, diante de que 

transformasse em casamento e o próprio Código Civil traz os requisitos para 

ser considerada união estável, fazendo assim gerar deveres e criar direitos. O 

artigo 1726 do Código Civil admite a conversão da união estável em 

casamento, mediante pedido ao juiz e assentamento no Registro Civil. 

Vale dizer que a Constituição instituiu somente a união estável de 

relações advinda de homem e mulher, visando assim um preconceito quanto 

ao novo modelo de família que estava para aflorar na sociedade que tratava-se 

nada mais nada menos de que a família Homoafetiva, que é relacionamento 

advindo de individuo do mesmo sexo. 

 

Baseando-se no artigo 1°, III da Constituição Federal, 
consagrada, em norma pétrea, o respeito a dignidade da 
pessoa humana. Dias expões ainda suas ideias e disse que em 
nada se diferencia as uniões estáveis entre homem e mulher e 
da convivência homossexual (união entre pessoa de mesmo 
sexo). Enfatizando que nenhuma espécie de vinculo que tenha 
em sua base afeto pode deixar de conferir status de família.8  
 

Diante dessa proporção e consequências jurídicas, acabou tendo o 

Supremo Tribunal Federal que reconhecer essa relação como união estável 

com iguais direito e deveres através de inúmeras decisões. 

 

DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS 
DO MESMO SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO 
DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A 
QUE SE HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO 
MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA 
CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO 

                                                           
8
 DIAS, Maria Berenice. Op.cit. p. 46. 
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PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO 
JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF.  2. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF 
n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do 
Código Civil de 2002 interpretação conforme à Constituição 
para dele excluir todo significado que impeça o reconhecimento 
da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do 
mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como 
sinônimo perfeito de família. 8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 
1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não vedam 
expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e 
não há como se enxergar uma vedação implícita ao casamento 
homoafetivo sem afronta a caros princípios constitucionais, 
como o da igualdade, o da não discriminação, o da dignidade 
da pessoa humana e os do Documento: 1099021 - Inteiro Teor 
do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/02/2012 Página 2 de 49 
Superior Tribunal de Justiça pluralismo e livre planejamento 
familiar. 11. Recurso especial provido.9 
 

E logo após a essa decisão passou a justiça permite a conversão da 

união homoafetiva em casamento. 

Existe ainda o tipo de família Paralela ou Simultânea, que se 

formam em decorrência de dois relacionamentos ao mesmo tempo. 

Considerado como concubinato, afrontando a ética.  

Posteriormente temos a família Poliafetiva criada em decorrência da 

união de um homem com duas mulheres, no qual era reconhecida através de 

escritura publica declaratória. Logo que surgiu soou como uma afronta a moral 

e bons costumes e foi considerada nula sem efeitos.  

Esse tipo de entidade familiar já havia abordado anteriormente 

recepcionada pela Constituição em seu artigo 226§ 4°, entidade essa formada 

pelo vinculo formado por qualquer dos um dos genitores e seus descendentes. 

A doutrina adotou como família Monoparental, ressaltando o vinculo de 

somente um dos pais. 

A família Parental ou Anaparental determinada pela convivência de 

indivíduos independente da posição que tem dentro da família sejam parentes 

ou não, desde que tenha vínculo de convivência sob mesmo teto no decorre de 

longos anos. 

São diversas as constituições de modelo das famílias e 

denominamos de Composta, Pluriparental ou Mosaico são aquelas que se 

                                                           
9
Disponívelemhttp://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-deinconstitucionalidade-

adi-4277-df-stf , Acesso em 12.06. 2015.  
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constituem após o desfazimento de relações anteriores, trazendo muitas vezes 

filhos que nasceram do outro relacionamento e ainda tem filhos em comum. 

Possibilitando ainda a Lei a adoção pelo companheiro do genitor, garantia essa 

dada Estatuto da criança e Adolescente no artigo 41 §1°, recebendo o nome de 

adoção unilateral.   

Por outro lado, amparado pelo instituto do Estatuto da Criança e do 

Adolescente no artigo 25, menciona o conceito de família Natural dando ideia 

de grupo formado por genitores ou qualquer um deles e sua descendência, sua 

expressão evidência de família biológica. Do mesmo modo, temos a família 

Extensa ou Ampliada que seu conceito é citado na referenda Lei 12.010/09 no 

artigo 25, paragrafo único como sendo aquela que se estende para além da 

unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 

com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade 

e afetividade. Dando garantia do direito à convivência familiar e comunitária, no 

artigo 19 da referenda Lei 8.069/1990. 

Entretanto, ainda há a família Substituta, esse tipo de família está 

amparada pelo Estatuto da Criança e Adolescente em seu artigo 19. Primeiro 

tenta criar vinculo de afetividade entre a família natural (pais e filhos) e a família 

extensa (parentes próximos), se a resposta é negativa, inicia-se o processo de 

adoção em favor da família substituta e quanto aos pais passam pelo processo 

de destituição do poder familiar.   

A família Eudemonista, visando chegar um conceito de família pela 

busca da felicidade individual e vivendo um processo de emancipação dos 

membros. Este tipo de família segue ressaltado pela doutrina na busca da sua 

felicidade. 

Por oportuno não podemos deixar de mencionar que as principais 

normas legais do direito de família estão disciplinadas no Código Civil entre os 

artigos 1511 á 1783.  

CAPITULO II – O DEVER DE ALIMENTAR 

 

Com o decorrer do tempo houve o surgimento dos vários tipos de 

família oriundas da Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e 

Adolescente e a Lei, foram surgindo também seus direito e deveres. Atrelado a 

isso vieram às possibilidades de essa família se dissolver. E cada uma dela 
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toma sua proporção, criando assim uma obrigação que gera o dever de 

alimentar não tão somente os filhos como cônjuge ou companheiro.  Cabe 

também correlacionar o que a doutrina aborda: 

Na visão de Dias o primeiro direito fundamental do ser do ser 
humano é o de sobreviver. E este, com certeza, são o maior 
compromisso do Estado: garantir a vida. Todos têm direito de 
viver com dignidade. Surge desse modo, o direito a alimentos 
como principio da preservação da dignidade humana (CRFB 1º, 
III). 10 
 
 

Além disso, o artigo 227 da Constituição federal determinou com 

advento da Emenda Constitucional n. 65/2010, qual dever da família para com 

seus descendentes. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.11 
 

2.1 Alimentos Considerando seu Conceito e sua Finalidade 

 

Com já observamos a obrigação alimentar é considerada um direito 

fundamental por alguns doutrinadores e acima de tudo como principio da 

dignidade da pessoa humana que juntamente com o artigo 6º da CRFB foi 

garantido à alimentação como direitos sociais.  

No que concerne à conceituação de alimentos transcreve-se. De 
acordo como Venosa:  

 
O ser humano, desde o nascimento até sua morte, necessita 
de amparo de seus semelhantes e de bens essenciais e 
necessários para sobrevivência, ressaltando a necessidade de 
alimentos. Considerando o termo alimentos pode ser 
entendido, em sua conotação julgar, como tudo aquilo 
necessário para sua subsistência.12  
 

                                                           
10

DIAS, Maria Berenice. Op cit. P.531.  
11

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: 1988. 
12

 VENOSA, Silvio de Salvo. Op. cit. p. 361. 
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Com relação aos alimentos conceitua Gonçalves “são prestações 

para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode prove-las por si e 

tem por finalidade fornecer a um parente o necessário à sua subsistência.” 13   

Ademais Dias traz um conceito de alimentos com uma expressão de 

forma generalizada, pois a cada dia vem tomando uma dimensão abrangente. 

Desta forma define “alimentos tudo que é necessário para alguém viver com 

dignidade.” 14  

Não podendo deixar de mencionar o conceito segundo TARTUCE 

“prestações devidas para satisfação das necessidades pessoais daquele que 

não pode prove-las pelo trabalho próprio.” 15 

Analisando os conceitos percebemos que a definição mais concreta 

trazida pelos doutrinadores com relação a alimentos tem como foco o de meio 

necessário para o individuo manter a sua subsistência. O que nos leva a 

observar que apesar de palavras diferenciadas alimentos são conceituados no 

mesmo sentido como meio de subsistência daqueles que não tem como provê-

la.  

2.2 As Espécies e Características dos Alimentos 

 

Devido à abrangência do termo alimentos a doutrina viu a 

necessidade de diferenciar as espécies alimentos civis e naturais. 

 

Para Dias alimentos naturais são os indispensáveis para 
garantir a subsistência, como alimentação, vestuário, saúde, 
habitação, educação etc. Alimentos civis destinam-se a 
qualidade de vida do credor, de modo a preservar o mesmo 
padrão de vida e status de vida do alimentante. 16 
 

Os alimentos além de se dividirem em naturais e civis, existem os 

ainda os legais, voluntários e os indenizatórios. Assim leciona Gonçalves: 

 

Quanto à causa jurídica, os alimentos dividem-se em legais, 
devidos em virtude de uma obrigação legal, que pode decorrer 
do parentesco, do casamento ou do companheirismo. (CC 
art.1.694); voluntários, que emanam de uma declaração de 

                                                           
13

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídica Direito de Família, 18, ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 
157. 
14

 DIAS, Maria Berenice. Op. cit. p. 533. 
15

 TARTUCE, Flavio. Op cit. p. 894. 
16

 DIAS, Maria Berenice. Op. cit. p.533. 
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vontade inter vivos (obrigação assumida contratualmente por 
quem não tinha a obrigação legal de pagar alimentos – 
pertencem ao direito das obrigações e são chamados também 
de obrigacionais) ou causa mortis (manifestada em testamento, 
em geral sob forma de legado de alimentos, e prevista no art. 
1.920 – pertencem ao direito das sucessões e são também 
chamados de testamentários); e indenizatórios, resultantes da 
pratica de um ato ilícito (constituem forma de indenização do 
dano ex delicto e também pertencem ao direito das obrigações, 
arts. 948 II e 950). 17  
 

Perante as espécies de alimentos se fez necessário para que 

houvesse especificado as formas de como é prestado os alimentos aos que 

deles necessitam. Observou que com a distinção separou da seguinte forma os 

alimentos naturais dispõe daquele necessário para individuo ter melhor forma 

de sobreviver. E os alimentos civis advirem da característica de vida do 

individuo, para que seja mantido o mesmo padrão de vida daquele que presta 

os alimentos. E ainda os legais que emanam de obrigação legal que sobrevêm 

de algum vínculo de parentesco. Já os voluntários constituem diante de 

declaração de vontade. Além disso, os indenizatórios que resultam de ato ilícito 

e se compõem por forma de indenização por dano causado.  

Consoante a COELHO, “os alimentos se destinam ao cumprimento, 

pela família, de sua função assistencialista e das relacionadas ao provimento 

dos recursos reclamados pelo sustento e manutenção de seus membros.” 18 

Embora já mencionado na espécie de alimentos legais, o vinculo de 

parentesco ainda se constituem como características dos alimentos, que 

seguem diversos critérios na esfera das relações familiares. Como citado pela 

doutrina. 

Em conformidade com DIAS, “os alimentos são devidos por vínculos 

de parentalidade, afinidade e até por dever de solidariedade.” 19 

Assevera ainda COELHO que “a obrigação alimentar é 

personalíssima e o direito aos alimentos é irrenunciável.” 20 

Como citado pela doutrina a obrigação alimentar assegura dois 

direitos o personalíssimo, não podendo ser exercido por outra pessoa e o 

irrenunciável, não podendo o credor abrir mão deste direito, nem desistir. 
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. p. 157. 
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 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit. p. 434. 
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 COELHO, Fabio Ulhoa. Op. cit. P. 432. 
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Das diversas características da obrigação alimentar atribuída pela 

doutrina, destacamos a utilizada por Dias 2013, (p. 535/546) em sua obra. 21 

 

Com referência a características dos alimentos temos o direito 

personalíssimo os alimentos não se transferem a outro, tendo como objetivo a 

preservação da vida e garantir a existência do individuo que necessita para 

sobreviver. Decorrente disto tem caráter personalíssimo, é um direito que não 

pode ser transferido. Ainda decorrente desta característica torna os alimentos 

que por si em pensão alimentar transformando assim impenhorável, pois 

garante a subsistência do alimentado.  

No tocante a característica da solidariedade, “o Estatuto do Idoso 

afirma (EI 12): A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre 

os prestadores”. A doutrina esclarece ainda que existe resistência ao ponto de 

vista de alguns, necessitando que a norma legal seja mais clara, apesar de não 

ter como recusar que o legislador garantiu o direito ao encargo alimentar ao 

que merece mais atenção especial no Estado. 

A reciprocidade é característica decorrente da obrigação alimentar 

entre os cônjuges, companheiros e parente, até mesmo definida nos artigos 

1694 e 1696 do Código Civil. O dever assistencial é reciproco, mas de acordo 

com a necessidade de um e possibilidade do outro. É notório que a 

reciprocidade baseada no fundamento do dever de solidariedade. 

Quanto à proximidade, deve o credor buscar alimentos ao mais 

próximo. Ainda pela alternatividade, pois via de regra os alimentos são 

liquidados em dinheiro. Podendo ainda ser prestado in natura através de 

prestação de hospedagem e sustento, desde que não tenha prejuízo na 

educação. Entretanto o alimentado pode escolher para que seja pago em 

dinheiro.  

A periocidade gira em torno do tempo, sendo indispensável que o 

alimento seja prestado de forma periódica, em outras palavras mensalmente 

deverá ser feito o atendimento da obrigação alimentar.  

E diante da anterioridade temos de falar que os alimentos necessita 

ser cumprido antecipadamente. Perante a destinação dos alimentos que giram 
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em torno da subsistência do credor, eles carecem ser pagos com 

antecedência.  

De acordo com a atualidade posiciona da seguinte forma a lei 

determina no artigo 1710 do CC, que sua atualização se proceda segundo o 

índice oficial regulamente estabelecido. Que os moldes que preferível assegura 

a atualidade do encargo é estabelecendo o valor em percentual de acordo com 

os ganhos do alimentante. Não tendo ele rendimento toma-se por base o 

salario mínimo, mesmo sendo vedada a vinculação no artigo 7°IV da 

Constituição Federal, o artigo 475 –Q §4° do Código de Processo Civil 

assegura a base de cálculo pelo salario mínimo, que este critério foi 

consagrado em sumula 490 do STF. 

 A inalienabilidade trata de que o beneficio dos alimentos não 

podem ser transacionado, se assim feito lesará a subsistência do credor.  

Na irrepetibilidade, considerado como um princípio de extrema 

importância para o tema alimentos. Por se tratar de verba para garantia de 

sobrevivência, impensável se falar para que eles sejam devolvidos.  

Em se tratando de irrenunciabilidade, o Código Civil fala no artigo 

1707, que não é possível renuncia. Uma vez renunciado não há como exigir 

alimentos. Somente sendo possível se nada foi avençado sobre pretensão a 

alimentos. O posicionamento é de que se for feito o pedido após renuncia 

afronta o principio da boa-fé objetiva. Na abordagem da transmissibilidade o 

Código Civil em seu artigo 1700, é claro a obrigação alimentar transmite-se aos 

herdeiros do devedor. E de acordo com a orientação do STJ pode-se exigir dos 

sucessores as parcelas vencidas após a morte do alimentante. Não 

necessitando que já se tenha fixado judicialmente antes do falecimento do 

alimentante. Após sua morte pode ser proposta a ação de alimentos, visando 

ainda o que se transmite é a obrigação alimentar.     

Diante do conceito, das espécies, bem como as características a 

doutrina traz a nomenclatura dada ao credor da obrigação como “alimentado” e 

quem presta os alimentos “alimentante”. 

Ainda de acordo com COELHO 

 
Para que os alimentos sejam devidos, três requisitos devem 
estar preenchidos: a) alimentante e alimentado são parentes, 
estavam casados ou conviviam em união estável; b) o 
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alimentado não dispõe de patrimônio ou renda que lhe permita 
viver de acordo com a sua condição social; c) o alimentante 
tem patrimônio ou renda que lhe possibilita pagar os alimentos 
sem desfalque injustificado ao seu padrão de vida (CC, art. 
1.695).22  
 

No entanto, perante os requisitos citados por COELHO percebe-se 

que não deixa de ser ressaltado mesmo que em outras palavras a questão do 

binômio necessidade do alimentado x possibilidade do alimentante. A partir 

daqui iremos discorrer a respeito das modalidades de alimentos que são 

abordados na legislação. 

2.3 Alimentos Decorrentes da Pessoa Obrigada 

 

Como já mencionado a obrigação alimentar decorre do dever 

familiar. Para GONÇALVES, essa “obrigação alimentar também decorre de lei, 

mais é fundada no parentesco ficando assim circunscrita aos ascendentes, 

descendentes, e colaterais até segundo grau e com reciprocidade.” 23   

Deste modo temos a modalidade de obrigação dos pais. Que 

aborda o dever dos pais para com filhos, temos a mais popular pensão 

alimentícia.  

De acordo com DIAS, enquanto o filho encontra sob o poder 
familiar a obrigação dos pais decorre do dever do sustento. 
Tratando de obrigação advinda da Constituição Federal, artigo 
229, deveres estes próprios ao poder familiar, que também tem 
abordagem no Código Civil artigo 1.634 e Estatuto da Criança 
e Adolescente artigo 22, são eles sustento, guarda e 
educação.24  
 

Semelhantemente, o doutrinador observa da mesma forma, porém 

menciona alguns artigos como o da Lei de Divorcio. 

 

Já VENOSA aborda o texto seguinte forma não somente o 
Código Civil artigo 1703, como a lei de divorcio em seu artigo 
20 preocuparam-se com a obrigação de prestar alimentos. 
Tanto que na lei de divorcio diz que os cônjuges separados 
deverão contribuir na proporção de seus recursos para 
sustento dos filhos. E no Código Civil traz o mesmo sentido. 
Abordando ainda o artigo 22 do ECA faz menção em que os 
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pais são responsáveis com dever de sustento, guarda e 
educação dos filhos.25 
 

Analisamos que o sentido de prestar alimentos aos filhos é de puro 

dever dos pais (mãe e pai) os dois tem dever igualitário na obrigação para com 

filho. E a responsabilidade da prestação de alimentos é obrigação de dar, 

sendo condicionada sua transmissão de certo valor em dinheiro.  

Dias menciona “enquanto os filhos são menores, a presunção de 

necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim, que mesmo 

não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixa-los, conforme Lei n. 

5478/68 no artigo 4º.” 26  

Convém lembrar que a obrigação não cessa com o adimplemento da 

capacidade civil aos 18 anos, ainda que tenha por fim o poder familiar. Nem tão 

pouco a extinção do encargo alimentar é automática. No entanto, enquanto os 

filhos estiverem estudando, tem os pais o dever de assegurar a educação, 

mencionado no próprio artigo 1694, CC. Dependendo o cancelamento de 

decisão judicial, em ação de exoneração.  

Além disso, apresentaremos a questão dos alimentos na modalidade 

de prestação em favor de cônjuges, companheiro que é uma obrigação 

mutua entre eles, tendo ainda embasamento na atribuição do cuidado. 

Independente a referência ao estado civil dos obrigados, seja ele casamento, 

união estável, ou concubinato. O artigo 1694 do código Civil traz claramente 

quem tem direito para pedir esses alimentos.  

De acordo com DIAS “findo o matrimonio, perdura o dever de mutua 

assistência, permanecendo a obrigação alimentar após a dissolução do 

casamento. O dever alimentar cessa somente pelo novo casamento do 

beneficiário. ”27   

Posteriormente surgiu a obrigação alimentar decorrente da união 

estável que fez se necessário à edição da Lei 8.971/94, que complementou 

com a lei 9278/96 apenas um artigo.  

Ademais em se tratando de obrigação alimentar entre cônjuge o 

artigo 1724 do Código Civil abrange a união estável que diz “As relações 
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pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres da lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.” 28  

Como a Constituição Federal não faz qualquer diferenciação aos 

direitos garantidos entre casamento e união estável convém conferir aos 

conviventes a mesma capacidade adjudicada aos cônjuges de pleitear 

alimentos depois de dissolvido o vinculo de convivência.  

Ainda de acordo com COELHO, “No divórcio e na dissolução da 

união estável, o cônjuge ou companheiro que necessitar de alimentos para se 

manter pode reclamá-los do outro.” 29  

A questão de prestar alimentos entre cônjuges, companheiro, 

decorre do dever de mutua assistência. Independentemente qual seja, se 

algum deles necessita, podem pleitear ao outro. 

Em decisão recente do STF foi reconhecida a união estável 

homoafetiva (ADI 4.277/DF e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto em 04 e 

05.05.2011), conferindo o direito aos alimentos ao companheiro homoafetivo. 

Quanto à cessação do dever alimentar citado pela doutrina ele é 

advindo do artigo 1708 do Código Civil, a obrigação se extingue se um dos 

cônjuges contrair novo matrimônio. E para que se contraia novo matrimônio 

terá que existir o divórcio no caso de casamento, percebe-se que o encargo 

permanece mesmo estando os cônjuges divorciados. Tanto o casamento, 

como na união estável e concubinato. 

Por isso segundo DIAS, “para a cessação do direito a alimentos, é 

necessário ocorrer o casamento ou reconhecimento de união estável do 

beneficiário.” 30 

Em se tratando de concubinato faz se necessário de acordo com 

TARTUCE “prevê o preciso Enunciado 265 CJF/STJ que na hipótese de 

concubinato haverá necessidade de demonstração de assistência material pelo 

concubino a quem o credor de alimentos se uniu.” 31  
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Já em referência ao concubinato o artigo 1727 do Código Civil fala: 

“As relações não eventuais entre homem e a mulher, impedidos de casar, 

constituem concubinato.” 32 

Observamos que mesmo o Código Material reconhecendo 

parcialmente o concubinato, como sendo causa de cessação de dever 

alimentos. Entretanto neste estatuto o reconhecimento desta união, ainda é 

omissa e até mesmo a questão de obrigação alimentar ao concubino, apesar o 

concubinato ser equiparado à união estável pela doutrina e pela legislação, 

mesmo tendo tido enfraquecimento após o advento da Constituição Federal de 

1988. A nossa atual legislação brasileira, juntamente com o posicionamento 

jurisprudencial majoritário, vem abordando esse tema, de forma nada 

cuidadosa, prevalecendo-se de recursos habituais que já não enquadram com 

a realidade social, existindo a necessidade de releitura dos posicionamentos. 

Apesar de a doutrina ser bem favorável e da Lei dar garantia a 

concessão de alimentos após a dissolução do casamento, o entendimento 

jurisprudencial posiciona-se contrariamente. Se os alimentos não forem 

buscados na ação do divorcio não há de se falar em pedido depois do divorcio, 

sendo considerado causa de pedir juridicamente impossível em alguns 

julgados. 

 

Ementa: ALIMENTOS. CASAL DIVORCIADO. INEXISTÊNCIA 
DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 1. É juridicamente impossível a 
pretensão da ex-mulher de receber pensão alimentícia do ex-
marido, de quem já se encontra divorciada, quando a 
separação judicial ocorreu há mais de 15 anos e não 
houve fixação de alimentos. 2. Inexiste título jurídico a albergar 
a obrigação alimentar do ex-cônjuge se, nem por ocasião do 
divórcio, houve a fixação de alimentos. 3. Inexiste o dever de 
mútua assistência entre pessoas divorciadas, pois o divórcio 
rompe não apenas a sociedade conjugal, mas também o 
próprio vínculo matrimonial. Recurso desprovido. (SEGREDO 
DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70043564236, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/03/2012).33 
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Diante da modalidade concessão de assistência por nulidade de 

casamento a doutrina faz o seguinte posicionamento segundo DIAS “Enquanto 

não anulado o casamento, mesmo durante o processo de desconstituição do 

vinculo persiste o dever de assistência mutua.” 34  

Nesta modalidade é possível a concessão de alimentos provisionais. 

E perante o reconhecimento da nulidade do casamento e desconstituído o 

vinculo matrimonial, após o transito em julgado, verifica-se se persiste a 

obrigação alimentar. 

Quando falamos de obrigação alimentar na modalidade paternidade 

socioafetiva a doutrina faz a seguinte menção DIAS “O filho afetivo tem direito 

aos alimentos dos pais genéticos não apenas quando ocorre a impossibilidade 

de alimentação pelos pais afetivos, mas também quando há necessidade de 

complementação da verba alimentar.” 35 

Ainda temos o julgado considerando a paternidade socioafetiva: 

 

ALIMENTOS. DESERÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Cuidando-se de ação de 
alimentos, onde se discute a capacidade econômica do 
alimentante, o qual alegou insuficiência de recursos e pediu a 
gratuidade, a ausência de preparo não induz à deserção, 
sendo razoável conceder a dispensa do preparo. 2. Estando 
provado o vínculo jurídico de filiação, a alegação de 
inexistência do liame biológico é irrelevante e vazia, pois não 
paira dúvida alguma sobre o vínculo socioafetivo, decorrente 
da posse do estado de filho, nem que o alimentante era o 
provedor do núcleo familiar. 3. Os alimentos se destinam ao 
atendimento das necessidades dos filhos, que são presumidas, 
dentro da capacidade econômica do alimentante. Recurso 
desprovido. AI nº. 70007798739; Rel. Des. Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves; TJRS; Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível; 
Data do Julgamento: 18/02/2004.36 

 

A filiação socioafetiva que consagrada pela doutrina e pela 

jurisprudência vem cada vez sendo prestigiada. Prevalecendo assim o vinculo 

genético e o jurídico. Com as mudanças entende-se o dever de pagar 

alimentos decorre de quem desempenha as funções parentais. Não obstante, 

expõe PEREIRA: 
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Assim, com base na solidariedade social e no principio da não 
discriminação entre os filhos (art.227, § 6°, Constituição 
Federal), pode a filiação socioafetiva gerar obrigação alimentar. 
Este entendimento foi consolidado pelo Enunciado 341 da IV 
Jornada de Direito Civil, que determinou que “para os fins do 
art. 1696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de 
obrigação alimentar”.37  
 

Desta forma, a questão da obrigação alimentar, predomina o 

entendimento pela comprovação do vinculo afetivo entre pai e filho, surgindo 

assim à possibilidade de pleitear alimentos, desde que o filho tenha 

necessidade.  

No tocante a modalidade nascituro, a legislação já garante seus 

direitos antes mesmo de seu nascimento, no artigo 2° do Código Civil.  

Nesse sentido posiciona DIAS “É inquestionável a responsabilidade 

parental desde a concepção, mas o silencio do legislador sempre gerou 

dificuldade para concessão de alimentos ao nascituro.” 38  

A justiça sempre relutou para reconhecimento da obrigação 

alimentar ao nascituro, antes do nascimento, pois fazia necessário comprovar o 

parentesco e a obrigação. Mas Graças a sumula 301 do STJ, que confere 

presunção de paternidade conferida à omissão do investigado, tornou assim 

possível nas ações de investigação de paternidade pleitear alimentos ao 

nascituro, posto que o investigado se negue a submeter ao exame de DNA, 

serve como base fundamento para a antecipação da tutela alimentar.  

Temos interligada a essa ação o pleito de alimentos gravídicos, que 

são os para atender as necessidades da gestante durante o curso da gravidez. 

Pode ainda a gestante buscar os alimentos gravídicos ou então pedir alimentos 

para o nascituro. Descabendo cumular os pedidos. 

Assevera, contudo PEREIRA a respeito dos direitos do nascituro 

“tribunais já reconheciam a legitimidade processual do nascituro, representado 

pela mãe, tendo como decisão pioneira da Primeira Câmara do Tribunal de 

Justiça de São Paulo atribuído legitimidade ad causam ao nascituro.” 39 
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Prosseguindo na modalidade alimentos gravídicos, a Lei 11.804/08 

disciplina o direito da gestante de pleitear alimentos e de que forma será 

exercido. O artigo 2° compreende-se quais os gastos o valor foi designado. 

 

Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores 
suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de 
gravidez e que sejam dela correntes, da concepção ao parto, 
inclusive as referentes à alimentação especial, assistência 
médica e psicológica, exames complementares, internações, 
parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e 
terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras 
que o juiz considere pertinentes.40 

 

Segundo PEREIRA “a Lei 11.804/08 merece referência especial 

visto que procura disciplinar o direito da gestante buscar alimentos durante a 

gravidez, visando assegurar o direito à vida do nascituro e de sua genitora.” 41  

Além de garantir direito á gestante e seu filho, esta referida Lei 

conferi a legitimidade ad causam para postulação de alimentos. Determinando 

ainda que após o nascimento com vida os alimentos gravídicos se transformem 

em alimentos somente em favor do menor.  

Conforme DIAS, “Basta o juiz reconhecer a existência de indícios de 

paternidade para a concessão dos alimentos. E ainda tem legitimidade para 

propor a ação a gestante em nome próprio.” 42 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE 
FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. POSSIBILIDADE. Presentes os requisitos que 
permitiram a concessão dos alimentos gravídicos. A obrigação 
de prestar alimentos, além do caráter solidário, deve respeitar 
ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 
Agravante não nega que manteve relacionamento amoroso 
com a agravada. Presentes os indícios de paternidade. Há 
prova de que o recorrente aufere renda mensal razoável para 
suportar o pagamento dos alimentos gravídicos. Juízo de 
primeiro grau reconsiderou parcialmente a decisão, reduzindo 
os alimentos gravídicos para 10% da remuneração líquida do 
alimentante. Decisão correta que atende às necessidades 
adicionais do período da gravidez. Precedentes do TJ/RJ. 
Aplicação do verbete nº 59, da Súmula do TJ/RJ. Manutenção 
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da decisão. Recurso a que se nega seguimento, na forma do 
art. 557, caput, do CPC.43 

 

Nesta modalidade obrigação dos avós, também conhecido como 

alimentos avoengos é baseada na reciprocidade de obrigação alimentar entre 

pais e filhos se estendendo também aos ascendentes. Assim de acordo com 

DIAS: 

 

Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não tiver 
em condições de suportar totalmente o encargo, são chamados 
a concorrer os parentes de grau imediato. Assim, a obrigação 
alimentar, primeiramente, é dos pais, e na ausência de 
condições de um ou de ambos os genitores, transmite-se o 
encargos aos ascendentes, isto é, aos avós, parentes em grau 
imediato mais próximo.44  
 

Vale salientar que a jurisprudência admite a ação de alimentos em 

face aos avós apenas se os genitores não tiverem condições suficiente de 

garantir a subsistência de seu filho. E quando a obrigação alimentar é paga 

pelos avós, assumem obrigação que não são deles. Posteriormente vierem a 

adquirir condições econômicas, cabendo reconhecer o direito de sub- rogação 

dos avós. 

Em conformidade com DIAS “Quem não tiver condições de prover a 

própria sobrevivência tem direito de socorrer-se de seus familiares para viver 

de modo compatível com sua condição social e ver atendidas as necessidades 

com educação”.45 

Em referência a obrigação dos parentes esta modalidade de 

obrigação alimentar obedece à ordem de vocação hereditária. E como ela é 

reciproca, a lei estabelece uma ordem de responsabilidade, seguindo à 

sequência primeiros obrigados são os pais, na falta de qualquer dos pais os 

avós respondem e assim por diante. Havendo ausência de parentes em linha 

reta transmitem-se aos colaterais até o quarto grau (tios, sobrinhos, primos). 

Ainda segundo COELHO: 
 

Tanto os filhos podem reclamar alimentos dos pais, como 
estes, daqueles. O direito aos alimentos é recíproco entre pais 
e filhos. Estende-se, ademais, a todos os ascendentes e 
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descendentes, titulando a obrigação os parentes de grau mais 
próximo.46 
 

Apresentamos a obrigação alimentar em favor do idoso, vem 

consagrada no Estatuto do Idoso nos artigos 11 e 12: 

 

 Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei 
civil. 

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso 
optar entre os prestadores.47 

 

Nesse sentido assegura o artigo 230 da Constituição Federal o 
amparo ao idoso:  

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.48 

 

Combinado com artigo 1.694 do CC impõe a obrigação aos 

cônjuges, companheiros e parentes do idoso. Não tendo estes condições 

econômicas de garantir a manutenção de quem tiver mais de 60 anos, passa 

então a obrigação ao Estado.  

Segundo DIAS “A obrigação alimentar persiste enquanto houver 

necessidade do credor e possibilidade do devedor.” 49  

Admitida pela jurisprudência a modalidade alimentos transitórios é 

fixada de forma casual, que eles sejam concedidos por prazo determinado, sob 

a justificativa é que as condições do alimentado de potencialidade de ingressar 

no mercado de trabalho, precisando apenas um tempo para prover seu próprio 

sustento. 
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Os alimentos ainda podem ser provisórios e provisionais e 

definitivos, na visão de DIAS: 

 

Os alimentos provisórios são os estabelecidos liminarmente na 
ação de alimentos, nem precisam ser pedidos. 
Os alimentos provisionais são uma espécie de tutela cautelar. 
Podem ser requeridos como medidas preparatórias à 
propositura da ação de divorcio, anulação de casamento, 
reconhecimento de união estável e investigatória de 
paternidade. Destinam-se a garantir recursos para que a parte 
necessitada possa exercer o direito de acesso à justiça. 
Quer tenham sido fixados liminarmente ou não os alimentos 
tornam-se definitivos a partir de transito em julgado da 
sentença que fixa. 50 
 

A caracterização entre os alimentos definitivos, provisórios e 

provisionais está vinculada ao momento da sua fixação do que do surgimento 

da obrigação. Os alimentos provisórios e provisionais possuem propósitos e 

finalidades diferentes. Pois são considerados alimentos antecipados pelo 

deferimento do juiz antes da sentença. Já os definitivos mesmo considerados 

definitivos por ser fixado após a sentença e o transito em julgado, a qualquer 

momento pode ser revisados.  

Como diz Assis:  

 

Os alimentos definitivos, também chamados de regulares, 
decorrem de acordo ou de ato decisório final do juiz que 
ostentam caráter permanente, ainda que sujeitos a eventual 
revisão. E os alimentos provisórios concedidos com base no 
artigo 4º, caput, da Lei 5.478/68, são os definitivos, conquanto 
antecipados a fase postulatória da demanda. Enquanto isso os 
provisionais são fixados previa ou concomitantemente as ações 
de separação, de divorcio, de nulidade ou anulação de 
matrimonio, de dissolução de união estável, ou à própria ação 
alimentaria, para manutenção do autor da demanda e de sua 
prole durante a litispendência. 51 
 

Compreende-se, que a posição da doutrina é majoritária quanto ao 

conceito de alimentos definitivos, provisórios e provisionais, tendo a mesma 

concepção no que tange sua referência. 

Ainda dentre as modalidades não pode deixar de mencionar a oferta de 

alimentos, que vem trazida pelo artigo 24 da Lei de Alimento 5.478/68: 
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Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que 
deixar a residência comum por motivo, que não necessitará 
declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao juízo os 
rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para 
comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada 
à fixação dos alimentos a que está obrigado.52 

   
Por outro lado pode o alimentante antecipar-se e propor a ação de 

oferta alimentos em face do alimentado. Sendo possível que a parte 

responsável pelo sustento, tome a iniciativa de comunicar o juízo dos seus 

rendimentos, pedindo a citação do credor para comparecer em audiência onde 

se estime a prestação a que está compelido. 

Perante as modalidades de obrigação alimentar que tomamos 

conhecimento, posteriormente iremos abordar de forma sucinta a ação para 

pleitear esses alimentos. 

2.4 Meios de Assegurar o Pagamento da Obrigação Alimentar 

 

De acordo com Gonçalves os mecanismos de cobranças para 

garantir o direito a pensão alimentícia e o adimplemento da obrigação, são os 

seguintes: a) ação de alimentos, para reclamá-los (Lei n. 5.748/68); b) 

execução por quantia certa (artigo 732 do Código Processo Civil); c) penhora 

em vencimento de magistrados, professores e funcionários públicos, soldos de 

militares e salários em geral, inclusive subsídios de parlamentares (artigo 649, 

IV Código Processo Civil); d) desconto em folha de pagamento da pessoa 

obrigada (artigo 734 Código Processo Civil); e) reservas de alugueis de prédios 

do alimentante (Lei 5.478/68, artigo 17); f) entrega ao cônjuge mensalmente, 

para assegurar o pagamento de alimentos provisórios (Lei 5.478/68, artigo 4º, 

paragrafo único), de parte da renda liquida de bens comuns, administrados 

pelo devedor, se o regime de casamento for o da comunhão universal de bens; 

g) constituição de garantia real ou fidejussória e de usufruto (Lei 6.515/77, 
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artigo 21); h) prisão do devedor (Lei 5.478/68, artigo 21; artigo 733 Código 

Processo Civil).53  

Segundo PEREIRA, “A ação de alimentos é o meio técnico de 

reclamá-los.” 54  

Na ação de alimentos quem dispõe de legitimidade para propor essa 

ação de alimentos é o credor, sendo ele titular do credito alimentar. Se for 

antes do nascimento, a legitimidade é da gestante. Sendo o credor menor ou 

incapaz deve ele ser representado ou assistido pelo detentor de sua guarda. O 

Ministério Público tem legitimidade para propor ação, mas para atuar como 

fiscal da lei quando credor for menor ou incapaz. 

Já na concepção de DIAS “Deixando o obrigado de alcançar 

espontaneamente os alimentos, necessário que o credor tenha acesso 

imediato à justiça.” 55  

Esta ação tem rito especial e sumário regulado pela Lei n. 5.478/68. 

O foro competente para julgar e processar é o do domicilio do alimentado, na 

forma do artigo 100 do Código de Processo Civil. Trazendo juntamente com a 

inicial os documentos probatórios que provam parentesco ou da obrigação. 

Quando distribuída a ação de pronto o juiz despacha a inicial fixando os 

alimentos provisórios, mesmo que não requeridos. 

A ação inicia com designação da audiência de conciliação e 

julgamento. Uma vez citados o autor e réu. A ausência do autor implica 

arquivamento sem resolução do mérito, e da ausência do réu dá-se revelia, 

ensejando os efeitos de verdadeiros os fatos alegado pelo autor.  

Com referência a base de incidência para fixação do valor para o 

pagamento de pensão, são cálculos de acordo com salario ou remuneração do 

obrigado ao dever alimentar. É imprescindível a analise do subjacente binômio 

necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem paga. 

Assevera DIAS “os alimentos são calculados sobre a remuneração 

ou rendimentos do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios impostos 

por lei (previdência social e imposto de renda).” 56  
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Além disso, a pensão alimentícia tem incidência sobre terço 

constitucional de férias e decimo terceiro como decisão do STJ: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE 
FAMÍLIA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. 
REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. INCLUSÃO DA 
GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. 
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EM 
CLÁUSULA EXPRESSA. 

1. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o 
entendimento, em recurso repetitivo, de que o 13º salário 
(gratificação natalina) e o adicional de férias (terço 
constitucional) integram a base de cálculo da pensão 
alimentícia, desde que não haja pactuação em sentido 
inverso. É que tais estipêndios integram a remuneração do 
genitor, sendo abarcados pelo conceito de "renda líquida". 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no 
REsp 1152681 MG 2009/0157427-0, 3ª  C. Civ., Rel. 
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS), j. 24/08/2010). 57 

 

Consoante a GONÇALVES que diz: 

 

 A pensão é estipulada com base nos rendimentos do 
alimentante, sendo atualizada automaticamente, na proporção 
dos reajustes salariais. Quando adotada valor fixo, a pensão 
será atualizada segundo o índice oficial regularmente 
estabelecido, mas poderá ser determinada a atualização com 
base no salario mínimo, não obstante a vedação enunciada no 
artigo 7º, IV, da Constituição Federal.58 

 

Não obstante ao valor de pensão ser fixado com base no rendimento 

do alimentante, ainda pode ser fixado de acordo com salário mínimo para 

aquele que não tem renda comprovada por vinculo empregatício. 

Vale ressaltar que a obrigação alimentar pode ser fixada de duas 

maneiras judicialmente ou extrajudicialmente. E de acordo com DIAS:  
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A obrigação alimentar pode se constituir judicialmente: por 
decisão interlocutória ou sentença. Extrajudicialmente pode ser 
levada a efeito por escritura publica; por outro documento 
publico assinado pelo devedor; por documento particular 
firmado pelo devedor e por duas testemunhas; ou por 
instrumento de transação referendado pelo Ministério Publico, 
pela Defensoria Publica ou pelos advogados dos transatores.59 

 

Entendemos que quando o valor é fixado em sentença ou através de 

decisão, ocorre pelas vias da justiça, sobre tudo judicialmente. Porém quando 

ocorre por documento público entende-se ser de maneira extrajudicial, 

decorrente de algum acordo entre as partes.  

Os alimentos instituídos judicialmente são exigíveis a partir da 

ocasião que são definidos. Via de regra. Já os determinados 

extrajudicialmente, são certo baseado quando o acordo é consolidado. 

Seguidamente, para a garantia de que o cumprimento da obrigação 

seja realizado será tomada a seguinte providência, conforme preceitua a lei: 

 

Art. 734. Quando o devedor for funcionário público, militar, 
diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à 
legislação do trabalho, o juiz mandará descontar em folha de 
pagamento a importância da prestação alimentícia. 

Parágrafo único. A comunicação será feita à autoridade, à 
empresa ou ao empregador por ofício, de que constarão os 
nomes do credor, do devedor, a importância da prestação e o 
tempo de sua duração.60 

 

Não obstante a lei, a doutrina evidência a garantia de pleitear o 

cumprimento da obrigação alimentar. Tanto que a legislação e a doutrina são 

claras no ponto vista para que o credor possa assegurar o pagamento junto ao 

devedor poderá executa-lo. 

Segundo Dias “estabelecida à obrigação alimentar, e não efetuado o 

devedor o pagamento, cabe ao credor executa-lo.” 61 
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A doutrina preceitua ordem de preferência para cobrança, 

respeitando a liberdade individual do alimentante. E em conformidade com 

Pereira:  

A natureza essencial da prestação alimentar sugere a 
importância de cominações especiais. Se o obrigado aos 
alimentos tiver vinculo empregatício, a pensão será cumprida 
mediante desconto em folha de pagamento. Para esse efeito, o 
juiz comunicará a decisão ao empregador, individualizando o 
credor e o devedor (Decreto-Lei n. 3.200, de 1941; artigo 734 
Código Processo Civil).62   
    

Entretanto, uma vez fixado os alimentos por sentença, se o 

alimentante tiver vinculo de emprego, para a garantia de satisfação da pensão 

alimentícia, pode o juiz determinar o desconto em folha, informando a fonte 

pagadora para que se proceda ao desconto na forma do artigo 734 do Código 

Processo Civil.  

Corrobora ainda Gonçalves:  

 

Assim, se o devedor for funcionário público, militar ou 
empregado sujeito à legislação do trabalho, a primeira opção 
será pelo desconto em folha de pagamento do valor da 
prestação alimentícia. Quando isto não for possível, poderá as 
prestações ser cobradas de alugueis de prédios ou de 
quaisquer outros rendimentos do devedor, que serão recebidos 
diretamente pelo alimentante ou por depositário nomeado pelo 
juiz (artigo 17 da Lei n. 5.478/68).63  
 

Por conseguinte, ainda se não houver vinculo empregatício para 

desconto em folha poderá garantir a pagamento através de alugueis ou de 

qualquer outro rendimento do devedor.  Enfim, uma vez estabelecida à 

obrigação alimentar, o devedor torna-se obrigado a pagar os alimentos ao 

credor. E não realizando o pagamento poderá ser executado pelas medidas 

existentes na nossa legislação, que abordaremos no próximo capitulo.  

  

CAPITULO III DAS MEDIDAS PUNITIVAS AO DEVEDOR DE ALIMENTOS 

 

3.1 As Medidas Punitivas de Execução ao Devedor de alimentos 
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Em consequência do não pagamento da obrigação alimentar o 

credor, poderá executar o devedor. A Lei 5.869/73, capitulo próprio da lei 

processual, da respaldo ao credor de alimentos de pleitear o seu direito através 

da execução da prestação alimentícia em seus artigos 732 a 735. Além disso, a 

Lei 5.478/68 em seus artigos 16 a 19 trata deste assunto. Seguindo a leitura 

dos artigos:   

  

Art. 732. A execução de sentença, que condena ao pagamento 
de prestação alimentícia, far-se-á conforme o disposto no 
Capítulo IV deste Título. 

Parágrafo único. Recaindo a penhora em dinheiro, o 
oferecimento de embargos não obsta a que o exequente 
levante mensalmente a importância da prestação. 

Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os 
alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 
3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar 
a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 1o Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-
lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 

§ 2o O cumprimento da pena não exime o devedor do 
pagamento das prestações vencidas e vincendas.          

 § 3o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o 
cumprimento da ordem de prisão. 

Art. 734. Quando o devedor for funcionário público, militar, 
diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à 
legislação do trabalho, o juiz mandará descontar em folha de 
pagamento a importância da prestação alimentícia. 

Parágrafo único. A comunicação será feita à autoridade, à 
empresa ou ao empregador por ofício, de que constarão os 
nomes do credor, do devedor, a importância da prestação e o 
tempo de sua duração. 

Art. 735. Se o devedor não pagar os alimentos provisionais a 
que foi condenado, pode o credor promover a execução da 
sentença, observando-se o procedimento estabelecido no 
Capítulo IV deste Título. 64
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Como já referenciada no capitulo acima. Além da modalidade de 

desconto em folha ser meios de assegurar o pagamento da obrigação 

alimentar das parcelas mensais que irão vencer, pode ainda ser descontado 

em folha as parcelas vencidas na existência de algum débito, podendo ainda 

ser parcelado, desde que não implique na sobrevivência do devedor. 

Esgotada a possibilidade de desconto em folha e diante da 

impossibilidade de garantir através deste mecanismo, bem como garantia da 

cobrança de alugueis de prédios ou de quaisquer outros rendimentos. Visto 

que estas modalidades mostraram-se inviáveis. Garante a lei à execução em 

face do alimentante.  Para tanto, assegura PEREIRA: 

 

As modalidades de cobrança dependem do período do débito 
se vencido ou não há mais de três meses. Em ambas as 
hipóteses possui o credor a faculdade de optar: pedir a 
intimação do devedor para pagar em quinze dias para evitar 
evidencia de multa, ou sua citação para pagar em três dias sob 
pena de prisão (artigo 733 do Código Processo Civil).65 
 

Uma vez fixados os alimentos em sentença, o credor tem a 

possibilidade de buscar o seu cumprimento por via de cumprimento de 

sentença artigo 475-J do Código de Processo Civil e no acordo constante de 

titulo executivo extrajudicial, a cobrança é feita de acordo com a execução 

contra devedor solvente artigo 646 do Código Processo Civil. E ainda 

admissível à execução mediante coerção pessoal sob pena de prisão (artigo 

733 do CPC). 

O próprio artigo 732 do CPC, já denomina qual a medida de punir o 

alimentado pelo não pagamento da pensão alimentícia. Que conforme 

mencionado à execução por quantia certa na forma do artigo 646 Código de 

Processo Civil. Nada mais do que penhora e da expropriação de bens. 

Assim perante a modalidade de execução para cobrança do debito 

alimentar penhora e expropriação segue o conceito de ambos: 
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A penhora é procedimento de individualização dos bens que 
efetivamente estarão sujeitos à execução. Até a realização da 
penhora, a responsabilidade patrimonial do executado é ampla, 
de modo que, a princípio, todos os seus bens respondem pelas 
dívidas.66  
Expropriação de bens é a retirada definitiva de bens 
particulares da posse de seus proprietários, executada pelo 
poder Público. Existem duas espécies: o confisco e a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por 
interesse social. 67 
 
 

A execução na forma do artigo 732 abrange divida pretérita, 

atribuindo caráter de liquidez e certeza. Corresponde a cobrança de débitos 

alimentares vencido a mais de três meses, cabendo assim o uso da via 

expropriatória independente de ser o titulo judicial ou extrajudicial. 

O procedimento para cobrança é apresentada por DIAS: 

 

Na execução pode o credor indicar os bens a serem 
penhorados (artigo 652, § 2º Código Processo Civil). Ao 
despachar a inicial, o juiz fixa de plano honorário advocatício 
(artigo 652-A Código Processo Civil). O réu é citado para em 
três dias efetuar o pagamento da divida (artigo 652 Código 
Processo Civil). Procedendo ao pagamento nesse prazo, a 
verba honorária e reduzida pela metade (artigo 652-A 
paragrafo único Código Processo Civil). Não efetuando o 
pagamento, o oficial de justiça procede à penhora e à avaliação 
dos bens. A preferência deve ser sempre de penhorar dinheiro 
(artigo 655 Código Processo Civil).68   

 

O artigo 655 traz o rol dos bens a serem penhorados e sua ordem 

preferencial. Como se observa no artigo acima, o dinheiro está em primeiro 

lugar da ordem preferencial da penhora, o que acelera, para o credor de 

alimentos, o processo de execução, pois autoriza que o objeto da penhora seja 

convertido em dinheiro. 

E ainda sobre a penhora de dinheiro, o artigo citado, no inciso I, 

admite que a penhora incida sobre depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que na técnica ocorre através do Sistema BACEN-JUD, permite ao 
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Juiz realizar busca em ativos financeiros que o executado por ventura possua 

em contas bancárias, e, em caso positivo, procede a penhora, 

consoante  dispõe o art. 655-A do CPC.  

Sobre a aplicabilidade do Sistema BACEN-JUD nos processos, 

colaciona-se abaixo julgado catarinense: 

 

AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PENHORAFRUS
TRADA. DEVEDOR SEM BENS E RESIDINDO COM OS PAIS. 
CONSTRIÇÃO 'ON LINE'. INDEFERIMENTO, VIABILIDADE, 
ENTRETANTO. DECISÃO REVERTIDA. RECLAMO 
ACOLHIDO. 
Em execução de alimentos, frustrada a localização de bens 
móveis ou imóveis do alimentante passíveis de penhora, há 
autorização legal para que a constrição seja feita em eventuais 
valores mantidos pelo executado em contas bancárias, 
penhora essa que há que ser promovida, preferencialmente, de 
forma 'on line', com a utilização do sistema BACEN-JUD, nos 
termos do Convênio Bacen/STJ/CJF 2001, ao qual aderiu o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 10-11-05. (TJSC – 4ª 
Câm). Cível, Agr. de Instr. n. 2007.047267-3, de Palhoça, Rel. 
Trindade dos Santos, j. em 03.04.2008.69 

 

Após a citação e com a juntada do mandado no prazo de 15 dias o 

executado pode oferecer embargos. Que será independente da penhora, 

depósito ou caução. E ainda os embargos não terão efeito suspensivo. Deste 

modo querendo o executado realizar o depósito de 30% do valor do debito 

pode requerer parcelamento do restante da divida em até seis parcelas. Esta 

posição não é uniforme, mas pode ser admitida, visto que o parcelamento em 

sede execução não esta previsto. Para que o parcelamento seja aceito 

depende da concordância do credor. 

A respeito dos embargos sendo rejeitado o bem é vendido em hasta 

publica, e o dinheiro arrecadado com a venda é repassado ao exequente. 

Anteriormente era interposta na defesa do executado exceção de 

pré-executividade, antes mesmo do oferecimento dos embargos. Tão somente 

após ser citado o devedor opunha exceção alegando que ao titulo faltava 

liquidez, certeza ou exigibilidade. Porém com a reforma no processo executório 

para a cobrança de titulo executivo extrajudicial com a Lei 11.382/06 não 
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depende mais da segurança do juízo a oposição dos embargos, não havendo o 

que se falar em exceção de pré-executividade, mais há quem ainda defenda 

que é admitido.   

Na visão de PEREIRA é admissível a oposição de exceção de pré-

executividade. Tanto que menciona: 

 

 Admite-se, na execução dos alimentos, a exceção de pré-
executividade, como meio de defesa do executado. Trata-se de 
medida judicial que possibilita ao devedor o direito de levar ao 
conhecimento do magistrado os defeitos e vícios da peça 
exordial antes que ocorra a penhora ou deposito, obtendo 
garantia de que suas alegações serão recebidas e 
examinadas.70 
 

Diante a medida de citação do devedor para em três dias, efetuar o 

pagamento sob pena de prisão, estamos perante o meio de coerção pessoal. 

Que esta previsto no artigo 733 do CPC e ainda artigo 19 da Lei 5.478/68. A 

Lei de alimentos apresenta da seguinte forma: 

 

Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na execução da 
sentença ou do acordo, poderá tomar todas as providências 
necessárias para seu esclarecimento ou para o cumprimento 
do julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do 
devedor até 60 (sessenta) dias.71  
 

Essa cobrança feita pelo rito da coerção pessoal é possível de 

acordo com entendimento dos juízes para débito referente as três ultimas 

parcelas vencidas. Tendo matéria sumulada do STJ: 

 

Sumula 309: 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 vencerem no curso do 
processo.72 
 

E ainda em concordância com a súmula 309 do STJ, o período 

abrange da cobrança da execução correspondem às parcelas vencidas e as 
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vincendas. Outro fator existente é de que não necessariamente precisa que as 

três parcelas estejam vencidas para que seja feita a cobrança pelo credor, o 

não pagamento de uma única parcela já autoriza a cobrança. Também do 

mesmo modo autoriza a cobrança de parcelas alternada. Considerado que os 

alimentos para que seja garantida a subsistência do alimentado, o vencimento 

se antecipa. Cabendo ressaltar que as parcelas pretéritas não deverão ser 

cobradas pelo rito de coerção pessoal conforme entendimento liderado pela 4ª 

turma do STJ, tendo como Relator o Ministro Barros Monteiro – RHC n. 8.339 – 

no sentido de que são inadmissíveis a Execução no rito do artigo 733 CPC.   

A interpretação jurisprudencial face aos mecanismos de cobrança ao 

devedor de alimentos, sendo favorável a prisão do executado. 

 

ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE 
MÁ VONTADE EM SALDAR O DÉBITO - "A prisão civil por 
dívida de alimentos é medida excepcional, que somente deve 
ser empregada em casos extremos de contumácia, obstinação, 
teimosia, rebeldia do devedor que embora possua meios 
necessários para saldar a dívida, procura por todos os meios 
protelar o pagamento judicialmente homologado..." (TJSP - HC 
170.264-1/4 - 6a.C - j.20.8.92 - rel.Des.Melo Colombi) -RT 
697/65.73 

 
A proposta da execução por meio do rito da coerção pessoal 

segundo DIAS, “o réu é citado para pagar, provar que pagou ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias.” 74 

Modalidade esta de coação, que é legitimamente prevista nos art. 5º, 

LXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, art. 733 do 

CPC e no art. 19 da Lei n. 5.478/68 – Lei de Alimentos, que propõe forçar o 

devedor de prestação alimentícia a pagar o seu débito, através de cerceamento 

ao direito a sua liberdade individual, com a sua prisão civil. 

Pereira igualmente Dias leciona: 
 

Se o debito for igual ou inferior a três meses, determina o 
legislador para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento, 
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo. Se 
não for paga a divida ou rejeitada a justificação apresentada, 
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expedir-se-á mandado de prisão, que poderá ser levantada 
antes do termo (artigo 733 e §§, CPC) 75   
 

No que tange a competência, o foro para ajuizamento da execução 

por coerção pessoal, conforme posiciona Assis: 

 

Firmou-se a jurisprudência do STJ, proclamado sua 3ª Turma o 
seguinte: O foro para execução de alimentos é o foro do 
domicilio ou residência do alimentado, ainda que a sentença 
exequenda tenha sido proferida em foro diverso.76  
 

Competência essa com preponderância do artigo 100, II, do CPC, 

haja vista a vulnerabilidade econômica que o alimentado enfrenta.  

É oportuna à possibilidade de interceptação telefônica para alcançar 

a localização do devedor quando apresenta rejeição em se tolerar a citação 

para cobrança da divida de alimentos. Quanto a esse assunto percebemos que 

a medida é drástica mais além de admissível se faz necessária. Mesmo tendo 

a CRFB consagre o principio da inviolabilidade do sigilo das comunicações 

telefônicas. Segundo Dias a por essa hipótese se justifica medida.77    

 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. 
CABIMENTO. Tentada a localização do executado de todas as 
formas, residindo este em outro Estado e arrastando-se a 
execução por quase dois anos, mostra-se cabível a 
interceptação telefônica do devedor de alimentos. Se por um 
lado a Carta Magna protege o direito à intimidade, também 
abarcou o princípio da proteção integral a crianças e 
adolescentes. Assim, ponderando-se os dois princípios 
sobrepõe-se o direito à vida dos alimentados. A própria 
possibilidade da prisão civil no caso de dívida alimentar 
evidencia tal assertiva. Tal medida dispõe inclusive de cunho 
pedagógico para que outros devedores de alimentos não mais 
se utilizem de subterfúgios para safarem-se da obrigação. 

Agravo provido. Agravo de Instrumento Sétima Câmara Cível.
78

 

 

Ademais nada proíbe que a citação ocorra por hora certa, nem 

tampouco seja feita por edital, apesar de consistir pouca eficácia. 
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Sob a luz de ASSIS “No interregno de três dias, contados da juntada 

do mandado de citação aos autos o executado desfrutara de tríplice: opção 

adimplir a obrigação, quedar-se inerte ou oferecer defesa.” 79 

A opção adimplir refere-se ao pagamento. Se o executado optar por 

cumprir pelo pagamento integral, neste caso a prisão é elidida. Todavia se o 

executado somente realizar pagamento parcial, entende–se como prova de 

impossibilidade momentânea. Sendo assim não fica afastada a possibilidade 

de novo decreto de prisão por não cumprimento do pagamento. Este é o 

entendimento do STJ, no sentido de que o pagamento parcial da divida não 

elide o decreto de prisão.  

Contudo ao devedor compete a apresentação de recibos 

comprovando o pagamento. Em se tratando de justificar a impossibilidade de 

pagamento do débito, o executado formula sua defesa justificando a 

impossibilidade de quita-lo.  Nesse sentido DIAS menciona:  

 

Não aceitando o juiz a justificativa apresentada pelo devedor 
para o não pagamento da divida, decreta sua prisão. O 
alimentante só se livra da cadeia mediante quitação integral do 
débito, ou seja, o pagamento das parcelas executadas e todas 
as que se vencerem até a data do efetivo pagamento. Aceita a 
justificativa, ou seja, reconhecido que o devedor não tem 
condições de proceder ao pagamento, tal não enseja a 
extinção do processo executório. Ainda que se livre da prisão, 
a divida não desaparece e a execução deve prosseguir pelo 
rito da expropriação. 80  
 

A justificativa é tratada como acordo entre as partes, uma vez não 

sendo cumprida, a execução prosseguirá pelo rito da prisão. A dívida 

permanece sendo necessária a sua atualização. 

Apesar de muito se frisar que a não quitação do débito incide prisão 

civil. Este tipo de prisão por alimentos não tem caráter punitivo, ainda não 

constituindo pena. Tratando-se de mero meio de coerção, com intuito de forçar 

o devedor a cumprir a obrigação alimentar. 

Em entendimento dominante da jurisprudência o juiz não pode de 

oficio decretar a prisão civil do executado. Porém os legitimados para requerer 

o pedido de prisão são o alimentado e seu representante legal, se incapaz. 
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Embora o Ministério Público atue em defesa dos interesses do menor, só 

poderá fazê-lo quando se tratar de promotor da infância e juventude, na 

posição de substituto processual.  

Não obstante, com relação ao prazo para cumprimento da prisão 

preceitua o artigo 733 §1º do CPC, o juiz deverá decreta de um a três meses. 

Já no artigo 19 da Lei 5.478/68 determina que o prazo devera ser de sessenta 

dias. 

No entanto de acordo com ASSIS “a 3ª Turma do STJ, RHC 16.005-

SC, 01.06.2004, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, proclamou que na 

execução fundada no artigo 733, a prisão pode estender-se até três meses.” 81 

Percebe-se que o período relativo à duração dessa prisão civil gera 

controvérsia: a Lei nº 5.478/1968 estabelece o prazo máximo de 60 dias (art. 

19), enquanto o CPC estipula o intervalo de um a três meses (art. 733, § 1º). 

Prevalece o entendimento do intervalo de até 60 dias (para alimentos 

provisionais, provisórios ou definitivos), por se tratar de norma restritiva de 

liberdade. 

Podemos constatar que em uma analise mais concreta a prisão civil 

é única medida para o cumprimento da obrigação alimentar, tratada como 

medida de coercitiva.  

Entretanto apesar de legitima a prisão civil não pode ofender os 

direito de personalidade e as garantias individuais. Para tanto tem o Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido e autorizado prisão domiciliar nos casos de 

doença grave, o executado com idade avançada e ser impossível à realização 

de tratamento dentro do sistema prisional.    

Não obstante, ainda gera controvérsia a questão de a prisão ser o meio 

empregado como punição ao executado. Em entendimento da Terceira Turma 

do STJ a prisão por alimentos segundo o Relator, Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, a prisão civil, diferentemente da penal, possui natureza 

eminentemente coercitiva, e não punitiva e exigir o trânsito em julgado da 

decisão que determinou a prisão, para só então se poder cumpri-la, iria de 
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encontro à sua finalidade, qual seja, compelir o devedor ao imediato 

adimplemento de sua obrigação alimentar. 

Da decisão que decretar a prisão do executado poderá interpor os 

seguintes recursos cabíveis a ele inerentes. Neste sentido ASSIS discorre:  

 

A decisão do juiz, tendo como objeto a defesa do alimentante, 
desafia agravo e na modalidade de instrumento, porque a 
decisão é capaz de gerar dano de difícil reparação ulterior 
como só ocorre no encarceramento de alguém. 82   
 

Para afastar, suspender e revogar a prisão cabe ao executado duas 

optativas impetrarem habeas corpus e interpor agravo de instrumento. E a 3ª 

Turma do STJ, RHC 19.521-MG, 20.06.2006, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 

30.06.2006. A previsão de agravo de instrumento como meio bastante para 

impedir a prisão civil do devedor de alimentos não lhe suprime o direito ao 

habeas corpus, que é garantia constitucional, insuscetível às limitações de 

prazo. 

Há doutrina divergindo no sentido de ser inadequado o uso do 

habeas corpus para liberação da prisão, declarando não ter condições 

financeira de pagar alimentos. Devido não ter prazo para sua interposição, não 

pode ser acolhido para contornar aleatória intempestividade no manobra do 

recurso de agravo.  

No Brasil é permitida a prisão civil do devedor de alimentos, por 

decisão do STF, sendo levando em consideração a necessidade de 

sobrevivência do alimentado (direito à vida) predomina sobre o direito à 

liberdade do devedor-alimentante. 

Contudo, há doutrina considerando a prisão civil como único meio 

eficaz em condições de remover o grande número de devedores inadimplentes. 

3.2 As Alterações do Processo de Execução  

 

A Lei 11.232/2005 acrescentou ao Código Civil o capitulo IX sobre 

liquidação de sentença e o capitulo X do cumprimento de sentença. Com o 

objetivo de trazer maior celeridade e efetividade ao processo de execução. 

Porém em nada foi alterou o capitulo V que disciplina a execução de alimentos. 
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No entanto para as cobranças fixadas judicialmente através de sentença, é 

garantida a celeridade e efetividade ao credor realizar a cobrança. A 

sistemática do art. 475-J do CPC, o executado dispõe do prazo de 15 dias para 

realizar o pagamento da dívida, sob pena de multa de 10%. Para melhor 

entendimento do assunto, transcrevo o caput do mencionado artigo: 

 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de 
quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo 
de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de 
multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, 
expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.83 

 

Todavia se a obrigação foi imposta por sentença e tornou frustrada a 

cobrança pelo rito da coerção pessoal, nada impede que a cobrança seja feita 

por cumprimento pelo rito do artigo 475-J CPC. 

Ademais, com advento da lei não existe mais processo de execução 

de titulo executivo judicial. Apenas os títulos executivos extrajudiciais deverão 

ser executados em processo autônomo. 

Tanto que segundo DIAS “o cumprimento da sentença transformou-

se em um incidente processual. Basta o credor peticionar nos autos do 

processo de conhecimento, que corresponde a uma mera fase da demanda.” 84 

Convém mencionar que com a criação da Lei n. 11.232/2005, 

apresentou enorme discordância ao qual expediente teria de ser utilizado se o 

devedor de prestação alimentícia não cumprisse a sentença. 

O rito de execução por cumprimento de sentença não é aceita por 

determinados doutrinadores. Asseverando que a lei não revogou 

expressamente o artigo 732 do CPC, logo permanece ainda em vigor. Desta 

forma contrariamente apresenta ASSIS: 

 
A reforma da execução do titulo judicial, promovida pela Lei 
11.232/2005, não alterou, curiosamente, a disciplina da 
execução de alimentos, objeto do CapituloV do titulo II do Livro 
II (Do processo de execução). 
Por conseguinte, não se realizará consoante o modelo do art. 
475-J e seguintes. Continua em vigor a remissão dos arts. 732 
e 735 ao capitulo IV do Titulo II do Livro II do CPC, em que 
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pese tais disposições mencionarem, explicitamente, a 
execução de “sentença”. 85 

 

Além de parte da doutrina defender que o art. 732 do CPC não foi 

alterado pela Lei n. 11.232/05, devido alguns juízes pensar da mesma forma 

estão aderindo à mesma postura. Para ilustrar o tema segue julgado do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
- DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O 
JUÍZO EM QUE CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL - 
DÉBITOS PRETÉRITOS - SUBSISTÊNCIA DA NATUREZA 
ALIMENTAR DA VERBA - DEMANDA EXECUCIONAL AFEITA 
AO PROCEDIMENTO DO ART. 733 E SS. DO CPC - 
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DA REGRA GERAL DO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, ART. 475-P) - 
PREVALÊNCIA DO FORO ESPECIAL DO DOMICÍLIO DO 
ALIMENTANDO (CPC, ART. 100, II). 
As reformas processuais introduzidas pela Lei n. 11.232/05, 
notadamente no que se refere ao procedimento de 
cumprimento de sentença, não alteraram a disciplina da 
execução de alimentos, cujo rito a se observar ainda é o do art. 
732 e seguintes do Código Processo Civil. (TJSC – 3ª Câm. 
Cível, Agr. de Instr. n. 2007.012137-4, de Joinville, Rel. Salete 
Silva Sommariva, j. em 19.03.2008).86  
 

Entretanto diferentemente posiciona outra parte da doutrina 

entendendo que embora a Lei n. 11.232/05 não ter revogado expressamente o 

art. 732 do CPC, tornou-se revogado implicitamente, pois instituiu o 

cumprimento da sentença para a cobrança de debito de alimentos fixados em 

títulos executivos judiciais. 

Na defesa do cumprimento da sentença, Dias explica que: 

 

As sentenças – definitivas ou não – dão ensejo à fase de 
cumprimento. Extinta a execução dos títulos executivos 
judiciais (L. 11.232/05), o adimplemento das obrigações 
impostas por sentença foi substituído por mecanismo mais ágil 
– que dispensa nova ação, nova citação, não comporta 
embargos etc. (CPC 475-I). Ocorreu a alteração da carga de 
eficácia da sentença, que de condenatória transformou-se em 
executiva. Daí ter sido dispensado o processo executório. A 
mudança atinge toda e qualquer sentença, até a que impõe 
obrigação alimentar. 87 
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E quanto ao entendimento e a aplicação dos tribunais favoráveis ao 

cumprimento de sentença: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. 1. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS 
PROVISORIAMENTE. POSSIBILIDADE. 2. POSTERIOR 
ALTERAÇÃO CONSENSUAL DO QUANTUM. 
IRRELEVÂNCIA. NOVO PATAMAR NÃO HOMOLOGADO. 
HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 3. 
OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA LEI N. 11.232/05. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 732 DO CPC. RECURSO 
PROVIDO. [...] 
3. Todavia, a execução de alimentos reclama urgência, diante 
do caráter da verba, justificando com mais propriedade a 
aplicação do procedimento mais célere introduzido pelo 
legislador na Lei n. 11.232/05 para a execução de alimentos. 
(TJSC – Apel. Cível n. 2008.040966-6, de Joinville, Rel. Juiz 
Henry Petry Júnior, j. em 23.09.2008).88  

 
E como decisão mais recente do STJ é aplicável o cumprimento de 

sentença:  
 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS ANALISADOS: 
475-J E 732 DO CPC 1. Ação de alimentos ajuizada em 2005, 
da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao 
Gabinete em 13.12.2012. 2. Determinar se a sistemática de 
execução estabelecida a partir da edição da Lei nº 11.232/05 
pode também ser aplicada à execução de alimentos. 3. A Lei 
11.232/2005 pretendeu tornar a prestação jurisdicional mais 
célere e menos burocrática, antecipando a satisfação do direito 
reconhecido na sentença. 4. Tendo em vista a urgência e a 
importância do crédito alimentar, conclui-se que a execução 
dos débitos alimentares pretéritos deve ser feita por meio de 
cumprimento de sentença. 5. Recurso especial conhecido e 
provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.315.476 - SP 
(2012/0058608-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 
89

  

 

Isto posto às duas posições se deparam com fundamentos 

contundentes para defender a tese, haja vista que as modificações legislativas 

em nada esclareceram sobre o tema, produzindo certo motivo às dificuldades à 

operacionalização do interesse que envolve a execução de obrigação alimentar 

no que tange à expropriação de bens do devedor. 

                                                           
88
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CONCLUSÃO 

 

No decorrer desta pesquisa, buscamos de forma sucinta abordar 

alguns aspectos que giram em torno do tema central deste trabalho, que é a 

eficácia das medidas punitivas do devedor de alimentos, que entre os temas 

abordados foram à família e seus tipos, o que vem ser alimentos e suas 

características, abordando ainda as medidas punitivas a esses devedores. 

O ordenamento jurídico dispôs ao alimentado de meios 

expropriatórios e coativos, tais como a expropriação de bens, a prisão civil, 

diante da obrigação inadimplida.    

     Por outro lado, varias leis vem efetivando alterações no CPC com 

objetivo de mais celeridade e efetividade ao processo, entre as quais a Lei n. 

11.232/05 que inseriu o procedimento de cumprimento da sentença, onde 

possibilita a execução do titulo executivo nos próprios autos que deram origem.   

 

No entanto, ao apresentarmos as medidas punitivas, podemos 

perceber que elas são baseadas na doutrina e legislação como meios de 

assegurar o cumprimento da obrigação alimentar e ainda existem os meios de 

executar o devedor na eminência de débito. 

Todas as medidas são meios impostos pela legislação, doutrina e 

até mesmo julgados como modo de satisfação do cumprimento da obrigação. E 

não forma punir o devedor, mas sim de coerção, principalmente o de prisão 

civil.    

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é público e notório de 

que a prisão civil diante do inadimplemento da obrigação alimentícia é meio de 

coerção pessoal, porquanto possui natureza coercitiva e não punitiva. Tem 

como objetivo essa prisão à efetivação obrigacional e a sua decretação deve 

ser fundamentada, para a possibilidade de sua eficácia. 

Para que seja eficaz a cobrança de débito alimentar o procedimento 

deverá ser idôneo, para sim atingir o seu objetivo. Impondo ao devedor o 

pagamento do débito, assegurando que seja preservado a sua dignidade 

humana, bem como o direito do credor de subsistência, garantindo a quitação 

do débito de forma rápida. 
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Não obstante existir pensamentos contrários à imposição das 

medidas de execução contra o devedor por defenderem ser medida punitiva, 

principalmente a de coerção pessoal. Apesar de o debito não ser sanado, vem 

sendo admitido como maneiras eficazes por coibir ao ponto de ele pagar para 

não ficar preso ou até mesmo não perder seus bens. 

 

Por conseguinte, ainda temos o impasse das posições contrarias e 

favoráveis ao cumprimento de sentença referenciado pelo artigo 475 do CPC. 

 Contudo se houver a prisão e não pagamento ainda existe outro 

meio para executar o devedor, atingindo os seus bens. 

 

Em síntese, porque não dizer que as medidas são eficazes, elas são 

eficazes sim. Uma vez que a pessoa do executado sofre sanção pelo 

inadimplemento. Além do que o Ministério Público intervém nas ações como 

fiscal da lei.   
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